
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ รวม ระยะเวลา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส  

3 
ไตรมาส 

4 
ชาติ 
20 ปี 

ศธ. สป. 

1.ศธ.จิตอาสา
บำเพ็ญ
ประโยชน ์
 
 
 
 
 

1 เพื่อน้อมรำลึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ 
ของพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพล อดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร 
2.เพื่อปลูกฝังและสร้าง
จิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด 
นักศึกษาวิชาทหาร และ
บุคลากรทางการศึกษา 
ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา
บำเพ็ญประโยชน์  
รู้คุณค่าของการแบ่งปัน
และการช่วยเหลือผู้อื่น 
๓. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมมีจิตสาธารณะ 
และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน นักศึกษา  
ครูบุคลากร 
ทางการศึกษาจาก
สถานศึกษาทุกสังกัด 
ในจังหวัดแพร่ 
จำนวน  286 คน 
เชิงคุณภาพ     
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ ๑๐๐ ได้ร่วม
น้อมรำลึกในพระ 
มหากรุณาธิคุณ 
ของพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกา 
ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรมนาถ
บพิตร ได้ร่วมทำ
กิจกรรมจิตอาสา 
บำเพ็ญประโยชน ์
รู้คุณค่าของการแบ่งปัน
และการช่วยเหลือผู้อื่น 
มีจิตสาธารณะ และ 
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ100ของนักเรียน 
นักศึกษา ครูบุคลากรทาง
การศึกษาจากสถานศึกษา
ทุกสังกัดในจังหวัดแพร่ 
จำนวน  286 คน  
เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ ๑๐๐ ได้ร่วม 
น้อมรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 
ได้ร่วมทำกิจกรรมจิต
อาสาบำเพ็ญประโยชน์ 
รู้คุณค่าของการแบ่งปัน
และการช่วยเหลือผู้อื่น  
มีจิตสาธารณะ และใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
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โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ รวม ระยะเวลา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส  

3 
ไตรมาส 

4 
ชาติ 
20 ปี 

ศธ. สป. 

2.ส่งเสริม 
การจัดงาน 
วันคล้าย 
วันสถาปนา 
ยุวกาชาดไทย 
ประจำปี 
๒๕๖๓ 
 

๑.เพื่อระลึกถึงบุคคล
สำคัญผู้ก่อต้ังกิจการ 
ยุวกาชาดข้ึนในประเทศ
ไทย 
2.เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา 
ยุวกาชาดและสมาชิก 
ยุวกาชาด ตระหนัก 
ในคุณค่าและความสำคัญ 
ของการเป็นสมาชิก 
ยุวกาชาด มีระเบียบวินัย 
มีคุณธรรม จริยธรรม  
เป็นผู้นำ รู้รัก สามัคคี  
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ได้แสดงออกในทาง
สร้างสรรค์ รู้จักบำเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน ์
แก่ส่วนรวม 
๓.เพื่อส่งเสริมให้มี 
การจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนยุวกาชาดต่อเนื่อง
เพิ่มมากข้ึน  
 

เชิงปริมาณ               
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด 
สมาชิกยุวกาชาด อาสา 
ยุวกาชาด และเจ้าหน้าที่  
จากสถานศึกษา 
ที่เปิดสอนกิจกรรม 
ยุวกาชาด ในจังหวัดแพร่ 
จำนวน 4๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ  
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อย
ละ ๑๐๐ ได้ร่วมระลึกถึง
บุคคลสำคัญผู้ก่อต้ัง
กิจการยุวกาชาดข้ึนใน
ประเทศไทยตระหนักใน
คุณค่าและความสำคัญ
ของการเป็นสมาชิก 
ยุวกาชาด มีระเบียบ
วินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นผู้นำ 
รู้รัก สามัคคี ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ได้แสดงออกในทาง
สร้างสรรค์ รู้จักบำเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์ 
แก่ส่วนรวมมีการ 
จัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนยุวกาชาด
ต่อเนื่องและเพิ่มมากข้ึน 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100  
ของผู้บังคับบัญชา 
ยุวกาชาด สมาชิก 
ยุวกาชาด อาสา 
ยุวกาชาด และเจ้าหน้าที่
จากสถานศึกษา 
ที่เปิดสอนกิจกรรม 
ยุวกาชาดในจังหวัดแพร่ 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการร่วมระลึก 
ถึงบุคคลสำคัญ 
ผู้ก่อต้ังกิจการ 
ยุวกาชาดข้ึนใน                     
ประเทศไทย ตระหนัก 
ในคุณค่าและความสำคัญ 
ของการเป็นสมาชิก 
ยุวกาชาดอาสายุวกาชาด 
มีระเบียบวินัย  
มีคุณธรรม จริยธรรม  
เป็นผู้นำรู้รัก สามัคค ี
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้
แสดงออกในทาง
สร้างสรรค์ รู้จักบำเพ็ญตน 
ให้เป็นประโยชน ์
แก่ส่วนรวม มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ยุวกาชาดต่อเนื่องและเพิ่ม
มากข้ึน  
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โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ รวม ระยะเวลา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส  

3 
ไตรมาส 

4 
ชาติ 
20 ปี 

ศธ. สป. 

3.นิเทศ 
การจัดกิจกรรม 
ยุวกาชาด 
ในสถานศึกษา 

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การดำเนินงานกิจกรรม 
ยุวกาชาดให้แก่บุคลากร 
ทางการลูกเสือของ
สถานศึกษา 
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนยุวกาชาด 
ในสถานศึกษาให้เป็น 
ไปตามหลักสูตร 
 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหาร/ครูที่รับผิดชอบ 
งานด้านยุวกาชาด  
จำนวน 8 โรงเรียน  
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของผู้บริหาร 
โรงเรียน ผู้รับผิดชอบ
สามารถดำเนินงาน 
ยกระดับคุณภาพ 
การเรียนการสอนและการ 
จัดกิจกรรมยุวกาชาด 
ในสถานศึกษา 
 
 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ100ของผู้บริหาร/
ครูที่รับผิดชอบ 
งานด้านยุวกาชาด  
จำนวน 8 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
รอ้ยละ100ของผู้บริหาร
โรงเรียน ผู้รับผิดชอบ
สามารถดำเนินงาน
ยกระดับคุณภาพการเรียน
การสอนและการจัด
กิจกรรมยุวกาชาด 
ในสถานศึกษา 
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โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ รวม ระยะเวลา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส  

3 
ไตรมาส 

4 
ชาติ 
20 ปี 

ศธ. สป. 

