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รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ที ่
 

โครงการ 
(1) 

จำนวน 

(2) (3) (4) (5)  (6) (7) ตัวช้ีวัด 
ความ

สอดคล้อง    
กลยุทธ์พัฒนา 

หน่วยงาน หมายเหต ุชาย หญิง รวม จำนวน 
ชม. 

ผลรวม งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 งบประมาณ
ที่ใช้จริง 

คิดเป็น รายละเอียด
และค่า
เป้าหมาย 

ผลที่ได ้

1. โครงการ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
บุคลากรใน
สำนักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดแพร ่
 

34 5 29 34 12 408 45,400  45,400 64.70 1.ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้า
รับการพัฒนา 
2.ร้อยละของผู้
บุคลากรที่นำ
ความรู้มา
พัฒนาองค์กร 
3.ร้อยละความ
พึงพอใจของ 
ผู้เข้าอบรม 

64.70 
 
 

64.71 
 
 
 

70.00 
 

 

1.2 สำนักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดแพร ่
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
 
2. ชื่อโครงการ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   ม.ิย. 63    ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ       ยังไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบดุ้าน..........................................) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบดุ้าน..........................................) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์......................................................................) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ...................................................... ...................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ     
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ...................................................................................... ...) 
 
5. หลักการและเหตุผล  
       ตามนโยบายการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ               
ที่มีเป้าหมาย และการพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง เน้นการทำงาน                     
ท ี ่ม ีประส ิทธ ิภาพ สร ้างค ุณค ่าในการปฏิบ ัต ิภารก ิจของร ัฐ ซ ึ ่ งการวางแผนกำลังคนเช ิงย ุทธศาสตร์                          
(Strategic  Workforce Plan) เป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาและบริหารกำลังคน เพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากร
และประสิทธิภาพของระบบราชการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) สามารถรองรับต่อการ
เปลี ่ยนแปลงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการ รวมทั้งการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ประเทศ                      
ไปสู่การปฏิบัติและมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนา “ความรู้ความสามารถ” บุคลากรขององค์กรให้ดำเนินไปอย่างมี
ระบบกลไกที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อให้ได้ทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูง  มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
อย่างรวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  



- 5 - 
 

                     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ทุกระดับ มีการพัฒนากลไกสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสได้เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถท่ีจำเป็น และส่งผลต่อการ
เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลการทำงาน ในขณะเดียวกัน ยังเน้นในเรื่องการสร้างดุลยภาพชีวิต  ที่ดีร่วมกับการ
ทำงานอย่างมีความสุขของบุคลากรด้วย  ดังนั้น โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ เนื่องจากเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์  
สู่ผลการปฏิบัติงานบรรลุจุดมุ่งหมายของงานได้เป็นอย่างดี และสามารถเชื่อมโยงจากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชน และ
บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้  
 
6. วัตถุประสงค์ 
               6.1 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและอัตราจ้าง ได้สร้างกระบวนการเรียนรู้
และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงาน และนวัตกรรมด้านพัฒนาองค์ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงาน 

6.2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและอัตราจ้างสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จ ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 

6.3. เพ่ือสร้างดุลยภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
                ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และอัตราจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
จำนวน  34  คน 
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
                  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและอัตราจ้าง มีความรู้ความสามารถ พัฒนางาน                      
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จ ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 
                   2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและอัตราจ้าง มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
 
9. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2562 – 30 กันยายน 2563 
 
10. สถานที่ดำเนินการ   
      ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่    
     สถานที่ศึกษาดูงาน วิถีชีวิตชุมชนบ้านนาต้นจั่น  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 
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11. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
      1. อบรมพัฒนา จำนวน 1 วัน   
      2. ศึกษาดูงานวิถีชีวิตชุมชนบ้านนาต้นจั่น อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
      1.ผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จำนวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.70  
       2.บุคลากรได้ทบทวนการทำงานตามบทบาทและภารกิจของแต่ละกลุ่มงาน 
       3.บุคลากรได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  
       4.บุคลากรได้นำความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ที่ถ่ายทอดโดยวิทยากรมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต 
       5.ได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร 
13. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ ผู้เข้าอบรมพัฒนา จำนวน 22 คน 
     13.2 เชิงคุณภาพ 1.บุคลากรได้ทบทวนงานที่ปฏิบัติในแต่ละภารกิจงานในการดำเนินการที่ผ่านมา 
                                2.บุคลากรนำความรู้ที่ได้จากการอบรม และการถ่ายทอดจากวิทยากรและศึกษาดูงาน
มาปรับใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวันได้ พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึก และดำรงตนด้วยความพอเพียง                     
เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

