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คำนำ 
 

สำนักงานศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดแพร ่ ได ้ร ับจ ัดสรรงบประมาณประจำป ีงบ ประมาณ พ.ศ.2564                 
จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงานให้การดำเนินงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ และงบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผนจึงติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม        
ที่แต่ละกลุ่มรับผิดชอบ ได้จัดทำขึ้น เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

ในการนี้ ขอขอบคุณผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ   
ผู้ทีเ่กี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
2. ชื่อโครงการ พัฒนางานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
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     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (การพัฒนาการเรียนรู้) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21) 
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 (โปรดระบุข้อ........................................................................................................)  
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 

 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 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพืน้ที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ................................................. ........................................) 
5. หลักการและเหตุผล  
   ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้กำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการเพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดยมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการและความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
  เพื่อให้เกิดการดำเนินการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรมตามกรอบการ
ประเมินผลและเพ่ือเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับข้าราชการในสังกัดเกี่ยวกับการดำเนินการในแต่ละตัวชี้วัด
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข ที่สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนด 
6. วัตถุประสงค์ 

(๑) เพ่ือให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการได้อย่างเหมาะสม                   
มีระบบการติดตามประเมินผลงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ 
  (๒) เพ่ือให้การดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.256๔ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (๓) เพ่ือให้บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีความเข้าใจในแนวทางหรือกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด และสามารถนำความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 (๑) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 (๒) บุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จำนวน ๓๓ คน มีความเข้าใจในแนวทางหรือ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 



๓ 
 

 (๓) มีระบบการติดตามประเมินผลงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ อย่างมีประสิทธิภาพ 
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

 (๑) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ รายงานสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการอย่างมีคุณภาพ 
 (๒) บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จำนวน ๓๓ คน มีความเข้าใจในแนวทางหรือกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการสามารถนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีความสุข 
 (๓) มีระบบการติดตามประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการที่มีคุณภาพตรวจสอบได้ 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
9. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564  
10. สถานที่ดำเนินการ สำนกังานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
11. กิจกรรมท่ีดำเนินการ  

 กิจกรรมจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
๑) จัดทำโครงการพัฒนางานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดแพร่ 
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
๓) ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

แพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการวางแผนการดำเนินงาน/เตรียมความพร้อมรับการกำกับ 
ติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ 

๔) ดำเนินงานเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

๕) รายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรอบ ๑๒ 
เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

๖) รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
จากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ 

12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
13. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 

(๑) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 (๒) บุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จำนวน ๓๓ คน มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางหรือ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ร้อยละ ๑๐๐ 
     13.2 เชิงคุณภาพ 

(๑) บุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จำนวน ๓๓ คน มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางหรือ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการสามารถนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ 
 



๔ 
 

๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด 
file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
 

ประชุมคณะกรรมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ครั้งที่ ๑ / 256๔ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๔ เวลา ๑๓.๓0 น. 

ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
 

  
 
15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

๒๐,๐๐๐ ๖,๐๘๐ ๖,๐๘๐ - - - 
 

แหล่งงบประมาณ งบดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 



๕ 
 

16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 

- มีการปรับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  ๑. การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) ค่าน้ำหนักรวมทุกตัวชี้วัด ร้อยละ ๖๐ 
  ๑.๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการที่ส่งผลต่อระดับคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
  ๑.๒ ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
  ๑.๓ ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการศึกษาระดับปฐมวัย 
  ๑.๔ ระดับความสำเร็จของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency : OIT) ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
 ๒. การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) ค่าน้ำหนักรวมทุกตัวชี้วัด ร้อยละ ๔๐ 
  ๒.๑ การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงานหรือการให้บริการ (e-Service)  
   ๒.๒ การพัฒนาศักยภาพหน่วยงานสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) 
     16.2 แนวทางแก้ไข 

- ดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และชี้แจงคณะกรรมการตามคำสั่ง
ฯ อย่างละเอียดและชัดเจนชัดเจน 
17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 

- วางแผนการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

(๑) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีการายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่มีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ 
  (๒) เพ่ือให้คำรบัรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๑9. ผู้รายงาน นางจารุชา  ถิรชานิธิศ ตำแหน่ง ศึกษานเิทศก์ 
     โทรศัพท์ ๐๙๙-๓๕๔๖๒๓๒ โทรสาร ๐๕๔-๕๙๘๒๗๒ E–mail : tirachanitit.j@gmail.com 
 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่   ๓๐  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 



๖ 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่.  
2. ชื่อโครงการ   ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (การพฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้าน.................................................................................................) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 1) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตรต์ามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

 



๗ 
 

 
 

 
     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลติที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไ้ขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ะดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบนุโยบายข้อ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ...................................................................................................................................) 
7. หลักการและเหตุผล  
             สืบเนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน  ๒๕๖๐  เรื่อง 
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ ๑๑  ให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ  เกี่ยวกับการบริหาร
และการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด 
      เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ ภารกิจ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  และการเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงาน
ทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ทุกสังกัดเป็นไปอย่างแพร่หลายรวมไปถึงการสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดข้ึนในสังคม จึง
ได้ดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางการศกึษาในจังหวัดแพร่ขึ้นโดยผลิตสื่อออนไลน์ และFacebook  
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8. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ ภารกิจ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่   
   ๒.๒ เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ทุกสังกัด 
   ๒.๓ เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดข้ึนในสังคมในทุกมิติ โดยเฉพาะมิติทางการศึกษา 
 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  การผลิตสื่อออนไลน์และFacebook 
     9.2 ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน นักศึกษา  ประชาชนทั่วไป  ได้รับทราบ
ข้อมลูข่าวสารทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีทัศนคติที่ดี และมีความเข้าใจอันดีต่อองค์กร  

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ       พ้ืนที่จังหวัดแพร่ 

11. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

12. สถานที่ดำเนินการ.      พ้ืนที่จังหวัดแพร่ 

13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ การผลิตสื่อออนไลน์และFacebook 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
    14.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การปฏิบัติหน้าที่ ภารกิจ ให้บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้รับทราบผ่านทางสื่อออนไลน์และ Facebook   
    14.๒ ข่าวสารของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ทุกสังกัด ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง 
    14.๓ การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สามารถสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นได้ในองค์กรและสังคม 

15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ   360ครั้ง  การผลิตสื่อออนไลน์และFacebook 100 
เชงิคุณภาพ    ผู้บรหิารและบุคลากรมผีู้บริหารและบุคลากร

ทางการศึกษา  นักเรียน นักศึกษา  
ประชาชนทั่วไป  ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารทางการศกึษาอย่างต่อเนื่อง มี
ทัศนคติที่ดี และมีความเข้าใจอันดีต่อ
องค์กร  
 

100 
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด 
file เทา่กับหรือมากกว่า 2 MB) 

 16.1 ทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ / กิจกรรม ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
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 16.2 เผยแพร่ลงในสื่อออนไลน์ เว๊ปไซตแ์ละFacebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

12,686  0 0   
แหลง่งบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
             (ไม่มี) 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
             (ไม่มี)   
 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
............................................................................................................................................. ..........................................
....................................................................................... ................................................................................. 
................................................................................... .................................................................................................. 
 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณ๊และวัฒนธรรมที่ดีงาม รักและเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
 
21. ผู้รายงาน    นางชนัญธิตา  กวางอุเสน      ตำแหน่ง     นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ 
     โทรศัพท์    0918595111    โทรสาร   054-598272   E–mail :chanantita 2510@gmail.com 
 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่.  

2. ชื่อโครงการ   วันสำคัญของพระมหากษัตริย์และวันสำคัญทางศาสนา 

3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดอืน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 

4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้าน.................................................................................................) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 1) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 



๑๓ 
 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศกึษาธิการ  ผลผลติที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ะดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบนุโยบายขอ้........................................................... ........................................................................) 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ....................................................................................................... ............................) 

7. หลักการและเหตุผล  
             ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางประเพณีและวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีต มีวันสำคัญ            
ต่าง ๆ มากมายที่ยึดถือปฏิบัติมาช้านานสืบทอดกันมา แต่ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวัตถุ 
ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม คนส่วนใหญ่ขาดความสนใจและไม่เห็นความสำคัญขาดจิตนึกใน
การเป็นผู้ให้เพราะในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขันและรับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกได้ง่าย  
      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จึงได้จัดให้บุคลากรร่วมพิธีวันสำคัญทางศาสนากับจังหวัดแพร่ เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรรู้คุณค่าการรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ดำรงไว้ซึ่งประเพณีและ  ภูมิปัญญาไทยไว้ 
โดยให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถนำหลักธรรมไปปรับ
ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันทำให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นรากฐาน ในการพัฒนาสังคมประเทศชาติ
ให้มีความสันติสุข เจริญรุ่งเรืองสืบไป  
 
 



๑๔ 
 

8. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ตระหนักและเห็นความสำคัญทางศาสนา 
   2.2 เพ่ือปลูกฝั่งให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ดำรงไว้ซึ่งประเพณีดีงามรักความเป็นไทย 

   2.3 เพ่ือให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่สามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันมีคุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีพ่ึงประสงค์       
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ...ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ร้อยละ100ได้ร่วมกิจกรรม            
วันสำคัญต่าง ๆ 
     9.2 ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ตระหนักเห็นความสำคัญและ        
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ       พ้ืนที่จังหวัดแพร่ 

11. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

12. สถานทีด่ำเนินการ.      พ้ืนที่จังหวัดแพร่ 

13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ 

  
 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) ..ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
มีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์   
 

15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ   16 ครั้ง ผู้บรหิารและบุคลากรมคีวามพึ่งพอใจ 100 
เชงิคุณภาพ    ผู้บรหิารและบุคลากรมสี่วนร่วมในการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีทีด่ีงาม 
100 

 

 

 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
- -  
   
   



๑๕ 
 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด 
file เทา่กับหรือมากกว่า 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

18,000 4,000 4,000 -   
แหลง่งบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
             (ไม่มี) 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
             (ไม่มี)   

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................... ..................................................................................................... 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณ๊และวัฒนธรรมที่ดีงาม รักและเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

21. ผู้รายงาน    นางชนัญธิตา  กวางอุเสน     ตำแหน่ง     นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ 
     โทรศัพท์     0918595111    โทรสาร   054-598272  E–mail : chanantita 2510@gmail.com 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่  31   เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2564 

 

 



๑๗ 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
2. ชื่อโครงการ ตรวจ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. ห้วงเวลารายงาน     
         ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุขอ้ความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ที่  (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 
    4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ((12)  การพัฒนาการเรียนรู้ 

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21) 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวม ของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ ฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง) 

4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขดีความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 



๑๘ 
 

 
     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลติที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบรูณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ะดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ..................................................................................... ..............................................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................. ..) 
7. หลักการและเหตุผล  

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย        ตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา             ของ เศรษฐกิจพอเพียง” 
เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของ 
สถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข  เป็นปึกแผ่น มี
ความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ   เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของ
ชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของ       ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

 



๑๙ 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ จ. ได้บัญญัติให้มี  การดำเนินการปฏิรูป

ประเทศด้านการศึกษา ครอบคลุมให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย              จัดตั้งกองทุน
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
อาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพใน
การสอน มีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู  ให้มีการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู ้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงาน ให้
สอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ และระดับพื้นที่ การปฏิรูปการศึกษายังเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบรรลุ ตามยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดไว้ในด้านต่างๆ เนื่องด้วยการศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการ
พัฒนา ประเทศ ดังนั้นแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะสนับสนุนการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติทุกด้าน จึงเป็นปัญหาและความท้าทาย   ที่สำคัญในการปฏิรูปรูปศึกษา  
 การตรวจราชการเป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะทำให้การปฏิบัติ
ราชการหรือการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานรัฐบรรลุเป้าหมาย  สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินและ
นโยบายของรัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรค  และก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนด้วยความโปร่งใส เป็น
ธรรม  ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546  โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงรับผิดชอบและมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเฉพาะในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกระทรวง  ในฐานะผู้สอดสอ่ง
ดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงและปลัดกระทรวงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาการ พ.ศ. 
2546 มาตรา 20 บัญญัติให้กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการของกระทรวงเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจราชการ 
และติดตาม ประเมินผลระดับนโยบาย การนิเทศให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 19/2560 ข้ อ 5 
(4) ให้สำนักงานศึกษาธิการภาค มีอำนาจหน้าที ่สนับสนุนการตรวจราชการ และการติดตามประมินผลการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบและประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื ่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 2.5 และ 4.5 เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการตรวจราชการและ
การติดตามประมินผลของสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ  ได้
กำหนดนโยบายการตรวจราชการ และติตตามประมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปึงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้สำหรับ การสื่อสารให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้ทราบทิศทาง หรือ
แนวทางการตรวจราชการ และติตตามประเมินผลในระหว่างปีงบประมาณ   
              เพื่อให้การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และการติตตามประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และจังหวัดเป็นไปในที่ ทางเดียวกัน และ        
สอดรับโครงสร้างการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จึงได้จัดทำโครงการ
ตรวจ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  เพ่ือรองรับการ
ตรวจราชการ หน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัดจังหวัดแพร่ต่อไป 
 
 