4.นิเทศการจัด 
กิจกรรมลูกเสือ
ในสถานศึกษา 
 
 
 
 

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ
ให้แก่บุคลากรทางการ
ลูกเสือของสถานศึกษา 
2.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนลูกเสือ 
ในสถานศึกษาให้เป็น 
ไปตามหลักสูตร 
 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหาร/ครูที่รับผิดชอบ 
งานด้านลูกเสือ  
จำนวน 8 โรง  
เชิงคุณภาพ     
สถานศึกษาได้รับ 
การส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนลูกเสือ 
ในสถานศึกษา 
ให้เป็นไปตามหลักสูตร 
 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 
ของผู้บริหาร/ครู 
ที่รับผิดชอบ 
งานด้านลูกเสือ 
8 สถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของสถานศึกษา 
ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนลูกเสือ 
ในสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามหลักสูตร 
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โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ รวม ระยะเวลา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส  

3 
ไตรมาส 

4 
ชาติ 
20 ปี 

ศธ. สป. 

5.ส่งเสริม
สนับสนุน 
การดำเนินงาน
ของ
คณะกรรมการ
ส่งเสริม 
ความประพฤติ
นักเรียนและ
นักศึกษา
จังหวัดแพร่ 
และศูนย์เสมา
รักษ์   
 

๑. เพื่อกำหนดนโยบาย 
มาตรการ แนวทางและ
แผนในการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน 
และนักศึกษาในจังหวัด
แพร่ 
๒. เพื่อให้ศูนย์เสมารักษ์
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ สามารถ 
บูรณาการและขับเคลื่อน 
การส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนนักศึกษาได้อย่าง
เป็นระบบมีกลไกและ
เอกภาพในการดำเนินการ 
 

เชิงปริมาณ                
คณะกรรมการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาจังหวัดแพร่  
จำนวน 60 คน และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ 
เสมารักษ์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
จำนวน 60 คน 
รวมทั้งสิ้น   120 คน    
เชิงคุณภาพคณะกรรมการ
ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาจังหวัด
แพร่  และเจ้าหน้าที่ 
ศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
มีกลไกการขับเคลื่อนงาน 
การส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนนักศึกษาให้เป็น
ระบบมีประสิทธิภาพเกิดผล   
และเกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อนักเรียนและนักศึกษา 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 ของ
คณะกรรมการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาจังหวัดแพร่  
และพนักงานเจ้าหน้าที่
ศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
และบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้อง  
จำนวน 120 คน 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 100 ของ
คณะกรรมการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาจังหวัดแพร่  
และเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมา
รักษ์สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่  และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องมีกลไก 
การขับเคลื่อนงาน 
การส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน
นักศึกษาให้เป็นระบบ 
มีประสิทธิภาพ เกิดผล 
และเกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อนักเรียนและนักศึกษา 
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โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ รวม ระยะเวลา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส  

3 
ไตรมาส 

4 
ชาติ 
20 ปี 

ศธ. สป. 

6.สร้างและ
ส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองดี
ตามรอยพระ
ยุคลบาทด้าน
การศึกษา 
สู่การปฏิบัติ 

๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
ได้ศึกษาเรียนรู้พระราช
กรณียกิจของพระราชวงศ์
จักรี 
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง  
มีโอกาสทำหน้าที่เป็น
พลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิต 
ที่มั่นคงและมีคุณธรรม 
3. เพื่อส่งเสริมให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียน ได้เรียนรู้ 
ถึงนวัตวิถีของท้องถ่ินและ
ชุมชน มีจิตสำนึกรักและ
ภูมิใจในท้องถ่ินและชุมชน
ของตนเอง 
 

เชิงปริมาณ 
ดำเนินการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ  
“ค่ายเรียนรู้ใต้ร่ม 
พระบารมีจักรีวงศ์ น้อมนำ
จิตอาสา 
รักษ์บ้าน รักษ์ถ่ิน  
เพื่อความเป็นพลเมืองดีของ
สังคม” 
1.นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น  
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของหน่วยงาน
ทางการศึกษาทุกสังกัด 
ในจังหวัดแพร่  
เข้าร่วมกิจกรรม 
ค่ายเรียนรู้  
จำนวน 22๐ คน  
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์             
จำนวน 350 คน 
 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น  
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ของหน่วยงาน 
ทางการศึกษาทุกสังกัดใน
จังหวัดแพร่ ได้ร่วม
กิจกรรม  
ค่ายเรียนรู้และบำเพ็ญ
ประโยชน ์
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ100ของ นักเรียน
ทุกช่วงวัย 
มีความรักสถาบันหลักของ
ชาติและ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข  
มีความรักษ์ท้องถ่ินและ
ชุมชนของตนเอง 

0 0 0 0 259,480 ต.ค.62 - ก.ย.
63 

สนง. 
ศธจ.แพร่ 

1,3 1,3 1,3 
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โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ รวม ระยะเวลา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส  

3 
ไตรมาส 

4 
ชาติ 
20 ปี 

ศธ. สป. 