45,400 -            -          - -       45,400 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค  
             1.กำหนดการดำเนินโครงการ บุคลากรติดราชการ ไม่สามารถเข้าร่วมได้ทุกคน 
             2.ปฏิทินการดำเนินการไม่ชัดเจน เปลี่ยนแปลงจนถึงวันสิ้นปีงบประมาณ 
     16.2 แนวทางแก้ไข   
             1.หากได้รับการจัดสรรงบประมาณต้องมีกำหนดการที่ดำเนินการตั้งแต่ ไตรมาส 1 ,2 
17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป  
       วางแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
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18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ    
       1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและอัตราจ้าง ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ปฏิบัติงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
       2.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและอัตราจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลให้องค์กรเข้มแข็ง 
๑9. ผู้รายงาน  นางสาวแสงแขวรางค์  ใจกลม  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 
     โทรศัพท์ 081-9503582  โทรสาร 054-598272  E–mail : buarawung@gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 5  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2563 
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1.ชื่อโครงการ 

เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

2.กิจกรรมสำคัญของโครงการ 

                    1.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ณ  ห้องประชุม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
                    2. ฟังบรรยายโดยวิทยากรท้องถิ่น นางเสงี่ยม  แสวงลาภ ประธานกลุ่มโฮมสเตย์ บ้านนาต้นจั่น 
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย การบริหารจัดการวิถีชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                    3.ศึกษาดูงาน ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาบ้านตาวงศ์  การทอผ้าใต้ถุนบ้าน  การทำผ้าหมักโคลน 
  4.ศึกษาดูงาน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
3.เป้าหมายของการดำเนินงานตามที่ได้กำหนดไว้ 

เชิงปริมาณ 

         ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และอัตราจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
จำนวน  34  คน 

เชิงคุณภาพ 

    1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและอัตราจ้าง มีความรู้ความสามารถ พัฒนางาน                      
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จ ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 
          2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและอัตราจ้าง มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
4.ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม 

          เชิงปริมาณ ผู้เข้าอบรมพัฒนา จำนวน 22 คน 
          เชิงคุณภาพ 1.บุคลากรได้ทบทวนงานที่ปฏิบัติในแต่ละภารกิจงานในการดำเนินการที่ผ่านมา 
                               2.บุคลากรนำความรู้ที่ได้จากการอบรม และการถ่ายทอดจากวิทยากรและศึกษาดูงาน 
มาปรับใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวันได้ พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึก และดำรงตนด้วยความพอเพียง                     
เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดำรงอยู่ได้ตามภาวะของสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป  
 

 

 

 

 



5. รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยสรุปและรูปภาพประกอบ(ถ้ามี) 

วันที่  30 กันยายน   2563 
เวลา 09.00น.- 16.00น.          ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน                          
                                       ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
 
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
เวลา 08.00น.    ออกเดินทางจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

เวลา 09.30น.     นมัสการพระแท่นศิลาอาสน์จังหวัดอุตรดิตถ์ 

เวลา 11.00น.    ทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  

เวลา 12.00น.   รับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.30น.                         ฟังบรรยายโดยวิทยากรท้องถิ่น นางเสงี่ยม  แสวงลาภ ประธานกลุ่มโฮมสเตย์  
                                          บ้านนาต้นจั่น  
เวลา 15.00 น.                       พักผ่อนตามอัธยาศัย  
เวลา 18.30 น.   รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 19.30 น.   เริ่มพิธีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ  การแสดงของเด็กและเยาวชน รำวงย้อนยุค  
เวลา 21.30 น.   เข้าท่ีพัก 
 
วันที่ 2 ตุลาคม 2563 
เวลา 06.30 น.    ทำบุญตักบาตร ณ วัดนาต้นจั่น  
เวลา 07.30 น.   รับประทานอาหารเช้า 
เวลา 09.00 น.   ศึกษาดูงานกิจการภูมิปัญญาบ้านตาวงศ ์ การทอผ้าใต้ถุนบ้าน 
                                          สะพานทุ่งนา  ทำผ้าหมักโคลน 
เวลา 12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 14.30 น.    ทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
                                           
6.งบประมาณกำหนดไว้ 45,400 บาท  ใช้จริง 45,400 บาท 

7.ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน(ถ้ามี) 

   1.กำหนดการดำเนินโครงการ บุคลากรติดราชการ ไม่สามารถเข้าร่วมได้ทุกคน 
   2.ปฏิทินการดำเนินการไม่ชัดเจน เปลี่ยนแปลงจนถึงวันสิ้นปีงบประมาณ 
 

 



ภาพกิจกรรม 
 
 
                           

 
 
 

                                                          
                          
 
                                       



                              
 
 

                                      
 
 

 

 

 

 



 