๒๐ 
 

8. วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือประสานงาน ติดตามความก้าวหน้า ความสำเร็จ ปัญหาอุสรรค และเสนอแนะ กับหน่วยงาน/
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาในจังหวัดแพร่  
           2.  เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานภาค 16 
           3.  เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  ต่อ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 
           4.  เพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเอกชนในจังหวัดแพร่   
 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ 
               1.  หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด  ได้รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณละ  2 ครั้ง 
                2.  สถานศึกษาสังกัดเอกชนในจังหวัดแพร่  จำนวน  20 แห่ง  ได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัด    
การศึกษา และการดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษาละ  2  ครั้ง                  
     9.2  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
                1. หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด มีความพร้อมรับการตรวจ ติดตาม
ผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ    
                2.  สถานศึกษาสังกัดเอกชนในจังหวัดแพร่ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ   และมีการดำเนินการ          
ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
               1.  หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด  ได้รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณละ  2 ครั้ง 
               2.  สถานศึกษาสังกัดเอกชนในจังหวัดแพร่  จำนวน  20 แห่ง  ได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัด    
การศึกษา และการดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษาละ  2  ครั้ง 
 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน  2564 
 
12. สถานที่ดำเนินการ  หนว่ยงาน สถานศึกษาในจังหวัดแพร่ 
 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
      1. ประชุมชี้แจงนโยบาย และการตรวจราชการ 
      2. รับการตรวจราชการ 
      3. การนิเทศ ติดตาม และการตรวจราชการ   
 
 
 
 



๒๑ 
 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)   
      1. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  ลงพื้นที่ตรวจ  ติดตามการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) หลังเปิดภาคเรียนที ่ 1 /2563  
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดแพร่  ระหว่างวันที่  2  - 10  พฤศจิกายน  2563  ทุกโรงเรียนมีการดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้ตามปกติ 
      2. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  ลงพ้ืนที่ตรวจ  ติดตามการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ภาคเรียนที่  2 /2563  (เดือน
ธันวาคม  2563 – มกราคม  2564)  การตรวจ ติดตามโรงเรียนเอกชนในจังหวัดแพร่  ระหว่างวันที่  7 – 13 
มกราคม 2564  ทุกโรงเรียนมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ 
    3. การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดแพร่  
        นายชาตรี  ม่วงสว่าง  ศึกษาธิการภาค  15  และคณะบูรณการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการด้านการศึกษา
ตามแนวทางการดำเนินงาน  3 ลักษณะ ได้แก่  การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  โรงเรียนขนาดเล็กทีส่ามารถ
ดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)  และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องและลงพ้ืนที่ตรวจ
ราชการการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแพร่ ระยะที่  1  ระหว่างวันที่  1 - 3   
กุมภาพันธ์  2564  ระยะที่ 2  ระยะที่  2 ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์  2564 และได้จัดทำรายงานแผน
บูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 และรายงานแผนบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัด
แพร่ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2568    
    4. การสนับสนุน ขับเคลื่อน ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา  สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในจังหวัดแพร่  
      จังหวัดแพร่มีโรงเรียนในกองทุนการศึกษาการศึกษา จังหวัดแพร่ รุ่นที่  4 ปี 2558  จำนวน 4  โรงเรียน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังต่อไปนี้ 
                             1.   โรงเรียนบ้านแม่แรม  อำเภอสอง  สังกดัสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  เขต 1   
                             2. โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม อำเภอร้องกวาง  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1    
                             3.  โรงเรียนบ้านวังเลียง อำเภอลอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2   
                             4. โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา อำเภอวังชิ้น  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37   
       -  แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน ขับเคลื่อน ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดแพร่ ตามคำสั่งจังหวัดแพร่ที่  93/ 2564  ลงวันที่  
11   มกราคม  2564   
       -  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน ขับเคลื่อน ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัดแพร่ วันที่  ๒1  มกราคม  ๒๕๖4  ณ ห้องประชุมสัก
ทอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  โดยมีนายสมหวังพ่วง
บางโพ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธาน 

       -  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุน ขับเคลื่อน ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดแพร่  ตามคำสั่งที่  404/ 2564  ลงวันที่  29   
มกราคม  2564    



๒๒ 
 

      -  คณะอนุกรรมการสนับสนุน ขับเคลื่อน ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในจังหวัดแพร่  มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนและเร่งรัด
การดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา  ระหว่างวันที่  4 - 5 และ  31  มีนาคม  2564 
        5. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  (นาวสาวชฎารัตน์  สิงหเดชากุล)  ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การตรวจราชการ
กรณพิีเศษ ระหว่างวันที่  9 - 10  มีนาคม  2564  ณ จังหวัดแพร่ ดังนี้  
          5.1 การดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ 
2564 นโยบายห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานทำ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์   สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่  และโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แพร่ เขต 1   
          5.2 การตรวจราชการปกติ ด้านการพฒันาครูให้มีทักษะด้านความรู้และความชำนาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC)โรงเรียนนารี
รัตน์จังหวัดแพร่  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ  
1. หน่วยงาน/สถานศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัด  ได้รับการตรวจราชการ
จากผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ 
2. สถานศึกษาสังกัดเอกชนใน
จังหวัดแพร่  จำนวน  20 แหง่  
ได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัด    
การศึกษา และการดำเนินการ
ตามนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 2 
 
 
 
 
2 

2 
 
 

 
 
2 

100 
 
 
 
 

100 

เชงิคุณภาพ  
1. หน่วยงาน/สถานศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัด มีความพร้อมรับการตรวจ 
ติดตามผลการดำเนินงานตาม
นโยบายการตรวจราชการ    
2.  สถานศึกษาสังกดัเอกชนใน
จังหวัดแพร่ จัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ   และมีการดำเนินการ          

  
2 
 
 
 
 
2 

 
2 
 
 

 
 
2 

 
100 

 
 
 
 

100 



๒๓ 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
ตามนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด 
file เทา่กับหรือมากกว่า 2 MB) 

นิเทศ ตดิตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

นายชาตรี  ม่วงสว่าง  ศึกษาธิการภาค  15 
ติดตามการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดแพร่ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

 

นิเทศ  ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา                                                             
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัดแพร่ 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  (นาวสาวชฎารัตน ์ สิงหเดชากุล)   
ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที ่1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

80,000 
(32,000) 
(28,000) 

29,447 6,771 22,676   

 
แหลง่งบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
               งบประมาณโอนให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดช้า 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
              ผู้รับผิดชอบโครงการต้องสำรองจ่าย 
 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
       1. ประชุมชี้แจงนโยบาย และการตรวจราชการ 
       2. รับการตรวจราชการ  รอบท่ี  2  
 
20. ประโยชน์ทีส่าธารณชนได้รับ 
      ข้อเสนอแนะในการดำเนินการตามนโยบายของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
21. ผู้รายงาน.  นางสาวบุษบา  สุกแก้ว    ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
     โทรศัพท์   054 598271  โทรสาร  054 598272  E–mail :  busabasukkaew@gmail.com 
 
22. วันทีร่ายงาน ณ วันที่   30 เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:busabasukkaew@gmail.com


๒๘ 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
2. ชื่อโครงการ Innovation  For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
                 จังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ท่ี (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
                       11.3 การพัฒนาคนทุกช่วงวัย (เรียน/วัยรุ่น)    
  (12)  การพัฒนาการเรียนรู้ 

         12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
                   12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวม ของประเทศ   โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับใหมและกฎหมายลําดับรอง  

 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน  
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและ 
     พัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย  
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง  
     การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ : การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา 
     เพ่ือบรรลุเปาหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของจังหวัดแพร่ สังคมและประเทศชาติ 
           ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ       
ในการแข่งขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                            
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา                               
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                               
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  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
          ด้านที่ (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ข้อที่ (12)  การพัฒนาการเรียนรู้ 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
 เร่ืองและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง  
     การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
4.5 แผนความมั่นคง   
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก ข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย ทุกช่วงวัย 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบตัิราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรงุตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พฒันาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พฒันากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พฒันาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวยั 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนนุด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
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            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
                     แผนงานบรูณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  

การที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้เกิดข้ึนในอนาคตนั้น จะต้องให้ความสำคัญ
กับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทั้ง
ในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ให้มีการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งสำคัญที่สุดคือ ทักษะการเรียนรู้และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณภาพของคน โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ทั้งในเชิงระบบ และโครงสร้างของสังคมไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง 
ๆ ที่จะเกิดขึ้น 

ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 2561-2580) ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ “ประเทศชาติมั ่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน ” พัฒนาคนใน
ทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที ่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้มีการกำหนด 
ยุทธศาสตร์และวางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่สำคัญในด้านต่าง ๆ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่มุ ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต  ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพและด้าน
การตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู  คณาจารย์และบุคคลากร
ทางการศึกษาที่มุ่งหวังให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมี
สมรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศที่มุ่งหวังให้กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน ของประเทศ และมี
องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ 
และด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง    ยุทธศาสตร์ที่ 4   ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตที่มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยในระดับที่เหมาะสมกับ
สภาพบริบทและสภาพพื้นที่ ซึ ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาส
ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารนเทศ  ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการ
ให้บริการ ด้านความเท่าเทียม และด้านประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบป ระมาณและ
บุคลากรได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิดการสูญเปล่า และมีความคล่องตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ  

จากรายงานการสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2562 พบว่า ในแผนแม่บทด้านการ
พัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งมีเป้าหมายให้วัยเรียน วัยรุ่นมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วนรู้จักคิดวิเคราะห์รัก
การเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น ผลการประเมินด้านทักษะอยู่ที่ 62.30 คะแนน ต่ำกว่าปี 
2561 ซึ่งผลการประเมินอยู่ที ่ 63.00 และจากรายงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) พบว่าปัญหา
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คุณภาพการศึกษาไทยสาเหตุหลักส่วนหนึ่ง เกิดจากกระบวนการศึกษาไทยไม่เอื้อต่อการสร้าง ความรับผิดชอบ
(Accountability) หลักสูตรและตำราเรียนของไทยไม่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การทดสอบ
ยังคงเน้นการจดจำเนื้อหามากกว่าการเรียนเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริง 
        กระบวนการบริหารจัดการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพประกอบด้วย 3 ประการ คือ กระบวนการบริหารจัด
การศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งจะต้องมีความร้อยรัดสัมพันธ์กัน
เป็นอย่างดี โดยต้องอาศัยความร่วมมือกันของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน การสร้างเครือข่าย ในการ
ทำงานในแต่ละพื้นที่จึงยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการร่วมคิด ร่วมทำ 
ร่วมประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  มีการพัฒนากระบวนการทำงาน และสร้างนวัตกรรมในการทำงานให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพบริบทและความต้องการของแต่ละพื้นที่ รองระบการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
  จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำโครงการ IFTE ( Innovation For  Thai Education ) ขี้นซึ่งเป็นโครงการ
ต่อเนื่อง โดยการนำผลการวิเคราะห์และการวิจัยการพัฒนารูปแบบและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการวิเคราะห์และการวิจัยแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการ
จัดการศึกษา จากโครงการ TFE (Teams  For  Education) และโครงการ Coaching Teams เพื ่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา จากปีงบประมาณพ.ศ. 2562 – 2563 มาสรุปหลอมรวมและใช้ในการวางแผนในการพัฒนา
การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของบุคคลากรในทุกภาคส่วน
ร่วมกัน สร้างนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนในด้านทักษะการเรียนรู้ ทักษะ
อาชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 
 

6. วัตถุประสงค์ 
๖.1 เพ่ือให้มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  และการวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ในระดับ

จังหวัดแพร่ 
 ๖.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
 ๖.๓ เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 
 ๖.๔ เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดแพร่ 
 ๖.๕ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้สถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐานผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 

  

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

๑) จังหวัดแพร่มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรม และการวิจัยทางการศึกษา  ๑ แหล่ง 
 ๒) จังหวัดแพร่มีนวัตกรรมด้านการการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศติดตาม และ 

ประเมินผล อย่างน้อย ๑๘ นวัตกรรม 
 ๓) จังหวัดแพร่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ

ติดตาม และ ประเมินผล ด้านละ ๑ เรื่อง 



๓๒ 
 

 ๔) มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

๕)  มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อย ๑ เครือข่าย  
๖)  สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชา 

ผ่านกว่าเกณฑ์เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๓ 
     7.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

1)  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในระดับจังหวัดที่มีความ
ถูกต้อง  ครอบคลุม  ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน 

 2)  มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตาม และ ประเมินผล ที่สามารถนำไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้จริงในระดับพ้ืนที่จังหวัดแพร่  

 3)  มีงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีการเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้  
และการนิเทศ ติดตามและประเมินผลต่อสาธารณชน 

 ๔)  จังหวัดแพร่มีเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ 
 ๕)  ผู้เรียนในสถานศึกษาเป้าหมายมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาผ่าน 

เกณฑ์เพ่ิมขึ้น   
 

8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนในสถานศึกษาทุกสังกัด   รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง

ในจังหวัดแพร่ 
 

9. ระยะเวลาดำเนินการ  
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
 

10. สถานที่ดำเนินการ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
 

11. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
กิจกรรมที่ ๑ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด    