7.จัดทำ
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัดแพร่ 
แผนปฏิบัติ
ราชการ
ประจำปี                                          
และแผนปฏิบัติ
การประจำปีบ
ประมาณ  
พ.ศ.2563   
 
 
 
 

1.เพื่อให้ผู้เข้าประชุม 
เชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วม 
ในการกำหนดกรอบ 
ทิศทางของแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดแพร่ 
แผนปฏิบัติราชการและ
แผนปฏิบัติการประจำปี 
ใช้เป็นเครื่องมือในการ
กำกับ เร่งรัด ติดตาม 
ประเมินผล และใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.เพื่อให้แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดแพร่ 
แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี และแผนปฏิบัติ
การประจำปี จัดทำให้
สอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับ
แผนพัฒนาการศึกษาของ
ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
นโยบายความม่ันคง 
นโยบายของรัฐบาล และ
ยุทธศาสตร์ของระทรวง
ศึกษาธิการ  เป็นกรอบ
และทิศทางในการพัฒนา
ผู้เรียนให้บรรลุตาม
เป้าหมาย ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และ
วัตถุประสงค์ 
 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และ
หน่วยงานทางการศึกษาที่
เกี่ยวข้องจำนวน  74   คน 
เชิงคุณภาพ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แพร่ มีแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดแพร่ แผนปฏิบัติ
ราชการ และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี สอดคล้องกับ
ปัญหา และความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
แผนพัฒนาการศึกษาของ
ชาติ ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
และใช้เป็นกรอบ ทิศทาง 
ในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ 
ตามเป้าหมาย 
 

เชิงปริมาณ 
1.ร้อยละ 100  
ของผู้เข้าประชุม 
เชิงปฏิบัติการแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดแพร่ 
2.ร้อยละ 100 
ของผู้เข้าประชุม 
เชิงปฏิบัติการจัดทำ
แผนปฏิบัติการและ
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 100 ของ
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่และหน่วยงาน
ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
มีและใช้แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดแพร่ 
แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีและแผนปฏิบัติ
การประจำปี สอดคล้อง
กับปัญหาและ 
ความต้องการของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับแผนพัฒนาการศึกษา
ของชาติ และยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการ   

0 0 8,850 30,050 38,900 ต.ค.62 - ก.ย.
63 

สนง. 
ศธจ.แพร่ 

6 6 6 
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โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ รวม ระยะเวลา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส  

3 
ไตรมาส 

4 
ชาติ 
20 ปี 

ศธ. สป. 

8.เสริมสร้าง
ศักยภาพ
บุคลากรใน
สำนักงาน 
ศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ 

1.เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและ
อัตราจ้าง ได้สร้าง
กระบวนการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงาน 
และนวัตกรรมด้านพัฒนา
องค์ความรู้กับบุคลากรใน
หน่วยงาน 
2 เพื่อให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาและอัตราจ้าง
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่าง มีประสิทธิภาพ 
บรรลุผลสำเร็จ ขององค์กร 
อย่างต่อเนื่อง 
3.เพื่อสร้างดุลยภาพชีวิต 
ที่ดีในการปฏิบัติงาน 
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ทั้งร่างกายและจิตใจ 
 

เชิงปริมาณ   
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และอัตราจ้าง 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แพร่ จำนวน  34  คน 
เชิงคุณภาพ  
1. ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาและอัตราจ้าง  
มีความรู้ความสามารถ พัฒนางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  
บรรลุผลสำเร็จ ของ 
องค์กรอย่างต่อเนื่อง      
2. ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาและอัตราจ้าง 
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 
ของบุคลากร 
ที่เข้าอบรมพัฒนา 
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ 100 
ของบุคลากร 
นำความรู้ 
มาพัฒนาองค์กร 
2.ร้อยละ 100 
ของผู้เข้ารับ 
การอบรม 
มีความพึงพอใจ 

0 0 0 45,400 45,400 ต.ค.62 - ก.ย.
63 

สนง. 
ศธจ.แพร่ 

3 2 3 
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โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ รวม ระยะเวลา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส  

3 
ไตรมาส 

4 
ชาติ 
20 ปี 

ศธ. สป. 

9.ตรวจ 
ติดตาม
ประเมินผล 
การดำเนินงาน
ตามนโยบาย
และ
ยุทธศาสตร์ 

๑.เพื่อสนับสนุน 
การตรวจราชการของ 
ผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ 
และสำนักงานภาค 16  
2.เพื่อประสานงาน เร่งรัด 
ติดตามความก้าวหน้า 
ความสำเร็จ ปัญหาอุสรรค  
และเสนอแนะแก่ 
หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ในสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการในจังหวัดแพร่ 
3.เพื่อนำผลการตรวจ 
ราชการ ติดตาม และ
ประเมินผลระดับนโยบาย 
สู่การปฏิบัติราชการ 
รายงานต่อผู้บริหาร 
ระดับสูงและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ 
ปรับปรุงพัฒนา ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
ของจังหวัด 
 

เชิงปริมาณ 

หน่วยงาน/สถานศึกษา       
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัด มีความพร้อมรับ 
การตรวจติดตามผลการ
ดำเนินงานตามนโยบาย     
การตรวจราชการ   

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน/
สถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
ในจังหวัด มีความพร้อม 
รับการตรวจ ติดตาม 
ผลการดำเนินงาน 
ตามนโยบาย 
การตรวจราชการ    
 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100  
ของสถานศึกษา 
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ในจังหวัด มีความพร้อม 
รับการตรวจติดตาม 
ผลการดำเนินงาน 
ตามนโยบาย 
การตรวจราชการ   
เชิงคุณภาพ   
ร้อยละของสถานศึกษา 
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ในจังหวัดมีความพร้อม 
รับการตรวจ ติดตามผลการ
ดำเนินงานตามนโยบาย 
การตรวจราชการ    

0 27,700 26,150 26,150 80,000 ต.ค.62 - ก.ย.
63 

สนง. 
ศธจ.แพร่ 

3,4,6 3,4,6 3,4,6 
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โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ รวม ระยะเวลา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส  

3 
ไตรมาส 

4 
ชาติ 
20 ปี 

ศธ. สป. 

