
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำจังหวัดสุโขทัย 
2. ชื่อโครงการ จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสุโขทัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
3. ห้วงเวลารายงาน     
      ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64   ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65    
      ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65   ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงกำร     สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  :  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  :  (โปรดระบดุ้ำน......................................................................................) 

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท  :  กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 
  ที่ 21 (แนวทำงกำรพัฒนำ : เพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับ ทุกประเภท) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ  :  - กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
          - กำรปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนในระบบกำรศึกษำ เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยในกำร 
            ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
       :  (โปรดระบยุุทธศำสตร์.............................................................................................................................)  
4.6 แผนความม่ันคง  :  (โปรดระบุ.............................................................................. ......................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ.............................................................. ..............................................) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้....................................................................... ...................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

   ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
   ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
   ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
   ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
   ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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     4.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  
    ผลผลิตที่ 2 หน่วยงำนในลังกดักระทรวงศึกษำธิกำร ไดร้ับบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรศกึษำ  
    ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับกำรส่งเสรมิและพัฒนำคณุธรรม จรยิธรรม  
    ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศกึษำนอกระบบ  
    ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริกำรกำรศกึษำตำมอัธยำศัย  
    ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคล ของข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
    ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียบเอกซนท่ีได้รบักำรอุดหนุน  
    ผลผลิตที่ 8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ไดร้ับกำรสงเครำะหต์ำมกฎหมำยโรงเรยีบเอกซน 
    4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
    แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
    แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
    แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
    แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    4.9.3 แผนงานบูรณาการ 
    แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
    แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
    แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
    แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.............................................................. ...........................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง 
    ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถ้ามี)  
(โปรดระบุนโยบำยข้อ............................................................................................ .....................................)  
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖5  
(โปรดระบุนโยบำยข้อ............................................................................................ .....................................) 
7. หลักการและเหตุผล  

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย มีบทบำท ภำรกิจด้ำนกำร จัดท ำข้อเสนอยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรจัด
กำรศึกษำในจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดและแผนปฏิบัติกำรของ
จังหวัด จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด รวมทั้งกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด กำรวิเครำะห์และจัดตั้งงบประมำณของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนใน
สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด จัดระบบ ส่งเสริมและประสำนงำนระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศทำงกำร
ศึกษำที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพ่ือกำรวำงแผน กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำม ประเมินและ
รำยงำนผล ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ตลอดจน ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำย และมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของงำนตำมยุทธศำสตร์  (Strategic Results-Based Management : SRBM) กำรบริห ำรจัดกำรระบบ
งบประมำณแบบมุ่งเน้นผลตำมยุทธศำสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) ที่ โปร่งใส 
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ทันสมัย สำมำรถตรวจสอบได้ สนับสนุน ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนสถำนศึกษำให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล บนพ้ืนฐำนกำรมีส่วนร่วม (Participation) กำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่ใช้สถำนศึกษำ
เป็นฐำน (School Based Management) โดยใช้กระบวนกำรวำงแผน กำรด ำเนินกำรตำมแผน กำรก ำกับติดตำม
ผล อย่ำงเป็นระบบ 
 เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำในส่วนภูมิภำคของจังหวัดสุโขทัยเกิดผลเป็นรูปธรรม 
บุคลำกรในองค์ จ ำเป็นต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทบำทภำรกิจของหน่วย รวมทั้ง องค์กรภำยในและภำยนอก
กระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมภำรกิจด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บนพ้ืนฐำนควำม
ร่วมมือ กำรระดมทรัพยำกร และกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบของทุกภำคส่วน ที่ตอบสนองควำมต้องกำรเชิงพ้ืนที่อย่ำง
แท้จริง และด้วยข้อจ ำกัดในด้ำนบุคลำกร งบประมำณ อันเนื่องจำกเป็นหน่วยงำนที่ตั้งขึ้นใหม่ ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย ในฐำนะหน่วยงำนภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำ จึงด ำเนินกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ตำมกรอบแนวทำง งบประมำณ และโครงกำรที่เป็น
ภำพรวมของกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค โดยปรับรูปแบบกิจกรรมให้มีควำมเหมำะสม สอดคล้อง
กับบริบทด้ำนกำรศึกษำของจังหวัดสุโขทัย เน้นกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ มีควำมสำมำรถในกำร
ปรับตัวและใช้ทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ เห็นคุณค่ำของกำรดูแลสุขภำวะอนำมัยของตนและสังคม 
ควำมรู้เท่ำทันในเทคโนโลยีสำรสนเทศ ควำมสำมำรถในกำรเชิงแข่งขันท่ำมกลำงสังคมพหุวัฒนธรรม ควำมมีวินัยใน
ตนเอง ตลอดจน ควำมเอ้ือเฟ้ือ พึ่งพำซึ่งกันและกัน บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นไทย แผนปฏิบัติรำชกำรจึงเป็นกลไก
กำรขับเคลื่อนให้ทุกมิติทำงกำรศึกษำเป็นไปตำมทิศทำงที่ก ำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตำม มำตรำ 6 วรรคสอง แห่ง 
พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ที่ก ำหนดให้ทุกส่วนรำชกำรด ำเนินกำรให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย จึงด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565เพื่อเป็นกรอบทิศทำงกำรพัฒนำงำนกำรส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับ
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดสุโขทัยให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ และปัจจัยแวดล้อมท่ีเป็นจริง 
8. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือก ำหนดกรอบทิศทำง รูปแบบ และประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน ให้เกิด
ควำมเหมำะสม 
 2. เพ่ือกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
ในส่วนภูมิภำคให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
  3. เพื่อรวบรวมปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะกำรขับเคลื่อนนโยบำยในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ส ำหรับกำรรำยงำนและเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุง พัฒนำต่อยอดกำรด ำเนินงำนในงบประมำณถัดไป  
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
 กิจกรรมที่ 1 : กำรประชุมทบทวนและจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสุโขทัย ประจ ำปี 
           งบประมำณ พ.ศ. 2565 
        - แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสุโขทัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำนวน 1 เล่ม 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
 กิจกรรมที่ 2 : กำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย และรำยงำน 
                  - คณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและจุดเน้น    
            จ ำนวน 1 คณะ 
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                   - เครื่องมือ/แบบก ำกับ ติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน    จ ำนวน 1 ชุด 
                   - สรุปผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565   จ ำนวน 1 เล่ม 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   
  หน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกสังกัดในจังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วย 
  1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย  
 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย  
 3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุโขทัย  
  4. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัดสุโขทัย  
 5. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดสุโขทัย  
 6. ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดสุโขทัย  
  8. ส ำนักงำนประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน   
  9. วิทยำลัยนำฏศิลปะสุโขทัย   
  10. มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ  
  11. ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย    
 12. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย    
11. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลำคม พ.ศ.2564 ถึง มกรำคม พ.ศ.2565 
12. สถานที่ด าเนินการ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย  
13. กิจกรรมทีว่างแผนด าเนินการ - 
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จำกข้อ 13) 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย ได้จัดท ำโครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัด สุโขทัย พ.ศ.  
2565 โดยแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดสุโขทัย ใช้เป็นกรอบและทิศทำงในกำรขับเคลื่อนและกำรพัฒนำ
กำรศึกษำของจังหวัดสุโขทัย รวมทั้ง เพ่ือให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัยสำมำรถบริหำรงบประมำณได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพก ำหนด จัดกิจกรรมด ำเนินงำนโครงกำร ดังนี้  