      ๑.๑ ประชุมการดำเนินงานโครงการจากส่วนกลาง   
  ๑.๒ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ กับผู้ที่เก่ียวข้องในระดับจังหวัด  

    ๑.๓ แต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด  
     ๑.๔ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 
      ๑.๔ นำเสนอโครงการผ่านกศจ. แพร่  

กิจกรรมที่ ๒  จัดทำศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษา 
                     ๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน   
                     ๒.๒ ประชุมคณะทำงาน 
                     ๒.๓ รวบรวมข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (ONET)   
                     ๒.๔ สรุป สังเคราะห์และบันทึกข้อมูล   

           ๒.๕ เผยแพร่และนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 



๓๓ 
 

12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม    
 ๑. เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการจากสำนักงานงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จัดทำโครงการ วางแผน
ขับเคลื่อน พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัดแพร่ ตามเป้าหมายความสำเร็จของโครงการร่วมกับสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๖ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัดแพร่ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ในวันที่ ๒๓-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร  

๒. จัดทำโครงการและนำเสนอโครงการผ่านการอนุมัติของศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
๓. จัดประชุมคณะทำงานศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษา  รวบรวมข้อมูล

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)  สรุป สังเคราะห์และบันทึกข้อมูล  ในวันที่ ๘ มกราคม 
๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ซึ่งคณะทำงานประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานทาง
การศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดแพร่ จำนวน ๒๕ คน 

 

13. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 

- อยู่ในระหว่างดำเนินโครงการ - 
     13.2 เชิงคุณภาพ 

- อยู่ในระหว่างดำเนินโครงการ - 
 
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ   
  - ร่วมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินการโครงการ  IFTE  จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ วันที่ 23 – 25 ธันวาคม  2563 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร  

 
- จัดประชุมคณะทำงานศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษา ในวันที่ ๘ 

มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ซึ่งคณะทำงานประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงาน
ทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดแพร่ จำนวน ๒๕ คน 

 
 



๓๔ 
 

15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที ่1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

284,000 บาท ๙,964 - ๙,964 - - 
 
 
แหล่งงบประมาณ   

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรจากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา งบรายจ่ายอื่น 
 

16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 

  ใช้งบประมาณในไตรมาศ ๑ ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่กำหนดไว้ เนื่องจากการรับนโยบาย
ประชุมชี้แจงจากส่วนกลางตอนสิ้นสุดไตรมาศที่ ๑ ไปแล้ว  และเกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
๒๕๑๙ (Covid – ๑๙) 
     16.2 แนวทางแก้ไข 

ปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นตามสถานการณ์และระยะเวลาที่เอื้ออำนวย 
 

17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 

 กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ให้
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาเป้าหมาย ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพาวิลเลียน โรงแรม
แพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๘๕ คน  
 

กิจกรรมที่ ๔  การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการ 
กิจกรรมที่ ๕ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรม การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ 

และการนิเทศติดตามและประเมินผล 
กิจกรรมที่ ๖ การสังเคราะห์ วิจัย นวัตกรรม การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศติดตาม

และประเมินผล ของสถานศึกษาในจังหวัด 
กิจกรรมที่ ๗  สรุปรายงานผล และเผยแพร่นวัตกรรม การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ

ติดตามและประเมินผล ของสถานศึกษาในจังหวัด ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อออนไลน์ รายงานตีพิมพ์รูปเล่ม VTR 
 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

เกิดการบูรณาการด้านการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดและภาค ในการพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่สังคม 
คุณภาพในศตวรรษที่ 21 เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบายที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
ของผู้เรียนเพิ่มข้ึน 



๓๕ 
 

๑9. ผู้รายงาน  นางสาวจุฑามาศ  วิมาลัย  และนางสาวพิชญา  ดีมี   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
     โทรศัพท์  089-8567115  โทรสาร  ๐๕๔- ๕๙๘๒๗๒  E–mail : phitchaya.dee@gmail.com 
 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่    ๑   เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
2. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจงัหวัดโดยผ่าน   
                   กลไกของ กศจ. 
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     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบดุ้าน  (12)  การพัฒนาการเรียนรู้) 
      12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบดุ้านการศึกษา) 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕ : การปฏิรปูการจดัการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรทุนมนุษย)์ 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบ ุ ๔.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง 
      มีความพร้อมตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา) 
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 
 ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
           แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๘๐) ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนด
วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่ พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการ พัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว ้๖ 
ยุทธศาสตร์ คือ ๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓) 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม ๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๖) 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  และคณะกรรมการอิสระเพื่อการ
ปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.)  ได้ดำเนินการศึกษาและทบทวนผลการศึกษาวิจัย ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการศึกษาของ
หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนทบทวนผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาของประเทศ  จึงได้กำหนดแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยเฉพาะการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 ในการปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ ง
การพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระที่สอน ด้านศาสตร์การสอน ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ และการสอนด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และด้านบทบาทของครูในยุคใหม่ 

ทั้งนี้ คุณภาพผู้เรียนจะบรรลุตามหลักสูตรในแต่ละระดับแต่ละประเภทนั้น  องค์ประกอบและปัจจัยสำคัญ
คือคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งมีกระบวนการสู่ความสำเร็จในการพัฒนา ๓ กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร 
กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ทั้งนี้ กระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นภารกิจจำเป็นต่อ
การจัดการศึกษา  ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย การนิเทศการศึกษาเป็นองค์ประกอบสำคัญที่
ช่วยเหลือสนับสนุนให้กระบวนการบริหารและกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
ประเทศ  มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือ ชี้แนะและพัฒนางานให้ประสบผลสำเร็จ ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น  อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาต้องพัฒนาคุณภาพ
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ผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความสำคัญต่อการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ ด้าน
หลักสูตรการจัดกิจกรรม  การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่น  ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพ่ือสร้างเครือข่ายการพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพ่ือการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและ 

ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดแพร่ 
6.2  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

การจัดการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
6.3  เพ่ือนิเทศ ติดตามสถานศึกษาในการนำกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาเพ่ือขับเคลื่อน 

คุณภาพการจัดการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

7.1.1 หนว่ยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดแพร่ ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนา การ
นิเทศเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดแพร่   

7.1.2 ผู้บริหารและครผูู้สอนของสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ได้รับการสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา   

7.1.3 สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปได้รับการนิเทศ  ติดตามเกี่ยวกับการนำ
กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาไปใช้  
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

ผู้บริหารและครูผู้สอนของสถานศึกษาในจังหวัดแพร่ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำ
กระบวนการนิเทศภายในไปสู่การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

8. กลุม่เป้าหมายโครงการ  หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดแพร่ 

9. ระยะเวลาดำเนินการ  เดือน มกราคม ถึง เดือน กันยายน 2564 

10. สถานที่ดำเนินการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  หน่วยงานและสถานศกึษาในจังหวัดแพร่ 

11. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
11.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
11.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
11.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดแพร่ ๒ ครั้ง 
11.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเขา้ใจในการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา 
11.5 นิเทศ  ติดตาม การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในการนิเทศภายใน 
11.6 สรุปผล และจัดทำรายงานผล 

 



๓๙ 
 

12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
12.1 มีคำส่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของจังหวัดแพร่ 
12.2 คณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดแพร่ ตามคำสั่งฯ ได้

พิจารณาและรับทราบกรอบการดำเนินงาน 
12.3 มีร่างมาตรฐานการนิเทศภายในสถานศึกษา จังหวัดแพร่ 

 
13. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
 - คณะกรรมการมการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาได้ร่วมประชุมรับทราบกรอบการดำเนินงาน 
1 ครั้ง 
 - คณะศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้ร่วมพิจารณาร่างมาตรฐานการนิเทศภายใน
สถานศึกษา จำนวน 1 ครั้ง 
     13.2 เชิงคุณภาพ 
 - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่มีกรอบการดำเนินงานโครงการฯ และมีร่างมาตรฐานการนิเทศภายใน
สถานศึกษาจังหวัดแพร่ เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษา โดนยเน้นการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา จังหวัดแพร่ 
 
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด 
file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
 

   
 

      
 

ประชมุคณะกรรมการขบัเคล่ือนฯ  ในวนัท่ี 22 มกราคม 

2564 ณ หอ้งประชมุส านกังานศกึษาธิการจงัหวดัแพร ่

ประชมุคณะศกึษานิเทศก ์ในการพิจารณารา่งมาตรฐาน

การนิเทศภายในสถานศกึษา จงัหวดัแพร ่ ในวนัท่ี  16

มีนาคม 2564 ณ หอ้งประชมุส านกังานศกึษาธิการจงัหวดั

แพร ่



๔๐ 
 

      
 
15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

100,000 - - 5,680   
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 
.......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
     16.2 แนวทางแก้ไข 
.......................................................................................................................................................... .............................
...................................................................................................................................................................................
17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 

17.1 คณะกรรมการเครือข่ายดำเนินงานขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดแพร่ 
17.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา 
 

18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
- หน่วยงานที่จัดกการศึกษาในจังหวัดแพร่และสถานศึกษา มีแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนการยก  

ระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดแพร่ 
 
๑9. ผู้รายงาน  นางสาวจิตตะกานต์  เทพศิริพันธุ์  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
     โทรศัพท์ 054 598 271   โทรสาร 054 598 271   E–mail : phrae_edu@hotmail.com 
 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่  30  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_enTH834TH834&ei=1RMFYIKKB8GzmgfpwKaIDw&q=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88++%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88&oq=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88++%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoHCAAQRxCwAzoFCCEQoAFQs_kJWOiMCmCXkgpoAXACeACAAawCiAGXDJIBBzEuNi4xLjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjCyPrO16TuAhXBmeYKHWmgCfEQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_enTH834TH834&ei=1RMFYIKKB8GzmgfpwKaIDw&q=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88++%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88&oq=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88++%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoHCAAQRxCwAzoFCCEQoAFQs_kJWOiMCmCXkgpoAXACeACAAawCiAGXDJIBBzEuNi4xLjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjCyPrO16TuAhXBmeYKHWmgCfEQ4dUDCA0&uact=5


๔๑ 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
2. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ((11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (12) การพัฒนาการ
เรียนรู้) 

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (11.3 การพัฒนาคนทุกช่วงวัย(เรียน/วัยรุ่น), 12.1 การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21, 12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์         
ที่หลากหลาย) 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
4.6 แผนความม่ันคง (๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ ๔.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาค

ส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนักในเรื่องความมั่นคงและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วง

วัย) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

 



๔๒ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3  ผู้ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลอ้งกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (ข้อ 1.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1.3.1 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (ข้อ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้) 
7. หลักการและเหตุผล  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ        
เพื ่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั ้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อ่ืน 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษท่ี 21     มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื ่องตลอดชีวิต สู่การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
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ในส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยการ ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้           
ในทุกระดับชั ้นตั ้งแต่ปฐมวัย จนถึงอุดมศึกษาที ่ใช้ฐานความรู้ และระบบคิดในลักษณะ สหวิทยาการ พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 
๒๑ พัฒนาระบบการ เรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ   จากความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติและแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ           
โดยอาศัยจังหวัดเป็นฐานในการขับเคลื่อนหลักในการจัดการศึกษาในเชิงหลักการให้สถานศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่   
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาหน่วยงาน  สถานศึกษา 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดทำโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ขึ ้น  ภายใต้แผนงานบูรณาการการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ 
กิจกรรม      การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้  เพื่อกำหนดให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนทัศนใ์ห้แก่
ผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบการศึกษาระดับปฐมวัย ให้เป็นผู้นำทางวิชาการ     มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยจนนำไปสู่การกำหนดหลักการ คุณภาพ ขอบข่ายของการจัดการเรียนรู้และกลไกที่จะกำกับดูแล ส่งเสริมให้ส่งผลต่อ
คุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญในการส่งเสริม 
สนับสนุนบทบาทของสถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เพื่อประสานความร่วมมือกับโรงเรียนในการอบรม 
เลี้ยงดู บ่มเพาะเด็กปฐมวัยโดยให้ความสำคัญต่อความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ทั้งนี้เพ่ือให้เด็กปฐมวัยก้าวข้ามช่วงวัยได้อย่างสมดุลและมี
คุณภาพ บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560     
8. วัตถุประสงค์ 

8.1  เพ่ือสร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ให้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้ความรู้ มีศักยภาพ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษา
ให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 

8.2  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

8.3  เพ่ือคัดเลือกรูปแบบและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านผู้บริหาร
และครูผู้สอน 
 8.4  เพ่ือนิเทศ กำกับ และติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
 9.1  ด้านปริมาณ 

1)  ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเด็กปฐมวัย ในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และ 2, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.), สำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดแพร่ จำนวน 150 คน 
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 9.2  ด้านคุณภาพ 
1)  ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเด็กปฐมวัย

ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้ความรู้ มีศักยภาพ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาให้
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 

2)  ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ข้ันต้นตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

3)  ผู้บริหารและครูผู้สอนปฐมวัยในจังหวัดแพร่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)    ของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