10.การจัดทำ
คำรับรอง 
การปฏิบัติ
ราชการของ
สำนักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ 
 

1.เพื่อให้สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
จัดทำคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างเหมาะสม                   
มีระบบการติดตาม
ประเมินผลงานตามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการ
อย่างมีคุณภาพ 
๒.เพื่อให้คำรับรอง 
การปฏิบัติราชการ  
ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
บรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.เพื่อให้บุคลากรของ
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ มีความรู้ 
ความเข้าใจในแนวทาง
หรือกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามที่
สำนักงาน ก.พ.ร. และ
สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการกำหนด 
และสามารถนำความรู้ 
ที่ได้รับไปใช้ในการ 
ปฏิบัติราชการให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์  

เชิงปริมาณ 
๑. สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ จัดทำคำรับรอง 
การปฏิบัติราชการ 
2. บุคลากรภายในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
จำนวน ๓๓ คน  
มีความรู้ความเข้าใจ 
ในแนวทางหรือ 
กรอบการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 
๓. มีระบบการติดตาม
ประเมินผลงาน 
ตามคำรับรอง 
การปฏิบัติราชการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
๑. สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ จัดทำคำรับรอง 
การปฏิบัติราชการ รายงาน
สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการอย่างมีคุณภาพ 
๒. บุคลากรภายในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
จำนวน ๓๓ คน  
มีความรู้ความเข้าใจ 
ในแนวทางหรือกรอบ 
การประเมินผล การปฏิบัติ
ราชการสามารถนำไปเป็น 
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ 
ได้อย่างมีคุณภาพ 
๓. มีระบบการติดตาม
ประเมินผลงาน 
ตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการที่มีคุณภาพ
ตรวจสอบได้ 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 ของบุคลากร
ภายในสำนักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในแนวทางหรือกรอบ 
การประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 100 ของ
สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดแพร่ จัดทำ 
คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ รายงานสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
อย่างมีคุณภาพ 

20,534 
 
 

0 3,858 3,858 28,250 ต.ค.62 - ก.ย.
63 

สนง. 
ศธจ.แพร่ 

3,4,6 3,4,6 3,4,6 
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โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ รวม ระยะเวลา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส  

3 
ไตรมาส 

4 
ชาติ 
20 ปี 

ศธ. สป. 

11.ประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสาร 
ทางการศึกษา 
ในจังหวัดแพร่ 
 

1.เพื่อประชาสัมพันธ์ 
การปฏิบัติหน้าที่ ภารกิจ  
ของสำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดแพร่   
๒.เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร 
ของหน่วยงานทาง
การศึกษา 
ในจังหวัดแพร่ทุกสังกัด 
๓.เพื่อสร้างความเข้าใจ 
อันดีให้เกิดข้ึนในสังคม 
ในทุกมิติ โดยเฉพาะ 
มิติทางการศึกษา 
 
 

เชิงปริมาณ 
ผลิตรายการและเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสาร  ผ่านสื่อวิทยุ   
สถานีวิทยุกระจายเสียง 
แห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่
และสื่อออนไลน์ Facebook 
สวท.แพร่  และสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่   
ความยาว ๒๕–๓๐ นาที 
สัปดาห์ละ ๑  ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรทางการศึกษา  
นักเรียน นักศึกษา   
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 
ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง มีทัศนคติ 
ทีดีและมีความเข้าใจอันดี 
ต่อองค์กร 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ                                                                       
ผลิตรายการและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อวิทยุ  
สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยจังหวัด
แพร่  และสื่อออนไลน์ 
Facebook สวท.แพร่  
และสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่   
ความยาว ๒๕ – ๓๐ นาที
สัปดาห์ละ ๑  ครั้ง 
เชิงคุณภาพ                                                                      
ร้อยละ 80 ของบุคลากร 
ทางการศึกษา นักเรียน 
นักศึกษา ประชาชนทั่วไป 
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
ทางการศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง 
มีทัศนคติทีดี และ 
มีความเข้าใจอันดี 
ต่อองค์กร 

6,420 4,280 7,490 7,490 25,680 ต.ค.62 - ก.ย.
63 

สนง. 
ศธจ.แพร่ 

6 6 6 
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โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ รวม ระยะเวลา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส  

3 
ไตรมาส 

4 
ชาติ 
20 ปี 

ศธ. สป. 

12.การจัดกิจกรรม
วันสำคัญของ
พระมหากษัตริย์ 
และวันสำคัญ 
ทางศาสนา 

๑.เพื่อให้บุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ตระหนักและ
เห็นความสำคัญทาง
ศาสนา   
2.เพื่อปลูกฝังให้บุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ได้แสดง 
ความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ดำรงไว้ 
ซึ่งประเพณี 
ที่ดีงาม รักความเป็นไทย 
3. เพื่อให้บุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่สามารถ 
นำหลักธรรมไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  มีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยม 
ที่พึงประสงค์ 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารและบุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แพร่ร้อยละ ๑๐๐ได้ร่วม
กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ 
เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารและบุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดแพร่ตระหนักเห็น
ความสำคัญและมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
และประเพณีที่ดีงาม 
 

๑.ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรที่ได้ร่วมกิจกรรม
วันสำคัญต่าง ๆ และ 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมไทย                                 
๒.ร้อยละ 100  
ของบุคลากรที่มี
คุณลักษณะและค่านิยม 
ที่พึงประสงค์        
๓.ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรที่มีความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ดำรง
ไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงาม 
รักความเป็นไทย 

2,000 2,000 8,000 8,000 20,000 ต.ค.62 - ก.ย.
63 

สนง. 
ศธจ.แพร่ 

1,6 6 6 
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โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ รวม ระยะเวลา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส  

3 
ไตรมาส 

4 
ชาติ 
20 ปี 

ศธ. สป. 