1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย ได้ด ำเนินกำรประชุมเพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุม  ส ำนักงำนศึกษำธิกำร         
จังหวัดสุโขทัยเพ่ือร่วมกันจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดสุโขทัย(ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) ส ำหรับใช้เป็นกรอบแนวทำง  ในกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรในหน่วยงำน โดยมีข้ำรำชกำรและบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำน  ศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย เข้ำร่วมประชุม
จ ำนวน 25 คน 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงกำรรับรู้ในกำรจัดท ำแผน โดยใช้หลักกำรควำมสัมพันธ์  เชิงเหตุและผล 
(XYZ) เพ่ือสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์  กำรศึกษำและแนวทำงกำร
พัฒนำกำรศึกษำจังหวัด เพ่ือทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสุโขทัย (ฉบับทบทวนปี 2564) โดยบูรณำกำรมี
ส่วนร่วม ในกำรจัดท ำแผนต่ำงๆ ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และของกระทรวงศึกษำธิกำร และกำรเข้ำร่วม  เพ่ือ
พัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรจัดท ำแผนและข้อมูลสำรสนเทศ 
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15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จำกข้อ 9) 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  

1. จ ำนวนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด ฉบับทบทวน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำนวน 1 เล่ม  
2. จ ำนวนแผนปฏิบัติรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำนวน 1 เล่ม  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัยมีแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด ฉบับทบทวน ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2565 แผนปฏิบัติกำรและแผนปฏิบัติรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยทุกระดับเป็น
กรอบแนวทำงในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติลงสู่กำรปฏิบัติ ในระดับพ้ืนที่และเป็นข้อมูลฐำนในกำรจัดท ำค ำขอ
งบประมำณประจ ำปีที่มีประสิทธิภำพ 

 2. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุโขทัย มีส่วนร่วม ในกำรก ำหนด
ทิศทำงในกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดสุโขทัย  

3.ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดจัดท ำค ำของบประมำณเป็นไปตำมกรอบแนวทำง ของแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ ขนำด file เท่ำกับ
หรือมำกกว่ำ 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

30,300 6,650 2,850 3,800   
แหล่งงบประมาณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     18.1 ปัญหำ อุปสรรค 
งบประมำณมีน้อยส ำหรับจัดประชุมและจัดซื้ออุปกรณ์ 
     18.2 แนวทำงแก้ไข 
ด ำเนินกำรภำยใต้งบประมำณที่จ ำกัดให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ำสูงสุด 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
- 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัยและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำจังหวัดสุโขทัย มีแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด
สุโขทัย พ.ศ.2565 ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศ และ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12  
2. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัยและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำจังหวัดสุโขทัยมีกำรบูรณำ กำรแผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัดร่วมกัน มีกรอบทิศทำงและเป้ำหมำยในกำรพัฒนำกำรศึกษำเป็นไป ในแนวทำงเดียวกัน. 
21. ผู้รายงาน นำยคมกฤษณ์ โทนทอง   ต าแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
     โทรศัพท์  055-651112  โทรสาร  055-651113  E–mail  :  speo_plan@hotmail.com  
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 5 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565 
 
 

-------------------------------------- 