4)  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการนิเทศ กำกับ ติดตามผลการ
ดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพ 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเด็กปฐมวัย ใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และ 2, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.), สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ 
11. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564 
12. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดำเนินการ  
กิจกรรมที่ ๑  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนที่จังหวัดแพร่ 
กิจกรรมที่ ๒  การประชุมชี้แจง/ทบทวนเรื่องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 
กิจกรรมที่ ๓  การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 ปีการศึกษา 2563 
กิจกรรมที่ 4  การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านผู้บริหารและ
ครูผู้สอน 
กิจกรรมที ่5  การนิเทศ กำกับและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  

14.1  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัด
แพร่ 

        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อสร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2564  เวลา 13.30 – 16.30 
น. โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดแพร่เข้าร่วมประชุม
จำนวน       20 คน 

14.2  การประชุมชี้แจง/ทบทวนเรื่องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 

       กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุม
ชี้แจง/ทบทวนเรื่องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย       



๔๕ 
 

ปีการศึกษา 2563 ในวันที ่ 15 กุมภาพันธ์  2564  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่  โดยมีคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เข้าร่วมประชุมจำนวน 20 คน 

14.3  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดแพร่และการ
ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ปีการศึกษา 2563 

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ดำเนินงาน 
“โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดแพร่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
และบูรณาการการทำงานร่วมกัน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่จึงกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
มาตรฐานและคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดแพร่และการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่ จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563  ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม  2564  เวลา 08.00 น. – 
16.30 น. ณ ห้องนคราแกรนด์บอลรูม  โรงแรมแพร่นครา    โดยมีครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และ 2 ,  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน,  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เข้ารับการอบรมจำนวน 104 คน  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน
เพ่ิมเติมจากโครงการศึกษาเชิงพื้นท่ีเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดแพร่ ระยะที่ 2 

14.4 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนจังหวัด
แพร่ 

         กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการตามโครงการ
ขับเคลื ่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื ้นที ่จังหวัดแพร่  กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่  ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 
08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทพนารี อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  โดยมีคณะกรรมการพัฒนา
การศึกษาปฐมวัยโรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน   

 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ  100 150 คน 174 คน 100 
     
เชิงคุณภาพ  80 448 โรง 312 โรง 69.64 
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๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด 
file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 

16.1  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัด
แพร่ 
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16.2  การประชุมชี้แจง/ทบทวนเรื่องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 
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16.3  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดแพร่ 
  และการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ปีการศึกษา 2563 

 
 



๔๙ 
 

16.4  กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนจังหวัด
แพร่ 
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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 

60,000 - - 31,000 - - 
แหล่งงบประมาณ ..................................สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.................................................. .................. 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

1. งบประมาณได้รับไม่พอต่อการดำเนินกิจกรรมให้ครบทั้ง 5 กิจกรรม 
2. มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการอาจทำให้เกิดอุปสรรคในเรื่องการสื่อสารและ

ความไม่เข้าใจตรงกัน 
      18.2 แนวทางแก้ไข 

1. บริหารโครงการร่วมกับภาคเอกชน เพ่ือให้โครงการบรรลุเป้าหมาย 
2. มีการแต่งตั้งคณะทำงานฯ ทั้งในระดับสำนักงานและระดับจังหวัด และมีการประชุมชี้แจงทำ

ความเข้าใจโครงการ 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
19.1 การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านผู้บริหารและ

ครูผู้สอน 
19.2 การนิเทศ กำกับและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
20.1  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีคณะทำงานฯ ทั้งในระดับสำนักงานและระดับจังหวัดที่สามารถ

ขับเคลื่อนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
20.2  สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ขั้นต้นตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

แห่งชาติ 
20.3  ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจต่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมินพัฒนาผู้เรียน

ปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
20.4  มีกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่

จังหวัดแพร่ที่โรงเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
20.5  มีแบบแผนการนิเทศท่ีสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย 

21. ผู้รายงาน นางรจนา  กาแก้ว   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
      โทรศัพท์ 061-118-2539   โทรสาร 0-5459-8272   E-mail: rodjana969@gmail.com 

22. วันที่รายงาน ณ 20 เมษายน 2564 
 
 

 



๕๑ 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
2. ชื่อโครงการ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่  (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาคนทุกช่วงวัย (เรียน/วัยรุ่น)  

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

    4.4 แผนปฏิรูปประเทศ การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวม ของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง  

4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์...................................................................................................................................)  
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ...................................................... ...................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเทา่เทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 

  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
           แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (1) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
 (3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 (6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
7. หลักการและเหตุผล (ZYX) 

     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) โดยหมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล เพื่อก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรบุคคลในลักษณะ                
ที่บูรณาการกัน มีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับทิศทางเชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการขององค์การและ
จากผลการวิจัยเรื่องการศึกษาความผูกพัน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานปลัดกระ ทรวง
ศึกษาธิการ ประกอบด้วย 6 ปัจจัย และมีลำดับความสำคัญของปัจจัยส่งผลต่อความผูกพัน ความพึงพอใจและ   
ความไม่พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1.การพัฒนาบุคลากร เพ่ือการ
ปฏิบัติงาน 2.นโยบาย การบริหารการสื่อสาร ฐานข้อมูลและเทคโนโลยี 3.เกียรติ ศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจใน
การปฏิบัติงาน 4.สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน 5.ผู้บังคับบัญชาและเพื ่อนร่วมงาน 6.โอกาส
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ความก้าวหน้าในงานของบุคลากร ปัจจัยดังกล่าวสามารถนำมาเป็นปัจจัยที่บ่งชี้ความผูกพันและความพึงพอใจของ
บุคลากรได ้

               สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จึงได้กำหนดโครงการเสริมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรในสังกัดตอบสนองต่อบริบทของสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาราชการและเพื่อทำให้ระบบราชการ 
มีความเข็มแข็ง ข้าราชการมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพียงพอที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับผลการวิจัย เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนดไว้   และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรจะต้องก่อให้เกิดความสุขในการทำงานส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ               การ
ทำงาน เพ่ิมขีดสมรรถนะของส่วนราชการ  
8. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพ เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจผู้รับบริการ มีขวัญกำลังใจทีดี มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     2.2 เพื ่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีสมรรถนะทำงานสูง มีความพร้อมที ่จะขับเคลื ่อนภารกิจของสำนักงาน                   
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

9. ตัวช้ีวัดโครงการ 
 เชิงปริมาณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง จำนวน 34 คน 
 เชิงคุณภาพ  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง มีความรูค้วามสามารถ พัฒนางาน                      
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 
                     2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง มีการทำงานเป็นทีม ประสานงาน
ทำงานเพ่ือองค์กร ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แพร่ 
11. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
12. สถานที่ดำเนินการ สำนกังานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
 1.อบรมพัฒนา 
 2.เสริมสร้างความผูกพันองค์กร 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
อยู่ระหว่างการการดำเนินการ กิจกรรมที่ 2 การเสริมสร้างความผูกพันองค์กร ในวันที่ 25 มีนาคม – 8 เมษายน 
2564  
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15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
     
เชิงคุณภาพ      
     

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด 
file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... .................................................... 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

45,400             - อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
กิจกรรมที่2 

  

แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
........................................................................................................................................................... ............................ 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
...................................................................................................................................................................... ................. 
 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
วางแผนกำหนดการวันเวลาดำเนินงาน กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร 
.....................................................................................................................................................................................  
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
.......................................................................... ............................................................................................................. 

21. ผู้รายงาน นางสาวแสงแขวรางค์ ใจกลม ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
     โทรศัพท์ 054-598271โทรสาร 05459827E–mail : buarawung@gmail.com. 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
2. ชื่อโครงการ   จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
      ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63      ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   ม.ิย. 64      ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ               สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คนไทยเป็นคนดี     คน
เก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุน      ต่อการ
พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ที่ ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู้ ๑๒.๒ การตระหนักถึงพหุปัญญาของ
มนุษยท์ี่หลากหลาย การบูรณาการข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดทำระบบ
ฐานข้อมูลและการบริหารข้อมูลพหุปัญญาแห่งชาติ การสำรวจ/คัดกรอง/วัดระดับ/ติดตามและประเมินผล และการ
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือประมวลผลข้อมูลและเรียกใช้เพื่อการวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง) 

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (ท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู้) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ       

โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหมและกฎหมายลําดับรอง) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์.............................................................................................................................. .....) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
       
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ........................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ถ้ามี)     – 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษา  
7. หลักการและเหตุผล  
  ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้นำกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 (พ.ศ.2561-2580) นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนพัฒนา
การศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
กระทรวงศึกษาธิการ   มากำหนดเป็นวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชาติไทยให้มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
สอดคล้องกับแผน การศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ที่คณะรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี มีกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพ และขีด
ความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาคนไทยให้
เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และ
คุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและบริบท ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
กำหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ แผนปฏิบัติราชการประจำปี และ
แผนปฏิบัติการประจำปี ซึ ่งจะเป็นการกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็น
เครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการมีประสิทธิภาพสูงสุดการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผน
ปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและการตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน  สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จึงได้จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  และสารสนเทศทางการศึกษาของจังหวัดแพร่ เพ่ือให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แพร่ ใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาการศึกษา และทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดแพร่ ซึ่งจะเป็นทิศทาง การจัดการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ที่สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการของประชาชนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติรวมถึงยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
8. วัตถุประสงค์ 

8.1 เพื่อกำหนดกรอบ ทิศทาง โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเครื่องมือในการกำกับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล และเป็นแนวทาง การ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แพร่  
          8.2 เพื่อจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ทำเป็นสารสนเทศทางการศึกษาของจังหวัดแพร่ 
ให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถนำมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพทางการศึกษา และเผยแพร่   ต่อ
สาธารณชน  
 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  9.1.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จัดทำโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนด  
         9.1.2 หน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 24 หน่วยงาน ร่วมกำหนดโครงการ/กิจกรรมของ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่  
        9.1.3 หน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 24 หน่วยงาน ร่วมให้ข้อมูลทางการศึกษาเพ่ือจัดทำ เป็น
สารสนเทศทางการศึกษาของจังหวัดแพร่            
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 9.2 ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ 
        9.2.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ และแผนปฏิบัติราชการ 
สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  กับแผนพัฒนาการศึกษา
ของชาติ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  และใช้เป็นกรอบ ทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย  
         9.2.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีสารสนเทศทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564            
ที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถนำมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพทางการศึกษาและเผยแพร่               
ต่อสาธารณชน  
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่/หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องในจังหวัดแพร่ 
11. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 
12. สถานที่ดำเนินการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
  1.ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  2.จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณ) 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี  งบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณ) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทาง 
ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9) -ไม่มี- 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 

เชิงปริมาณ     
โครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ร้อยละ 100 17 โครงการ 17 โครงการ 100 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณ) 

ร้อยละ 100 21 โครงการ 21 โครงการ 100 

เชิงคุณภาพ     
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณ) 
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด 

ร้อยละ 100 38 โครงการ 38 โครงการ 100 
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ) 
(ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
1. ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 
 
2.เอกสารเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเอกสารเล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณ) 
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17. งบประมาณ 
 งบประมาณ 

ที่ได้รับทั้งหมด 
 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

38,900 2,488 1,300 1,188 - - 
 
แหล่งงบประมาณ   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
งบรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
หมวดรายจ่าย หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค  - 
     16.2 แนวทางแก้ไข   - 
 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  1.ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ในไตรมาสที่ 3  
  2.ดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในไตรมาสที่ 4 
 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ หน่วยงานทางการศึกษามีแผนเป็นเครื่องมือ และเป็นกรอบ
ทิศทางในการพัฒนาการศ ึกษาของจ ังหว ัด แพร่  สนองต ่อย ุทธศาสตร ์ชาต ิและย ุทธศาสตร ์ท ุกระดับ 
ที่เกี ่ยวข้อง และนำผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพัฒนาต่อยอดตามเป้าหมายตัวชี ้วัด
ความสำเร็จที่กำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สถานศึกษาและผู้เรียนมีคุณภาพและนำไปสู่การบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
21. ผู้รายงาน นางวัฒนา  จันทร์เพ็ญ  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
      โทรศัพท์ 054-598271  โทรสาร 054-598272   
 