13.ประเมินคุณภาพ 
ผู้เรียนระดับ
การศึกษา 
ภาคบังคับ   
 

1.เพื่อประเมิน 
ความสามารถ 
ด้านการอ่าน   
(การอ่านออกเสียง 
และอ่านรู้เรื่อง)  
ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2562 
2.เพื่อประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (ความสามารถ
พื้นฐานด้านภาษาไทย 
และด้านคณิตศาสตร์)    
ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนในโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดแพร่ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
จำนวน  ๙๑๗ คน จาก ๑๔ 
โรงเรียน ได้รับการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่าน  
(การอ่านออกเสียงและอ่านรู้
เรื่อง)  ด้วยเครื่องมือ
มาตรฐานระดับชาติ   
๒. นักเรียนในโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดแพร่ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
จำนวน  ๘๑๗ คน  
จาก ๑๑ โรงเรียน ได้รับ 
การประเมินคุณภาพผู้เรียน 
ด้วยเครื่องมือมาตรฐาน
ระดับชาติ   
๓. สช.และสถานศึกษา 
ในจังหวัดแพร่  ได้รายงาน
ข้อมูลผลการประเมิน
ความสามารถ  ด้านการอ่าน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 จำนวน  ๙๑๗ คน  
จาก ๑๔ โรงเรียน  
และผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
จำนวน  ๘๑๗ คน  
จาก ๑๑ โรงเรียน   
เพื่อใช้เป็นข้อมูล 
ในการกำหนดนโยบายและ
แผนพัฒนาผู้เรียน 
เป็นรายบุคคล 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ของโรงเรียนเอกชน 
ในจังหวัดแพร่ 
 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 95  
ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 ที่สมัครใจ 
เข้ารับการประเมิน  
ได้รับการประเมิน 
ความสามารถ 
ด้านการอ่าน 
2. ร้อยละ 95  
ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3 ที่สมัครใจ 
เข้ารับการประเมิน 
ได้รับการประเมิน
ความสามารถพื้นฐาน 
ด้านภาษาไทยและ 
ด้านคณิตศาสตร์   
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 90 ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ที่ได้รับการประเมิน 
ความสามารถด้านการอ่าน  
และผ่านเกณฑ์การประเมิน 
2. ร้อยละ 50ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3 ที่ได้รับการประเมิน
ความสามารถพื้นฐาน 
ด้านภาษาไทยและ      
ด้านคณิตศาสตร์  
และผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน   

0 71,648 34,866 34,866   ๑๔๑,๓๘๐ ต.ค.62 - ก.ย.
63 

สนง. 
ศธจ.แพร่ 

3 3,4 3,4 
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โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ รวม ระยะเวลา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส  

3 
ไตรมาส 

4 
ชาติ 
20 ปี 

ศธ. สป. 

  ได้รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาด้วยเครื่องมือที่มี
คุณภาพ และมีการบริหาร
จัดการสอบที่มีประสิทธิภาพ
และมาตรฐานเดียวกัน 
รวมทั้งผลที่ได้จากการ
ประเมินมีความน่าเชื่อถือ
และเป็นที่ยอมรับ 
๒. ครูโรงเรียนเอกชน 
ในจังหวัดแพร่ สามารถใช้
เครื่องมือมาตรฐานที่เน้น 
การเขียนตอบในการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน  เป็นตัวอย่าง 
ในการพัฒนาเครื่องมือ 
ในชั้นเรียนให้มีความ
น่าเชื่อถือ 
และสอดคล้องกับ 
แนวทางการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนระดับชาติและ 
ระดับนานาชาติ 
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โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ รวม ระยะเวลา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส  

3 
ไตรมาส 

4 
ชาติ 
20 ปี 

ศธ. สป. 

14.Coaching 
Teams 
เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการนิเทศ  
ติดตาม  ประเมินผลและ
การสนับสนุนการบริหาร
จัดการการศึกษา 
ในระดับจังหวัด  
เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในจังหวัดแพร่ 
๒.เพื่อพัฒนารูปแบบ 
การนิเทศ ติดตามและ 
ประเมินผลในการบริหาร 
จัดการศึกษาเพื่อยกระดับ 
คุณภาพการศึกษา 
ที่เหมาะสม สอดคล้อง 
กับความต้องการ   
และบริบทของพื้นที่ 
จังหวัดแพร่ 
๓.เพื่อขยายผลรูปแบบ 
การนิเทศ  ติดตาม และ 
ประเมินผลการบริหาร 
การจัดการศึกษา 
ด้วยกระบวนการ 
Coaching ทุกสังกัด 
ในระดับจังหวัดแพร่ 
ที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการและ 
บริบทของพื้นที่ 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการ
จัดการศึกษาของหน่วยงาน 
ทางการศึกษาทุกสังกัดใน
พื้นที่รับผิดชอบ  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ  
๑ ครั้ง) รวมจำนวน 
ไม่น้อยกว่า ๖ แห่ง 
2.มีเครือข่ายบูรณาการ 
ความร่วมมือ การนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผล และ 
การสนับสนุนการบริหาร 
การจัดการศึกษา ในระดับ
จังหวัด ๑ ทีม ประกอบด้วย 
ศึกษานิเทศก์  
ผู้แทนหน่วยงาน 
ทางการศึกษา 
ผู้แทนภาคเอกชน  
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู บุคลากรทางการศึกษา  
และผู้เรียน 
3.เอกสารรายงานผล 
การดำเนินโครงการ 
Coaching Teams เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยงาน 
ทางการศึกษาในพื้นที่ 
เชิงคุณภาพ 
๑. มี Supervisor Teams 
ระดับจังหวัด  เพื่อเป็น
ศูนย์กลางการบูรณาการ 
ด้านการนิเทศติดตามและ
ประเมินผล การบริหาร 
การจัดการศึกษา 
ทุกระดับในพื้นที่ 

เชิงปริมาณ 
๑. จังหวัดแพร่ 
มี Supervisor Teams 
ระดับจังหวัด เพื่อเป็น
ศูนย์กลางการ 
บูรณาการด้านการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 
การบริหาร 
การจัดการศึกษา 
ทุกระดับในพื้นที่  
จำนวน 1 ทีม 
๒. จังหวัดแพร่ 
มีรูปแบบนิเทศ  ติดตาม
และประเมินผล 
การบริหารการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานใน
พื้นที่รับผิดชอบ 
ที่สอดคล้องเหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่  
จำนวน 1 รูปแบบ 
เชิงคุณภาพ 
๑. สถานศึกษา 
ที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 
ตามรูปแบบที่พัฒนาข้ึน  
มีร้อยละของนักเรียน 
ที่คะแนนผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติ 
ทุกระดับในแต่ละวิชา 
ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 
๕๐ ข้ึนไป เพิ่มข้ึน 
๒. นำผลการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผล มาวิจัยเพื่อหา
รูปแบบในการยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ระดับจังหวัด 

0 7,735 73,630 73,635 155,๐๐๐ ต.ค.62 - ก.ย.
63 

สนง.ศธจ.แพร่ 3,4 3,4 3,4 
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โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ รวม ระยะเวลา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส  

3 
ไตรมาส 

4 
ชาติ 
20 ปี 

ศธ. สป. 

  ๒. มีรูปแบบการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 
การบริหารการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐานในพื้นที่รับผิดชอบ   
ที่สอดคล้องเหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่ 
๓. สถานศึกษาได้รับ 
การนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 
ตามแนวทางที่พัฒนา 
ข้ึนมีร้อยละของนักเรียน 
ที่คะแนนผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติ  
ทุกระดับในแต่ละวิชา 
ผ่านเกณฑ์คะแนน 
ร้อยละ ๕๐ ข้ึนไปเพิ่มข้ึน 
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โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ รวม ระยะเวลา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส  

3 
ไตรมาส 4 ชาติ 

20 ปี 
ศธ. สป. 

15.TFE (Teams 
For Education) 
เพื่อพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ 
 

 

1.เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
และพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและที่
เกี่ยวข้องระดับจังหวัด 
2.เพื่อพัฒนารูปแบบ 
การพัฒนาการจัด 
การเรียนรู้ และถ่ายทอด
องค์ความรู้เกี่ยวกับ           
การพัฒนานักเรียนของ
สถานศึกษาที่มีคะแนน 
ผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพื้นฐานแต่ละวิชา 
ต่ำกว่าเกณฑ์ 
คะแนนร้อยละ 50 
เพิ่มข้ึน  
3.เพื่อให้สถานศึกษา 
มีรูปแบบในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
ส่งผลให้มีร้อยละ   
ของนักเรียนที่คะแนน 
ผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพื้นฐานแต่ละวิชา 
ผ่านเกณฑ์เพิ่มข้ึน 
 

 

เชิงปริมาณ 
1. มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ 
ทางการศึกษา กระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
ในระดับจังหวัด  
2. มีรูปแบบทาง 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
และถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับรูปแบบ/ แนวทาง 
การพัฒนานักเรียน 
ที่คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ัน
พื้นฐานแต่ละวิชาต่ำกว่า
เกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 
เพิ่มข้ึนระดับจังหวัด 
อย่างน้อย 1 แนวทาง 
ต่อ 1 จังหวัด 
3. สถานศึกษามีรูปแบบ 
ของนักเรียนที่คะแนน 
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มข้ึน 
เชิงคุณภาพ 
1.มีศูนย์กลางข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  
ระดับจังหวัดเพื่อส่งเสริม 
การจัดการเรียนรู้ในการ 
สร้างคุณลักษณะที่จำเป็น 
ในศตวรรษที่ 21 
2. หน่วยงานทางการศึกษา 
และสถานศึกษาเกิดการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู ้และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
รูปแบบ/แนวทางการพัฒนา
นักเรียนที่คะแนน 
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน 

 

เชิงปริมาณ 
1. มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ 
ทางการศึกษากระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในระดับ
จังหวัด 1 ศูนย์ 
2. มีรูปแบบทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
และถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับรูปแบบ/  
แนวทางการพัฒนา
นักเรียนที่คะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐานแต่ละ
วิชาต่ำกว่าเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 เพิ่มข้ึนระดับ
จังหวัดอย่างน้อย  
1 แนวทาง ต่อ 1 จังหวัด 
3.สถานศึกษามีรูปแบบ
ของนักเรียนที่คะแนน 
ผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติ 
ข้ันพื้นฐานแต่ละวิชา 
ผ่านเกณฑ์เพิ่มข้ึน 
เชิงคุณภาพ 
1. มีศูนย์กลางข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
ระดับจังหวัดเพื่อส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ ในการ
สร้างคุณลักษณะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 
2. หน่วยงานทางการศึกษา
และสถานศึกษาเกิดการ
พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ และถ่ายทอดองค์
ความรู้เกี่ยวกับรปูแบบ/
แนวทางการพัฒนา
นักเรียนที่คะแนน 

0 14,048 156,851 156,851 327,750 ต.ค.62 - ก.ย.
63 

สนง.ศธจ.แพร่ 3,4 3,4 3,4 
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โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ รวม ระยะเวลา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส  

3 
ไตรมาส 

4 
ชาติ 
20 ปี 

ศธ. สป. 