22. วันที่รายงาน ณ  วันที่  30    เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
2. ชื่อโครงการ สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตร์ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน) 
4.6 แผนความม่ันคง (การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ...................-...................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (1. การจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ) 
7. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 
(3) การมีงานทำ- มีอาชีพ และ (4) การเป็นพลเมืองดี  ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษามาเป็นหลักชัยในการสร้างนักเรียนเป็นคนดีและ   พัฒนาให้เป็นคนเก่งสู่การ
ปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
             1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ประกอบด้วย (1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง (2) ยึดมั่น           
ในศาสนา (3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ (4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  
             2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั ่นคง-มีคุณธรรม ประกอบด้วย (1) รู ้จักแยกแยะสิ่งที ่ผิด-ชอบ /ชั ่ว-ดี (2) ปฏิบัติ             
แต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม (3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และ (4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
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             ๓. มีงานทำ-มีอาชีพ ประกอบด้วย (1) การเลี ้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรม                 
ในสถานศึกษาต้องมุ ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู ้งาน ทำจนงานสำเร็จ (2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตร             
และนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู ้เรียนทำงานเป็นและมีงานทำในที่สุด และ (3) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จ
หลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
             4.เป็นพลเมืองดี ประกอบด้วย (1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน (2) ครอบครัว -สถานศึกษา 
และสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี (3) การเป็นพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที่
จะทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์งานสาธารณกุศล ให้ทำด้วยความมีน้ำใจ
และความเอ้ืออาทร 
 เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็น
หน่วยงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ตระหนักและเห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการสร้างและ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติประจำปี ๒๕๖4 ขึ้น 
8. วัตถปุระสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี  
           2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่ 
              เป็นพลเมืองดี มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม สามารถวางแผนการประกอบอาชีพเพ่ือให้มีงานทำ 
           3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน 
              มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นชุมชนของตนเอง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
             และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ  
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 นักเรียน อายุระหว่าง ๑๑-๑๘ ปี วิทยากรและครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑,05๐ คน 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
                  ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี  มีเจตคติท่ี
ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม สามารถวางแผนการประกอบ
อาชีพเพ่ือให้มีงานทำ ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นชุมชนของตนเอง 
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ  
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 1) วิทยาลัยเทคนิคแพร่                    นักเรียน 30๐ คน  ครู/บุคลากร ๒๐ คน รวม 32๐ คน 
  ๒) โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่          นักเรียน ๒0๐ คน  ครู/บุคลากร ๒๐ คน รวม ๒2๐ คน 
  ๓) โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์               นักเรียน 1๕๐ คน  ครู/บุคลากร ๒๐ คน รวม 1๗๐ คน 
  ๔) โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์             นักเรียน 1๕๐ คน  ครู/บุคลากร ๒๐ คน รวม 1๗๐ คน   
  5) โรงเรียนลองวิทยา                       นักเรียน 150 คน  ครู/บุคลากร ๒๐ คน รวม 1๗๐ คน   
11. ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564 
 
12. สถานทีด่ำเนินการ   
                1) วิทยาลัยเทคนิคแพร่                    นักเรียน 30๐ คน  ครู/บุคลากร ๒๐ คน รวม 32๐ คน 
                     วันที่ 17 มีนาคม  2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแพร่ 
  ๒) โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่          นักเรียน ๒0๐ คน  ครู/บุคลากร ๒๐ คน รวม ๒2๐ คน 
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  ๓) โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์               นักเรียน 1๕๐ คน  ครู/บุคลากร ๒๐ คน รวม 1๗๐ คน 
  ๔) โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์             นักเรียน 1๕๐ คน  ครู/บุคลากร ๒๐ คน รวม 1๗๐ คน   
  5) โรงเรียนลองวิทยา                       นักเรียน 150 คน  ครู/บุคลากร ๒๐ คน รวม 1๗๐ คน   
 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
 1) กิจกรรมใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์ 
 2) กิจกรรมนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน 
 3) กิจกรรมจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชน 
 4) กิจกรรมอาชีพสร้างรายได้ 
 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 ดำเนินงานในไตรมาสต่อไป 
 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
ผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ของหน่วยงาน
การศึกษาในจังหวัดเข้าร่วมโครงการ 

1,050 คน 1,050 คน 320 N/A 

เชิงคุณภาพ      
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรักและเทิดทูนในสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ และยึดมั่น 
ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 N/A N/A 

ร้อยละของผู้เรียนได้นำความรู้ 
ความเข้าใจ ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 N/A N/A 
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด 
file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 

ดำเนินโครงการ ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วันที่ 17 มีนาคม  2564 
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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 

191,100.- 49,900 - 49,900 - - 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบรายจ่ายอื่น 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

การแต่งตั้งคณะวิทยากรหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมบางท่าน อาจไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
เนื่องจากติดภารกิจราชการหรือภาระงานสำคัญ 
      18.2 แนวทางแก้ไข 

มีการเตรียมวิทยากรหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมสำรองไว้ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมายโครงการ 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 แต่งตัง้คณะทำงาน และดำเนินการประชุม 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 1๔.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี  
           ๑๔.2 ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ มีเจตคตทิี่ดีต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดี มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง     มี
คุณธรรม สามารถวางแผนการประกอบอาชีพในอนาคตเพ่ือให้มงีานทำ 
           ๑๔.3 ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน  มีจิตสำนึกรักและภูมิใจ
ในท้องถิ่นชุมชนของตนเอง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ  

21. ผู้รายงาน นายอรรถนนท์  อุดคำมี  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
     โทรศัพท์ 082-4410961 โทรสาร 054-598272 ต่อ 115 E–mail : rektingta@gmail.com 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
2. ชื่อโครงการ การขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2564 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที ่1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตร์ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน) 
4.6 แผนความม่ันคง (การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์) 
4.7 นโยบายรฐับาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนทีไ่ด้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศกึษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาเศรษฐกจิและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ............................................................................ .............) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ...................-...................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (1. การจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ) 
7. หลักการและเหตุผล  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการ อพ.สธ.ศธ.ทำให้พื้นที่และกิจกรรมดำเนินงาน
โครงการ อพ.สธ.ตามแผนแม่บทโครงการ อพ.สธ.ระยะ5 ปีที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 – กันยายน พ.ศ. 2564)  มีกรอบการ
ดำเนินงานได้แก่ 1.กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ประกอบด้วยจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
และกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 2.กรอบการใช้ประโยชน์ประกอบด้วยกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช 3.กรอบการสร้างจิตสำนึกประกอบด้วยกิจกรรมสร้างจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ให้กับเยาวชนในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
ในพืชพรรณ รู้จักทรัพยากรในท้องถิ่น หวงแหนและรู้จักนำมาใช้ประโยชน์ในการสืบสาน  รักษา ต่อยอด ในกิจกรรมงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนดำเนินการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชก ุมาร ี  ตามแผนแม ่บทโครงการอพ.สธ.ระยะ 5ป ีท ี ่หก (ตุ ล าคม พ .ศ .  2559 – ก ันยายน  
พ.ศ. 2564) ในระดับพ้ืนที ่จึงจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น 
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8. วัตถปุระสงค์ 

              1. เพ่ือให้หน่วยงาน สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
               2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้รับป้ายพระราชทานและ
เกียรติบัตรฯ  
               3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนสมัครเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพ่ิมข้ึน 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
            สถานศึกษาสังกัดหน่วยงาน   จำนวน 295 แห่ง 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1.  ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการอพ.สธ. 
                2.  สถานศึกษาสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ร้อยละ 25  

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
                 สถานศึกษาสังกัดหน่วยงาน   จำนวน 295 แห่ง 
                1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37        จำนวน   16   แห่ง 
                2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1        จำนวน 118   แห่ง 
                3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2       จำนวน 125   แห่ง                           
                4. สังกัดสำนักงานการบริหารการศึกษาพิเศษ                       จำนวน     2   แห่ง     
                5. วิทยาลัยอาชวีศึกษาสังกดัสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  จำนวน    6    แห่ง 
                6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล        จำนวน   28   แห่ง 
                7. โรงเรียนเอกชนในจังหวัดแพร่                                         จำนวน   11  แห่ง  

11. ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2563 - สิงหาคม  2564 

12. สถานทีด่ำเนินการ   
                หนว่ยงาน สถานศึกษาในจังหวัดแพร่ 

13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
      ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯกับหน่วยงาน สถานศึกษา    

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 ดำเนินงานในไตรมาสต่อไป ขับเคลื่อนการเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
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15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
ประชุมหน่วยงาน สถานศกึษามี
ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตาม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
สมัครเป็นสมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนเพ่ิมข้ึน 

50 คน 50 คน -  คน N/A 

เชิงคุณภาพ      
                1.  ร้อยละ 80 
ของสถานศึกษา ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนตาม
โครงการอพ.สธ. 
                2.  สถานศึกษา
สมัครเป็นสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ร้อยละ 
25  
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 N/A 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด 
file เท่ากับหรือมากกว่า 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 

10,000.- - 10,000 - - - 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบรายจ่ายอื่น 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     18.1  ปัญหา อุปสรรค 
               - การประสานงาน การสื่อสาร การสร้างความร่วมมือ และการสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง           
18.2 แนวทางแก้ไข 
               - การแต่งตั้งคณะทำงาน ในการดำเนินงาน การนิเทศ กำกับ ติดตาม รูปแบบและแนวทางการ
ดำเนินงาน ตามคู่มือการดเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ 
               - การกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม 

 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
      - การตรวจสอบคุณสมบัติโรงเรียนเข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์ และให้การสนับสนุน
โรงเรียนเข้าร่วมพัฒนาเพ่ือขอป้ายพระราชทานและเกียรติบัตร  
 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
           1. สถานศึกษาดำเนินงาน สวนพฤกษศาสตร์ตามคู่มือการดเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ 
           2. ครูดำเนินการจัดกิจกรรม 5 องค์ประกอบสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
           3. นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีความหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่น 
           4. สถานศึกษา สมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์เพิ่มขึ้น  
21. ผู้รายงาน นายอรรถนนท์  อุดคำมี  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

     โทรศัพท์ 082-4410961 โทรสาร 054-598272 ต่อ 115 E–mail : rektingta@gmail.com 
 
22. วันที่รายงาน ณ วันที ่15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
2. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (๙๙ ปี ยุวกาชาดไทย) 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตร์ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน) 
4.6 แผนความม่ันคง (การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ...................-...................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (1. การจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ) 
7. หลักการและเหตุผล  
 ยุวกาชาดเกิดขึ้นจากมติที่ประชุมสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ เมื่อ ค.ศ.
1919 (พ.ศ. 2462) โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่า “สภากาชาดทุกชาติควรจัดตั้งกาชาดสำหรับเด็กเพ่ือ
ฝึกอบรมเยาวชนให้รู้จักการกินดี อยู่ดี รักษาสุขภาพอนามัย มีเมตตาสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ไม่ว่าชาติ ศาสนา
ใดๆ มีศรัทธา เสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม โดยจัดกิจกรรมและดำเนินการให้สอดคล้องกับระบบ
การศึกษา ซึ่งสภากาชาดไทยได้ฝากกิจการยุวกาชาดไว้กับกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นกิจการอัน
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการได้ดูแลกิจการลูกเสืออยู่แล้ว ปัจจุบันกิจการ  ยุวกาชาดอยู่ ในความ
ดูแลของ 2 หน่วยงาน คือ สภากาชาดไทย โดยสำนักงานยุวกาชาดรับผิดชอบเยาวชนชาย -หญิง อายุระหว่าง 15-
25 ปี ที่เรียกว่าอาสายุวกาชาด และกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ    ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
รับผิดชอบเยาวชน ชาย-หญิง อายุระหว่าง 7- 18 ปี ที่เรียกว่าสมาชิกยุวกาชาด โดยทั้ง 2 หน่วยงานมีการประสาน
การดำเนินงานร่วมกัน 
           กิจการยุวกาชาดเป็นกิจกรรมสำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 7-25 ปี ซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 27 
มกราคม 2465 โดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกสภากาชาดสยามในขณะนั้น กิจการยุว
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กาชาดได้เจริญเติบโตขึ้นตามลำดับ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงใหม่หลายด้าน เช่น หลักสูตรการเรียนการ
สอน การจัดกิจกรรม ข้อบังคับต่าง ๆ และในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันคล้ายวัน 
สถาปนายุวกาชาดไทย เพื่อเป็นการระลึกถึงบุคคลซึ่งก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมให้
ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาด ได้ร่วมกิจกรรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์   รู้จัก
บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดงานวัน
คล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (๙๙ ปี ยุวกาชาดไทย) ขึ้น 
8. วัตถุประสงค ์
          1. เพ่ือระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย 
 2. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ได้ร่วมเดินสวนสนามเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย 
ได้ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน สร้างความมีคุณธรรม จริยธรรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ 
รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
           3. เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดเพิ่มมากข้ึน  

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 ผู ้บ ังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และเจ้าหน้าที ่ จากสถานศึกษาที ่เป ิดสอนกิ จกรรม                   
ยุวกาชาดในจังหวัดแพร่ จำนวน 3๐๐ คน 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
           ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐  ได้ร่วมระลึกถึงบุคคลสำคัญที่เป็นผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้น                  
ในประเทศไทย ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด  ได้ร่วมเดินสวนสนามเสริมสร้าง
ความมีระเบียบวินัย ได้ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน สร้างความมีคุณธรรม จริยธรรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออก
ในทางสร้างสรรค์ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด
เพ่ิมมากขึ้น 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
     ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาดโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่   จำนวน ๓๐๐ คน 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2563 - สิงหาคม  2564 
12. สถานที่ดำเนินการ   
                โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดำเนินการ  
 1) ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
 2) จัดกิจกรรม 
  
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 ดำเนินงานในไตรมาสต่อไป 
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15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดงานวัน
คล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 
(๙๙ ปี ยุวกาชาดไทย) 
 

1 ครั้ง 1 ครั้ง - ครั้ง N/A 

เชิงคุณภาพ      
ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด 
ที่เข้ารับการนิเทศ มีความรู้ ความ
เข้าใจ  มีทักษะ และสามารถจัด
กิจกรรมการเร ียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัด
กิจกรรมยุวกาชาด              และ
บริหารงานยุวกาชาดในหมู ่ยุว
กาชาดโรงเร ียนของตนเองได้
ถูกต้อง 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 0 N/A 

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด 
file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

30,000.- - - - - - 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบรายจ่ายอื่น 
 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     18.1  ปัญหา อุปสรรค 
               - ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
               - ดำเนินการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาจำนวน 1 แห่ง เพื่อระมัดระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา (COVID 19) 
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19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 รอสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) คลี่คลาย จะดำเนินการในช่วงเปิดภาคเรียนประมาณ  
เดือนมิถุนายน  2564 
 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 1 ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ได้ร่วมระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้น                       
ในประเทศไทย 
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ได้ร่วมเดินสวนสนาม เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย ได้ร่วมกล่าวคำ
ปฏิญาณตน สร้างความมีคุณธรรม จริยธรรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์         รู้จัก
บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
           3. ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวกาชาดทำให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด 
เพ่ิมมากข้ึน  

21. ผู้รายงาน นายอรรถนนท์  อุดคำมี  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
     โทรศัพท์ 082-4410961 โทรสาร 054-598272 ต่อ 115 E–mail : rektingta@gmail.com 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
2. ชื่อโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดแพร่    
                    ประจำปีงบประมาณ  2564 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตร์ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน) 
4.6 แผนความม่ันคง (การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ...................-...................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (1. การจัดการศึกษาทุกระดับ เพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ) 
7. หลักการและเหตุผล  
 คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 / 2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ   โดยตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค พร้อมตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค  และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาค
และระดับจังหวัด  โดยการอำนวยการ  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการศึกษา 
แบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนอื่น 
ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ ประกอบกับมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา  ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในส่วนภูมิภาค   ในการประชุมครั้งที่ 2 / 2560  ลงวันที่ 11  เมษายน  2560  เรื่อง  การแบ่งหน่วยงานภายใน
สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และกำหนดให้มีกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการ
นักเรียน เป็นหน่วยงานภายใน   ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ตาม (3) ในการส่งเสริมและป้องกัน 
แก้ไขและคุ้มครองความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาภายในพ้ืนที่จังหวัด และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ณ วันที่ 30 มีนาคม  2561 เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
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การประสานและส่งเสริมและปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์   ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในระดับจังหวัดคำสั ่งจังหวัดแพร่  ที ่  2983 / 2562   ลงวันที ่  13  
พฤศจิกายน  2562  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด 
จังหวัดแพร่ และคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 88/2563 ลงวันที่ 15 มกราคม  2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมา
รักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ โดยแต่งตั้งบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่   และพนักงานส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดแพร่  ร่วมกวดขันสถานบริการทุกประเภท  ตรวจตราบ้านเช่า หอพัก 
สวนสาธารณะ สถานที่เสี่ยงอื่นๆ เพื่อมิให้เป็นแหล่งมั่วสุมของเด็กและเยาวชนในการกระทำผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด 
หรือความผิดทางเพศ 
 กลุ ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้ทำแผนงาน
โครงการดำเนินงานบูรณาการกับเครือข่ายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในจังหวัดแพร่ เพ่ือ
ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤติและคุ้มครองสิทธินักเรียนและนักศึกษาจึงจัดดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดแพร่ ประจำปี
งบประมาณ 2564 เพ่ือดำเนินงานเป็นไปตามภารกิจ 
8. วัตถุประสงค ์

 ๑) เพื่อตรวจติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัด
แพร่  
  ๒) เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานหน่วยงาน สถานศึกษาและเครือข่ายในการป้องกัน  
แก้ไขปัญหา  ความประพฤตินักเรยีนและนักศึกษา และ คุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา   
   3) ส่งเสริม  สนับสนุน  งานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษาและฝึกอบรม 
แก่นักเรียน  นักศึกษา  และผู้ปกครอง  เพื่อส่งเสริมความประพฤติท่ีเหมาะสม  ความรับผิดชอบต่อสังคม  
และความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา   

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 ตรวจติดตามเฝ้าระวังปัญหาและสถานการณ์ความประพฤติของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดแพร่  
โดยศูนย์เสมารักษ ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  จำนวน 30 ครั้ง  
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
           นักเร ียน นักศึกษาในจังหวัดแพร่ได้ร ับการปกป้อง แก้ไข คุ ้มครองและส่งเสริมความประพฤติ             
ส่งผลให้ปัญหาเกี่ยวกับความประพฤตินักเรียนนักศึกษา พร้อมได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่        ของ
ตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับของสถานศึกษาและมีความประพฤติเหมาะสม
กับสภาพและวัยตลอดจนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา  ของสถานศึกษาท่ี 
ประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
     พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดแพร่เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง แหล่งมั่วสุมในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน 30 ครั้ง 

11. ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2563 - สิงหาคม  2564 
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12. สถานที่ดำเนินการ   
                สถานที่สุ่มเสี่ยง แหล่งมั่วสุมในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดำเนินการ  
 1) ประชุมวางแผนการออกตรวจเฝ้าระวัง 
 2) ออกตรวจเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตามสถานที่สุ่มเสี่ยงแหล่งมั่วสุมในพ้ืนที่จังหวัด
แพร่ 
  
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 ดำเนินงานในไตรมาสต่อไป 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
ออกตรวจเฝ้าระวังความประพฤติ
ของนักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่
จังหวัดแพร่ 

30 ครั้ง 30 ครั้ง 22 ครั้ง N/A 

เชิงคุณภาพ      
นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดแพร่
ได้รับการปกป้อง แก้ไข คุ้มครอง
และส ่ ง เสร ิมความประพฤติ              
ส ่งผลให้ป ัญหาเกี ่ยวกับความ
ประพฤตินักเรียนนักศึกษา พร้อม
ได ้ร ับความร ู ้  ความเข ้าใจถึง
บทบาทหน้าที่ ของตนเอง ปฏิบัติ
ต า ม ก ฎ ร ะ เ บ ี ย บ ข อ ง
กระทรว งศ ึ กษาธ ิ ก า ร  และ
ข้อบังคับของสถานศึกษาและมี
ความประพฤต ิ เหมาะสมกับ
สภาพและวัยตลอดจนการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา   

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 N/A 
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๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด 
file เท่ากับหรือมากกว่า 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 

20,000.- 18,720 6,480 1,2240 - - 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบรายจ่ายอื่น 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

- ปัญหาการแพร่ระบาดของดชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) 
      18.2 แนวทางแก้ไข 

- การออกตรวจจุดสุ่มเสี่ยงพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาต้อง
ระมัดระวังตนเองสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ 
 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 ออกตรวจเฝ้าระวังความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาทุกเดือน ๆ ละ 4 ครั้ง 
 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
      นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ได้รับการคุ้มครอง  ป้องกัน  แก้ไขปัญหาได้อย่าง 
ทันเหตุการณ์ และได้รับความคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงนักเรียน 
นักศึกษาและครอบครัวได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อประสบเหตุภัยพิบัติ  
ภัยธรรมชาติและสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

21. ผู้รายงาน นายอรรถนนท์  อุดคำมี  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

     โทรศัพท์ 082-4410961 โทรสาร 054-598272 ต่อ 115 E–mail : rektingta@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
2. ชื่อโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ 
                   นักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปี ๒๕๖๔ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที ่1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตร์ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน) 
4.6 แผนความม่ันคง (การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศกึษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพือ่สนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.......................................................................... ...............) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ...................-...................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (1. การจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ) 
7. หลักการและเหตุผล  
 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื ่อง 
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานและดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับหมวด ๗ การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื ่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กำหนดให้มีกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เป็นหน่วยงานภายในของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการป้องกัน แก้ไขและคุ้มครอง                 ความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาภายในพื้นที่จังหวัด และมีคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                ที่ 
๑๒๙๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง จัดตั้งศูนย์การประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา รับแจ้งเหตุจากสายด่วน ๑๕๗๙ หรือหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง ดำเนินการแก้ ไข ส่งเสริม สนับสนุน 
ประสานงานสถานศึกษา ในการป้องกันแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา คุ้มครองสิทธิของนักเรียน
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และนักศึกษา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด รวมทั้ งเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ในฐานะที่มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนงานดังกล่าว 
ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แพร่ ในการส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤติและคุ้มครองสิทธินักเรียนและนักศึกษา จึงได้จัดทำ
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมา
รักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปี ๒๕๖๔ ขึ้น 
8. วัตถปุระสงค์ 
 1. เพ่ือทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา การปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่เสี่ยง  
เฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
 2. เพ่ือประชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่ายการป้องกัน แก้ไขปัญหา ความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา
ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 
 3. เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีแผนการปฏิบัติงาน  
ออกปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ เครือข่ายองค์กรอ่ืนๆ              
 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
        พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จำนวน 100 คน/  คณะทำงาน บุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 2๐ คน  รวม 120 คน 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
           พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา การปฏิบัติหน้าที่
ออกตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่เสี่ยง  เฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหาความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่ายการป้องกัน แก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา มีแผนการปฏิบัติงาน ออกปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานในพื้นท่ี เครือข่าย องค์กรอ่ืน 
 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
          พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจากหน่วยงานสถานศึกษา จำนวน 100 
คน/  คณะทำงาน บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 2๐ คน  รวม 120 คน 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม  2563 - สิงหาคม  2564 

12. สถานทีด่ำเนินการ   
                วันที่ 16 มีนาคม  2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณห้องประชุมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 
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13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
           2.ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนละนักศึกษาจังหวัดและเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 ดำเนินงานในไตรมาสต่อไป 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา 
 2.ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนละนักศึกษาจังหวัดและ
เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

2 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง N/A 

เชิงคุณภาพ      
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ได้ทบทวน
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา การ
ปฏิบ ัต ิหน ้าที ่ออกตรวจ ต ิดตามความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื ้นที่
เสี ่ยง  เฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหาความ
ประพฤต ิน ั ก เร ี ยนและน ั กศ ึกษา  ได้
ประชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่ายการป้องกัน 
แก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและ
น ักศ ึกษา ตลอดจนคุ ้มครองส ิทธ ิของ
นักเรียนและนักศึกษา มีแผนการปฏิบัติงาน
ออกปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานใน
พ้ืนทีเ่ครือข่ายอ่ืน ๆ 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 50 N/A 
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด 
file เท่ากับหรือมากกว่า 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 

15,000.- 15,000 - 15,000 - - 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบรายจ่ายอื่น 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

- ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) 
      18.2 แนวทางแก้ไข 

- ดำเนินการประชุมระมัดระวังไวรัสโคโรนา (COVID 19)ตามแนวทางของสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 
 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 ประชุมพนักงานส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา ประมาณเดือน สิงหาคม 2564 
 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
      1. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนแนวทางวิธีการการปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ 
ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่เสี่ยง  การเฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหาความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา 
 2. ได้ประชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่ายเสมารักษ์การป้องกัน แก้ไขปัญหา ความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา 
ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 
 3. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีแผนการปฏิบัติงาน ในการ 
ออกปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ เครือข่ายองค์กรอ่ืนๆ  
และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่    
 
21. ผู้รายงาน นายอรรถนนท์  อุดคำมี  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
     โทรศัพท์ 082-4410961 โทรสาร 054-598272 ต่อ 115 E–mail : rektingta@gmail.com 
 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
2. ชื่อโครงการ นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 
3. ห้วงเวลารายงาน     

     ไตรมาสที ่1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตร์ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน) 
4.6 แผนความม่ันคง (การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศกึษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ...................-...................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (1. การจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ) 
7. หลักการและเหตุผล  
 ยุวกาชาดมีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกอบรมให้เด็กและเยาวชนชายและหญิง (๑) มีอุดมคติ 
ในศานติสุข  มีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ (๒) มีความรู้  ความชำนาญในการรักษาอนามัย
ของตนเองและของผู้อื่น  ตลอดจนการพัฒนาตนเอง  ทางร่างกาย  จิตใจ  คุณธรรม  และธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชาติ (๓) มีความรู้  ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาด  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจ 
เมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ (๔) บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื ่น  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ (๕) มี
จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๖) มีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีต่อบุคคลทั่วไป  
กิจการยุวกาชาดอยู่ในความดูแลและกำกับทั่วไปของสภากาชาดไทย  โดยมีกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นหน่วยงานที่
ให้ความร่วมมือ  การพัฒนาคนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าต่อสังคม ได้เรียนรู้และฝึกทักษะที่หลากหลาย 
เพื่อให้เยาวชนได้เพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ มีความคิดริเริ ่ม สร้างสรรค์ สามารถสรรค์สร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคม  การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้นจำเป็นต้อง
อาศัยกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย กิจกรรมยุวกาชาดจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเป็นกิจกรรมเยาวชนที่พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตามอุดมการณ์ของกาชาดและ
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ร่วมบำเพ็ญประโยชน์  ร่วมสนับสนุนงานของสภากาชาดไทยในท้องถิ่นและชุมชน ตามโอกาสอันควรและเพ่ือให้การ
จัดการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษามีคุณภาพ บุคลากรควรมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการ 
จัดกิจกรรมยุวกาชาด   
                 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้บังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะ ตระหนักในความสำคัญของ
กิจกรรมยุวกาชาด จึงได้จัดทำโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2564 ขึ้น 
8. วัตถปุระสงค์ 