  แต่ละวิชาต่ำกว่าเกณฑ์ 
คะแนนร้อยละ 50 
เพิ่มข้ึน ระดับภาคและระดับ
จังหวัดร่วมกัน 
3. สถานศึกษา 
มีร้อยละของนักเรียน 
ที่คะแนนผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติ 
ข้ันพื้นฐานแต่ละวิชา 
ผ่านเกณฑ์เพิ่มข้ึน 

ผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติ 
ข้ันพื้นฐานแต่ละวิชา 
ต่ำกว่าเกณฑ์คะแนน 
ร้อยละ 50 เพิ่มข้ึน  
ระดับภาคและระดับจังหวัด
ร่วมกัน 
3. สถานศึกษามีร้อยละ
ของนักเรียนที่คะแนน 
ผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติ 
ข้ันพื้นฐานแต่ละวิชา 
ผ่านเกณฑ์เพิ่มข้ึน 
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โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ รวม ระยะเวลา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส  

3 
ไตรมาส 

4 
ชาติ 
20 ปี 

ศธ. สป. 

16.ขับเคลื่อน 
การพัฒนา 
การจัดการศึกษา
เด็กปฐมวัย 
ในระดับพื้นที่
จังหวัดแพร่ 
 

1.เพื่อขับเคลื่อน 
การจัดทำข้อมูล
สารสนเทศตามระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
2.เพื่อสร้างการรับรู้ 
ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง 
ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกภาคส่วนให้ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาให้ความรู้  
มีศักยภาพ เข้ามามี 
ส่วนร่วมในการดูแล 
พัฒนาและจัดการศึกษา 
ให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
สมวัย 
3.เพื่อคัดเลือกรูปแบบ
และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) ในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ด้าน
ผู้บริหารและครูผู้สอน 
4.เพื่อนิเทศ กำกับ และ
ติดตามผลการดำเนินงาน
ของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในพื้นที่
รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง 
ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องเด็กปฐมวัย 
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ 
เขต 1 และ 2, สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.), 
สำนักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ, องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและสำนักงานพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์จังหวัดแพร่ 
จำนวน 120  คน 
เชิงคุณภาพ 
1.มีข้อมูลสารสนเทศ 
ตามระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
2.ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง 
ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาให้
ความรู้  
มีศักยภาพ เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการดูแล พัฒนาและจัด
การศึกษา 
ให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
สมวัย 
3.ผู้บริหารและครูผู้สอน
ปฐมวัยในจังหวัดแพร่ 
มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) ของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร 
ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เด็กปฐมวัย ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
แพร่ เขต 1 และ 2, 
สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.), สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ,  
องค์การปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินและสำนักงาน
พัฒนาสังคมและ 
ความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดแพร่  
จำนวน 120  คน 
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ 100 ของข้อมูล
สารสนเทศตามระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตามมาตรฐานสถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
2.ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และ 
พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 
เด็กปฐมวัยมีความรู้  
ความเข้าใจและเห็น
ความสำคัญของการ 
พัฒนาเด็กปฐมวัยและ 
มีบทบาทในการส่งเสริม 
สนับสนุนการดูแล พัฒนา
และการจัดการศึกษา
สำหรับเด็กปฐมวัย 

0 11,235 33,280 33,285 77,800 ต.ค.62 - ก.ย.
63 

สนง.ศธจ.แพร่ 3,4 3,4 3,4 
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โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ รวม ระยะเวลา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส  

3 
ไตรมาส 

4 
ชาติ 
20 ปี 

ศธ. สป. 

  4.มีการนิเทศ กำกับ  
ติดตามผลการดำเนินงาน
ของหน่วยงานและ 
สถานศึกษาในพื้นที่
รับผิดชอบที่มีประสทิธิภาพ 

3.ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร
และครูผู้สอนปฐมวัย 
ในจังหวัดแพร่มีแนวปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) ในการพัฒนา 
เด็กปฐมวัยด้านผู้บริหาร 
และครูผู้สอน 
4.ร้อยละ 100 ของการ
นิเทศ กำกับและติดตามผล 
การดำเนินงานของ
หน่วยงานและสถานศึกษา
ในพื้นที่รับผิดชอบ 
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โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ รวม ระยะเวลา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส  

3 
ไตรมาส 4 ชาติ 

20 ปี 
ศธ. สป. 

17.พัฒนาศูนย์ 
การเรียนรู้ 
อนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ           
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี   
 
 
 
 

1 .เพื่อสนองพระราชดำริ
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม 
ราชกุมารี การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
2. เพื่อสร้างจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้กับ
เยาวชนในสถานศึกษา 
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชในท้องถ่ิน 
4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
การอนุรักษ์พันธุพืช
ท้องถ่ินทางวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาของจังหวัดแพร่ 
 
 
 
 
 
 

 

เชิงปริมาณ 
หน่วยงาน สถานศึกษา 
ในจังหวัดแพร่  
จำนวน 9 แห่ง 
1. สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา 
แพร่ เขต 1 
2. สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา  
แพร่ เขต 2 
3. สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 37 จังหวัดแพร่ 
4. สถานศึกษาเอกชน 
ในสังกัดสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
5. หน่วยงานสังกัด 
สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ 
ในจังหวัดแพร่   
6. สำนักงานการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย          
7. องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินจังหวัดแพร่ 
8. โรงเรียนสังกัดสำนักงาน
พุทธศาสนาจังหวัดแพร่ 
9. โรงเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ 100 ของนักเรียน 
นักศึกษา มีจิตสำนึกในการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ให้กับเยาวชนในสถานศึกษา 
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

เชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษาทุกแห่ง  
สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้กับ
เยาวชนในสถานศึกษา 
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
2. สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ ให้การส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนา
สถานศึกษา 
เป็นศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชในท้องถ่ิน   
3. สถานศึกษาทุกแห่ง 
ส่งเสริม สนับสนุน  
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ท้องถ่ิน ทางวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญา ตามกรอบ 
แผนแม่บท โครงการ 
อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก 
(ตุลาคม 2559 – 
กันยายน 2564)  
จังหวัดแพร่ 
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ 80 ของนักเรียน 
นักศึกษา มีจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้กับ
เยาวชนในสถานศึกษา 
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน            
2.ร้อยละ 100 สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
ให้การส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนา สถานศึกษา 
เป็นศูนย์การเรียนรู้ 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ในท้องถ่ิน                                                                                     

0 0 801,000 801,000 1,602,000 ต.ค.62 - ก.ย.
63 

สนง.ศธจ.แพร่ 3,4 3,4 3,4 
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โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ รวม ระยะเวลา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส  

3 
ไตรมาส 

4 
ชาติ 
20 ปี 

ศธ. สป. 