 1. เพื่อให้ผู ้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ ประสบการณ์ที่จะ
นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด  รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในกระบวนการของกิจกรรม 
ยุวกาชาด ให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของกาชาด 
          2. เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติดตาม ช่วยเหลือ แนะนำ แก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในการบริหารจัดการเรียนการสอนยุวกาชาด 
 3. เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และเกิดเครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมพัฒนา
กิจกรรมยุวกาชาด 
 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

           เชิงปริมาณ  
              สถานศึกษาในจังหวัดแพร่  รวมจำนวน 8 แห่ง   
          เชิงคุณภาพ  
                ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ที่เข้ารับการนิเทศ มีความรู้ ความเข้าใจ   มีทักษะ และสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดกิจกรรมยุวกาชาด   และบริหารงานยุวกาชาดในหมู่ยุว
กาชาดโรงเรียนของตนเองได้ถูกต้อง 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
     สถานศึกษา 8 แห่ง มีผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ที่เข้ารับการนิเทศ มีความรู้ ความเข้าใจ  มี
ทักษะ และสามารถจัดกิจกรรมการเร ียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถจัดกิจกรรมยุวกาชาด              
และบริหารงานยุวกาชาดในหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนของตนเองได้ถูกต้อง 

11. ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม  2563 ถึง สิงหาคม 2564 

12. สถานทีด่ำเนินการ   
                วันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนเด่นไชยวิทยา อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 
  วันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ 
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13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
 นิเทศเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประกอบด้วย การตั้งหมู่ ยุวกาชาด ระเบียบ
ข้อบังคับยุวกาชาด การเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด การเปิด ปิดกิจกรรมยุวกาชาด ของสถานศึกษา 
  
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 ดำเนินการแล้วจำนวน 2 แห่ง 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชีวั้ด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
สถานศึกษารับการนิเทศการจัด
กิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 

8 แห่ง 8 แห่ง 2 แห่ง N/A 

เชิงคุณภาพ      
ร้อยละสถานศึกษาเข้าร่วม
โครงการร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ
ความรู้และมีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 25 N/A 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด 
file เท่ากับหรือมากกว่า 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 

10,000.- 2,006 - 2,006 - - 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบรายจ่ายอื่น 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

- ปัญหาการแพร่ระบาดของดชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) 
- ขาดอุปกรณ์ดำเนินกิจกรรม 

      18.2 แนวทางแก้ไข 
- ควรมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องไปในระยะยาว  
- จัดกิจกรรมโดยการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด 

 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 รอสถานการณโ์รคไวรัสโคโรนา โควิด 19 คลี่คลาย ดำเนินนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 
อีก 6 แห่ง ระหว่างเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม  2564 
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20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
          1.สมาช ิกย ุวกาชาด ตระหนักถ ึงความสำค ัญในกระบวนการของก ิจกรรมย ุวกาชาดให ้ เป ็นไป                 
ตามอุดมการณ์ของกาชาด 
          2. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติดตาม ช่วยเหลือ แนะนำ แก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนในการจัดการเรียนการสอนยุวกาชาด 
 3 ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด เกิดขวัญกำลังใจ ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมพัฒนา
กิจกรรมยุวกาชาด และมีโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดเพิ่มมากขึ้น 
 
21. ผู้รายงาน นายอรรถนนท์  อุดคำมี  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
     โทรศัพท์ 082-4410961 โทรสาร 054-598272 ต่อ 115 E–mail : rektingta@gmail.com 
 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
2. ชื่อโครงการ กิจกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนรู้เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร 
    จัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ในโครงการสร้างและส่งเสริม 
    ความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2564 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตร์ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน) 
4.6 แผนความม่ันคง (การเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ............................................ .............................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ...................-...................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (1. การจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ) 
7. หลักการและเหตุผล  
 การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการส่งเสริม สนับสนุน แนวทางในการ
จัดการเรียนรู้ “หลักเศรษฐกิจพอเพียง” ของแต่ละช่วงชั้น เป้าหมายและคุณภาพของผู้เรียน คือ “การพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีวินัย และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรื อ
ศ า ส น า ท ี ่ ต น น ั บ ถ ื อ  ย ึ ด ห ล ั ก ป ร ั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ พ อ เ พ ี ย ง ”  แ ล ะ ม ี ค ุ ณ ล ั ก ษ ณ ะ 
อันพึงประสงค์ (Character) หรือจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน 8 ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มี
วินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ การกำหนดมาตรฐานตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื ้นฐานพุทธศักราช 2551 การปลูกฝังและบ่มเพาะผู้เรียนให้ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการคิด วางแผน และปฏิบัติตน การดำเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
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 สถานศึกษาน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาและจัด
การศึกษาในสถานศึกษาในทุกมิติ (Whole School Approach) รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็น
แบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดหลักปฏิบัติในการ
ทำงานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดค่านิยมและบ่มเพาะอุปนิสัยและคุณลักษณะ “อยู่
อย่างพอเพียง” รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้งทางกายภาพ วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของสังคม 
และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ภาคการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน “สถานศึกษา
พอเพียง” และการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  

            สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล จัดทำโครงการกิจกรรมการ
ขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนรู้เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) ในโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคล
บาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2564ตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาค
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น   
 
8. วัตถุประสงค ์
          1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาบริหารจัดการทรัพยากรจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้ง
ทางกายภาพ วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
       2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาบุคลากรนำกระบวนการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและ 
วิถีปฏิบัติ จนเป็นวิถีชีวิต เกิดการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ“หลักเศรษฐกิจพอเพียง”เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียง  
           3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของพอเพียงของ
สถานศึกษาพอเพียงให้เป็นแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
  

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
            หน่วยงาน สถานศึกษา ในจังหวัดแพร่ จำนวน  9 แห่ง                          
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
           1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติ
เป็นเลิศ(Best Practice )ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

2. ร้อยละ 80 บุคลากรเป็นแบบอย่างท่ีดีในการนำกระบวนการจัดการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ “หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง” ที่เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง                                           
                3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
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10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
     หน่วยงาน สถานศึกษา ในจังหวัดแพร่ จำนวน  9 แห่ง                          
          1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1   
          2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2     
          3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จังหวัดแพร่    
          4) สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
          5) สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษในจังหวัดแพร่    
          6) สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย          
          7) สถานศึกษา สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่        
          8) โรงเรียนสังกัดสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดแพร่              
          9) สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา   
 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2563 - สิงหาคม  2564 
 
12. สถานที่ดำเนินการ   
                หนว่ยงาน สถานศึกษาในจังหวัดแพร่ 
 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดำเนินการ  
      1.  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯระดับจังหวัด 
      2.  ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนรู้เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)กับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องระดับจังหวัด 
      3.  กิจกรรมการประเมินผลการพัฒนาและขยายผลสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(สถานศึกษาพอเพียง)  ปีงบประมาณ 2564 
    
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 ดำเนินงานในไตรมาสต่อไป 
 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
สถานศึกษาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนสู่สถานศึกษา
พอเพียงที่มีผลการปฏิบัติเป็น

9 แห่ง 9 แห่ง - แห่ง N/A 
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ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เลิศ(Best Practice )ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
 

เชิงคุณภาพ      
1 สถานศึกษา มีผลลงานจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลการ
ปฏิบัติเป็นเลิศ(Best Practice 
2.ผู้บริหาร ให้การสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลการ
ปฏิบัติเป็นเลิศ(Best Practice 
3 บุคลากร ครู บุคลากร มีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอน
บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลการ
ปฏิบัติเป็นเลิศ(Best Practice )  
4. นักเรียน มีส่วนร่วมในการดำเนิน
กิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติ
เป ็นเล ิศ(Best Practice ) เกิดจาก
การปฏิบัติจริงสู่สมดุลและพร้อมรับ
การเปลี ่ยนแปลง ด้านวัตถุ สังคม 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 N/A 
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๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด 
file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 

-

 

 
 
 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

40,000.- 1,550 - 1,550 - - 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบรายจ่ายอื่น 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     18.1  ปัญหา อุปสรรค 
               - ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
               - ดำเนินการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาจำนวน 1 แห่ง เพื่อระมัดระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา (COVID 19) 

 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 ประชุมขับเคลื่อนงาน เดือน  กรกฎาคม 2564 
 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
           1. สถานศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ(Best 
Practice )ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

            2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำกระบวนการจัดการจัดกาเรียนรู้เกี่ยวกับ 
“หลักเศรษฐกิจพอเพียง” ที่เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง                                           
            3. ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

21. ผู้รายงาน นายอรรถนนท์  อุดคำมี  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
     โทรศัพท์ 082-4410961 โทรสาร 054-598272 ต่อ 115 E–mail : rektingta@gmail.com 
 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ..........สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่..................................................................................................  
2. ชื่อโครงการ …ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนและบริหารงานการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่..  
                      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564…………. 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (....ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์..............................................) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (.....ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต.....................................) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (.......ด้านการพัฒนาคนทุกช่วงวัย(เรียน/วัยรุ่น)...............................................) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (.....ด้านการศึกษา.........................................................................................................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์.............................................................................................................................. .....) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ..................-......................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ.............-..............................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ.............-..........................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

/4.9.1 แผนงาน... 
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     ๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร ์
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ........-...........................................................................................................................)  
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (....นโยบายยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา............................................) 
7. หลักการและเหตุผล  
 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)(3)ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทที1่1การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตแผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น และแผน
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาบุคลากร/ผู้เรียนและโรงเรียนเอกชน งบ
ดำเนินงาน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน ตรวจติดตาม
สถานการณ์ขอจัดตั้ง การดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชน การจัดการเรียนการสอน การเลิกล้มกิจการ    

/ของโรงเรียน... 



๑๐๔ 
 

ของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ พร้อมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบ
และนอกระบบเพื่อสรรหาคณะกรรมการประสานและส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด และเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน  

ในการนี้ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จึงจัดทำโครงการตรวจติดตามการ
ใช้จ่ายเงินอุดหนุนและบริหารงานการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
8. วัตถุประสงค์ 
 8.1  เพ่ือประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบจังหวัดแพร่  

8.2  เพ่ือตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชนโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดแพร่ 
 8.2  เพื่อบริหารงานที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการและการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบและ 
นอกระบบจังหวัดแพร่ 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
         9.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       9.1.1  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
ปีงบประมาณละ  3 ครั้ง 
               9.1.2  สถานศึกษาเอกชนในระบบจังหวัดแพร่  จำนวน  20 แห่ง  ได้รับการตรวจติดตามการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชนโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดแพร่ ปีการศึกษาละ  1  ครั้ง 
     9.1.3  สถานศึกษาเอกชนในระบบและนอกระบบ จำนวน 40 แห่ง ได้รับการตรวจการดำเนินกิจการ
และการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน 
         9.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       9.2.1  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกฎหมาย 
นโยบายและข้อราชการสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
                9.2.2  สถานศึกษาเอกชนในระบบจังหวัดแพร่ใช้จ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชนโรงเรียนเอกชน
เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 
       9.2.3  สถานศึกษาเอกชนในระบบและนอกระบบดำเนินกิจการโรงเรียนและจัดการศึกษาเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่กำหนด 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ....สถานศึกษาเอกชนในระบบและนอกระบบในจังหวัดแพร่ จำนวน 40 โรงเรียน..... 
11. ระยะเวลาดำเนินการ ……ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564…………………………………………………………………. 
12. สถานที่ดำเนินการ...........ห้องประชุมโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่.......................... 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
 1. ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ ปสกช.นอกระบบ จังหวัดแพร่ 
 2. ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 1/2564 
 3. ตรวจสอบความพร้อมการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน 

 

 



๑๐๕ 
 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  

 การดำเนินการทั้ง 3 กิจกรรม ยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งจะดำเนินการในไตร
มาสที่ 3 

15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

      กิจกรรมที่ 1 การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบจังหวัดแพร่ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ 
 

    

เชิญคุณภาพ 
 

    

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด 
file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 

ไม่มี 
 

17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

33,600 4,400 4,400 -   
แหล่งงบประมาณ ....งบดำเนินงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน............................................. 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
     1. กำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการประชุมไม่ได้ เนื่องจากเป็นภารกิจด่วน 
     2. มีโรงเรียนขอเปลี่ยนแปลงกิจการ ในปีการศึกษา 2564 เป็นจำนวนมาก จึงกำหนดระยะเวลาในการ
ดำเนินการออกตรวจความพร้อมที่ชัดเจนไม่ได้ จึงทำให้การดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 
      18.2 แนวทางแก้ไข 

   กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนมากกว่านี้ 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 - ดำเนินการเบิกจ่ายการดำเนินการประชุม และการตรวจความพร้อมการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม 
ที่ยังไม่แล้วเสร็จ 
 - ดำเนินกิจกรรมตรวจการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนตามห้วงระยะเวลาการปฏิบัติงานที่กำหนด 
 
 



๑๐๖ 
 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 การบริหารงานโรงเรียนเอกชนเป็นไปตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ ทำให้โรงเรียนเอกชนในจังหวัดแพร่มี
คุณภาพ และส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนเอกชน เป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณธรรม สร้างความเชี่อม่ันให้แก่ผู้ปกครอง
และบุคคลทั่วไป 
 