  2.ร้อยละ 100 สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ให้
การส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษาการเรียนรู้
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ในท้องถ่ิน 
3.ร้อยละ 100  
ของสถานศึกษา  
ได้รับการส่งเสริม  
สนับสนุนการอนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืชท้องถ่ิน 
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
ตามกรอบแผนแม่บท
โครงการ อพ.สธ. ระยะ 5  
ปีที่หก (ตุลาคม 2559 – 
กันยายน 2564) จังหวัดแพร่ 

3.ร้อยละ 80   
ของสถานศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชท้องถ่ิน 
ทางวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาตามกรอบ 
แผนแม่บท โครงการ 
อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก 
(ตุลาคม2559 – กันยายน 
2564) จังหวัดแพร่ 
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โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ รวม ระยะเวลา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส  

3 
ไตรมาส 

4 
ชาติ 
20 ปี 

ศธ. สป. 

18.การสร้าง
เครือข่าย 
การตรวจ 
เฝ้าระวัง ติดตาม
ความประพฤติ
นักเรียน 
และนักศึกษา 
ในพื้นที่จังหวัดแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ประชุมทบทวนเพิ่มเติม
ความรู้บุคลากร 
ทางการศึกษาที่เป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา 
2.ผู้เข้าร่วมประชุมทบทวน
เพิ่มเติมความรู้สามารถ
ปฏิบัติการเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบ หอพัก สถาน
บริการ สถานบันเทิง ร้าน
เกมอินเตอร์เน็ต และ
แหล่งมั่วสุม อบายมุข 
ต่าง ๆ รอบสถานศึกษา 
เพื่อสวัสดิภาพและ 
ความปลอดภัยของเด็ก
และเยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา 
3.เพิ่มเครือข่ายเฝ้าระวัง
เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเด็กและเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา
ปลอดภัย ห่างไกล 
ยาเสพติด การพนันและ
อบายมุข ทุกอำเภอ 
ในจังหวัดแพร่ 
 
 
 
 
 
 

 

เชิงปริมาณ  
พนักงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา  8 อำเภอ 
ในจังหวัดแพร่ บุคลากร 
ทางการศึกษาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มเติมความรู้ 
ในการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
 1.ร้อยละ 100 ของ 
ผู้เข้ารับการประชุมทบทวน
เพิ่มเติมความรู้ได้รับความรู้
และทักษะการเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา 
2.ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับ
การประชุมเพิ่มเติมความรู้
เป็นเครือข่ายพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาในการ เฝ้าระวัง 
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
เด็กและเยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา ปลอดภัย ห่างไกล
ยาเสพติด การพนันและ
อบายมุข ส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 
ประพฤติตนในทางที่สมควร 
ทั้ง 8 อำเภอ 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 
ของพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 
8 อำเภอในจังหวัดแพร่ 
ได้รับความรู้และทักษะ 
การเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ100 
ของผู้เข้ารับการประชุม
ทบทวนเพิ่มเติมความรู้
ได้รับความรู้และทักษะ 
การเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 
2.ร้อยละ 100 ของผู้เข้า
รับการประชุมเพิ่มเติม
ความรู้เป็นเครือข่าย
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาในการเฝ้าระวัง 
เพื่อป้องกันและ 
แก้ไขปัญหา เด็กและ
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 
ปลอดภัย ห่างไกล 
ยาเสพติด การพนันและ
อบายมุข ส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา ประพฤติตน
ในทางที่สมควร  
ทั้ง 8 อำเภอ 
 
 
 
 
 
 
 

0 0 75,000 75,000 150,000 ต.ค.62 - ก.ย.
63 

สนง.ศธจ.แพร่ 1,3 1,3 1,3 
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โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ รวม ระยะเวลา หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส  

3 
ไตรมาส 

4 
ชาติ 
20 ปี 

ศธ. สป. 

19.สร้างจิตสำนึก
และความตระหนัก 
ที่จะไม่กระทำการ 
อันเป็นการขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์ 
หรือการมี
ผลประโยชน ์
ทับซ้อนของ
สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
แพร่ ประจำปี
งบประมาณ   
พ.ศ. 2563 
 

1. เพื่อสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้แก่บุคลากร
เกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. เพื่อป้องกันความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่
อาจเกิดจากการ 
มีผลประโยชน์ทบัซ้อน 
3. สร้างกลไกในการ
ป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตให้มีความเข็มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ  
เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
บุคลากรเป็นไปด้วย 
ความโปร่งใส  
สามารถตรวจสอบได้ 

 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่   
จำนวน   34 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ  80 ของบุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดแพร่ มีความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. ร้อยละ  80 ของบุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดแพร่  ป้องกัน 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ 
ที่อาจเกิดจากการ 
มีผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่   
จำนวน 34 คนเข้ารับ 
การพัฒนาตามโครงการฯ 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ  80  
ของบุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.ร้อยละ 80  
ของบุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
ป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิด
จากการมีผลประโยชน ์
ทับซ้อน 
3. ร้อยละ  80  ของ
บุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
มีกลไกในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต  
ปฏิบัติงานด้วย 
ความโปร่งใส  
สามารถตรวจสอบได้ 

  25,000 25,000 50,000 ต.ค.62 - ก.ย.
63 

สนง.ศธจ.แพร่ 3 3 3 

 