21. ผู้รายงาน.....นางสาวญาณิชศา  ยวงแก้ว.................ตำแหน่ง..........นักวิชาการศึกษาชำนาญการ..................... 
     โทรศัพท์....0 5459 8271....โทรสาร....0 5459 8272....E–mail : yanit@windowslive.com 
 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ....20........ เดือน ......มีนาคม.....................พ.ศ. ......2564................................... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๗ 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
2. ชื่อโครงการ    โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖4 จังหวัดแพร่ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ   ( ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   ( การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต) 

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้าน.................................................................................................) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ     ( ด้านสังคม ) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
4.6 แผนความม่ันคง    
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก (ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย)

 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน  
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

 



๑๐๘ 
 

    ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ........................................................................................................... ........................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................ ...................) 
7. หลักการและเหตุผล  
                  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนิน โครงการ
ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๒ ทรงให้นำพระราชทรัพย์ส่วน
พระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ 
สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจนยากลำบาก แต่ประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาส
ทางการศึกษาที ่มั ่นคง ต่อเนื ่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ตาม
ความสามารถของแต่ละคน อันเป็นการลงทุนเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทย ต่อมา ใน
ปี ๒๕๕๓ ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั ้ง มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ขึ้น ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ และทรงให้นำโครงการทุนการศึกษาฯ มาอยู่ภายใต้การ
ดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนสืบต่อไป โดยที่การดำเนินงานโครงการทุนกา รศึกษาฯ 
ม.ท.ศ. ที่ผ่านมา มีกลไกคณะกรรมการมูลนิธิฯ กำกับดูแลอำนวยการระดับนโยบาย และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
งาน ม.ท.ศ. ช่วยขับเคลื่อนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกลไกคณะกรรมการระดับจังหวัด 



๑๐๙ 
 

จากทุกจังหวัด ซึ่งมีผู ้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเพื่อร่วมดำเนินกระบวนการคัดเลือก คัดสรรผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมจากทุกจังหวัด เข้ารับทุนพระราชทาน พร้อมทั้งร่วมกันติดตามดูแลอย่างเป็นระบบ 
  การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน         
มีน ักเร ียนผู ้ได ้ร ับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ได้ร ับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื ่องไปแล้ว รวม ๑๒ รุ่น                
จากทุกจังหวัดทั ่วประเทศรวมทั ้งสิ ้น ๑ ,๙๓๕ ราย เงินทุนพระราชทานที ่ได ้จัดสรรไปแล้ว จำนวนทั ้งสิ้น 
๕๓๓,๙๙๓,๔๙๕ บาท โดยที่ การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. นับตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้น
ไป ได้มีการปรับปรุงหลักการแนวคิด แนวทางการดำเนินงานโครงการทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้นตาม
พระบรมราโชบาย มีการทำสัญญารับทุนและชดใช้ทุน และให้เข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลาที่รับทุนเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพอย่างรอบด้าน บ่มเพาะให้เป็นคนดี       
มีทัศนคติที่ถูกต้องดีงาม มีจิตอาสาเพ่ือส่วนรวม 
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จึงจัดทำโครงการ “ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.ปี ๒๕๖4 
จังหวัดแพร่” เพื ่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ที ่เรียนดี ประพฤติดี  มีคุณธรรมเข้ารับ
พระราชทานทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖4 รวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงามต่อสถาบันพระ
มหากษัตรย์และประเทศชาติ  

 
8. วัตถุประสงค์ 

8.1  เพ่ือคัดเลือกเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม เข้ารับพระราชทาน
ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖4 

   8.๒  เพื่อติดตาม ตรวจเยี่ยม นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ของจังหวัดแพร่ 
  8.3 เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม ต่อสถาบันพระมหากษัตรย์และประเทศชาติ 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
      9.1 เชิงปริมาณ 

9.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่คัดเลือกนักเรียนของจังหวัดแพร่เข้ารับการคัดเลือกในระดับ
ภาค จำนวน 5 คน    

          9.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่คัดเลือกนักเรียนของจังหวัดแพร่เข้ารับการคัดเลือกในระดับ
ภาคได้ตามเวลาที่กำหนด 
          

9.2 เชิงคุณภาพ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ คัดเลือกเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม     

เข้ารับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖4 
 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  สถานศึกษาในจังหวัดแพร่ 
 

11. ระยะเวลาดำเนินการ  มีนาคม 2564 - กันยายน 2564 
 

12. สถานที่ดำเนินการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนพระราชทานสมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)  ระดับจังหวัด รุ่นที่ 13 ปี 2564   
กิจกรรมที่ 2 การลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อมูล   เชิงประจักษ์ ผู้สมัครเข้ารับพระราชทานทุน 
กิจกรรมที่ 3 ติดตาม ตรวจเยี่ยม นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ของจังหวัดแพร่  

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)   
              กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนพระราชทานสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)  ระดับจังหวัด รุ่นที่ 13 ปี 2564   
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร          
ผู้รับพระราชทานทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท .ศ.)  ระดับจังหวัด รุ่นที่ 
13 ปี 2564  จำนวน 2 ครั้ง เพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้ขอรับทุนจำนวนทั้งสิ้น 10 คน ซึ่งมติที่ประชุมเห็นควรเสนอ
ชื่อนักเรียนผู้ผ่านการพิจารณาจำนวน 7 คน เพื่อเข้ารับการพิจารณาในระดับภาคต่อไป 
 

  กิจกรรมที่ 2 การลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อมูล   เชิงประจักษ์ ผู้สมัครเข้ารับพระราชทานทุน 
 จังหวัดแพร่ได้แต่งตั ้งคณะกรรมการลงพื ้นที ่ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู ้สมัครเข้ารับ

พระราชทานทุนพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ระดับจังหวัด รุ่นที่ 13     
ปี 2564  เพื่อออกตรวจเยี่ยมหาข้อมูลโดยการลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้าน สัมภาษณ์นักเรียนและพยานแวดล้อม นักเรียน ผู้
ขอรับทุนตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณา คณะกรรมการลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้สมัครเข้า
รับพระราชทานทุนพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ระดับจังหวัด รุ่นที่ 13 
ปี 2564 โดยได้ดำเนินการลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้าน สัมภาษณ์นักเรียนและพยานแวดล้อม นักเรียนผู้ขอรับทุนจำนวน 10 
ราย เมื่อวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2564  
 

15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
     
เชิงคุณภาพ      
     

 

 

 

 

 

 



๑๑๑ 
 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด 
file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุน 

     
 

การลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อมูล   เชิงประจักษ์ ผู้สมัครเข้ารับพระราชทานทุน 

     
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 

17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

17,080 - -    
แหล่งงบประมาณ งบดำเนินงาน 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
   - 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
   - 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  - 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

20.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่คัดเลือกนักเรียนของจังหวัดแพร่เข้ารับการคัดเลือกใน
ระดับภาค จำนวน 5 คน    

  20.2 นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ของจังหวัดแพร่ มีทัศนคติที่ถูกต้อง        
ดีงาม ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ 
 
21. ผู้รายงาน        นางสรญัญา แสงกล้า    ตำแหน่ง     นักวิชาการศึกษา 
     โทรศัพท์...................................โทรสาร................................E–mail : ............................................................... 
 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่  30   เดือน  มีนาคม     พ.ศ.   2564 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
2. ชื่อโครงการ    สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    
                       ในสถานศึกษา  
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกบัโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ   ( ด้านความมั่นคง ) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   ( ด้านความมั่นคง ) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้าน.................................................................................................) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ     ( ด้านสังคม ) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน) 
4.6 แผนความม่ันคง   (ด้านยาเสพติด) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก (ข้อ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของ  
               ประเทศ) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (ข้อ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลติที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที ่3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ะดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบนุโยบายข้อ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................... ................................................) 
7. หลักการและเหตุผล  

ตามท่ีรัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่หน่วยงานทุกภาค
ส่วนต้องร่วมมือในการควบคุม ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ื อให้ประชาชนมี
ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในการดำรงชีวิต ประกอบกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งระบบสื่อสาร
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ 
ปัญหาครอบครัว ส่งผลให้เกิดความทุกข์ ความเครียด การปรับตัวที่ไม่เหมาะสม ซึ่งปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นล้วนส่งผล
กระทบโดยตรงต่อกลุ่มบุคคลที่ยังไม่มีวุฒิภาวะ ขาดภูมิคุ้มกันทางร่างกายและจิตใจ นั่นคือกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่ง
เป็นกลุ่มที่ถูกชักจูงไปในทางที่ผิดได้ง่ายเพราะขาดการพิจารณา และการคิดอย่างมีเหตุผล ทำให้คนกลุ่มนี้กลายเป็น
กลุ่มที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้มากที่สุดการป้องกันเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดและ
ดำเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวังได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งคนในครอบครัว 
สังคม ชุมชน และในสถานศึกษา โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา เป็ นหลักสำคัญในการ
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  และสติปัญญา 
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มีความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง และห่างไกลจากยาเสพ
ติด  
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยหลักในการขับเคลื ่อนมาตรการป้องกัน          
ยาเสพติด แนวทางการป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม จึงมีแผนการดำเนินงาน 
ภายใต้ 5 มาตรการสำคัญ  ดังนี้  สร้างการรับรู้  สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างพ้ืนที่ปลอดภัยในสถานศึกษา  เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในสถานศึกษา และการอำนวยการ  โดยสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการสร้างบทบาททาง
สังคมให้เป็นตัวอย่าง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ เกิดการทำงานแบบบูรณาการ สร้างความร่วมมือและ
ความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  เพื่อเป็นพลังในการสนับสนุน สู่สังคมที่มคีวามมั่นคง มั่งค่ัง และ
ยั่งยืน  
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จ ึงได้จ ัดทำโครงการสนับสนุนการขับเคลื ่อนนโยบาย                 
สู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง รวมทั้งเกิดการทำงานแบบบูรณาการการทำงานร่วมกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  
 
8. วัตถุประสงค์ 

8.1 เพ่ือส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแก่สถานศึกษา
ในจังหวัดแพร่   

8.2 เพื ่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการสร้างบทบาททางสังคม           
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
  8.3 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับผิดชอบงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา      
มีมาตรฐานและเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
      9.1 เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในจังหวัดแพร่ ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางขับเคลื่อนนโยบายการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในจังหวัดแพร่ มีความเข้าใจในการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข ในสถานศึกษา 

3. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาในจังหวัดแพร่มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดจังหวัด (ระบบ 
NISPA) และรายงานสภาพการใช้สารเสพติดและยาเสพติดในสถานศึกษาผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพ
ติดในสถานศึกษา (ระบบ CATAS) 

9.2 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงโทษพิษภัย และมีส่วนร่วมในการสร้างบทบาททางสังคมใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
2.  สถานศึกษามีพื้นที่ปลอดภัย ห่างไกลจากยาเสพติด โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ในการเฝ้าระวัง 
3. สถานศึกษามีกลไกและกระบวนการในการขับเคลื ่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด             

อย่างเป็นรูปธรรม 



๑๑๖ 
 

 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใจจังหวัดแพร่ 
 

11. ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
 

12. สถานที่ดำเนินการ  สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใจจังหวัดแพร่ 
 

13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
กิจกรรมที่ 1 สุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาพ้ืนที่จังหวัดแพร่ 
กิจกรรมที่ 2 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

   1.อบรมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุขให้แก่ผู้ประเมิน 

  2.ชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขให้แก่สถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 
กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) 
และการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ Care And Trace Addiction in School System (CATAS System) 
(สถานศึกษาเอกชน)  
กิจกรรมที่ 5 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนเอกชน  
กิจกรรมที่ 6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ประชุมรับนโยบายและการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา  และการประชุมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)   
              กิจกรรมที่ 1 สุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาพ้ืนที่จังหวัดแพร่ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินกิจกรรมการสุ่มตรวจหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา 
จังหวัด โดยไดป้ฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอและเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยใน
ไตรมาสที่ 2 ได้ดำเนินการจำนวน 20 แห่ง 
    กิจกรรมที่ 3 ประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ได้ประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดตามโควตาที่ได้รับการจัดสรร จำนวนทั้งสิ้น 8 อัตรา แยกเป็นประเภทโดยตรง 5 อัตรา 
เกื้อกูล 3 อัตรา 
 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
     
เชงิคุณภาพ      
     



๑๑๗ 
 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด 
file เทา่กับหรือมากกว่า 2 MB) 

การสุ่มตรวจหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดแพร่ 

 
 

      
 
 
 

การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 

     
 
 
 



๑๑๘ 
 

17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

42,000 - -    
แหลง่งบประมาณ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด  

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
   - 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
   - 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  - 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

20.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรม 
          20.2  เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา  มีทักษะความรู้  ความเข้าใจในกรอบแนว
ทางการดำเนินงานด้านยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ และขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นทิศทางเดียวกัน 
 
21. ผู้รายงาน        นางสรญัญา แสงกล้า    ตำแหน่ง     นักวิชาการศึกษา 
     โทรศัพท์...................................โทรสาร................................E–mail : ............................................................... 
 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่  30   เดือน  มีนาคม     พ.ศ.   2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๙ 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
2. ชื่อโครงการ    ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง 
    เชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2564 
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     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ               สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
                4.1.1 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์               
                4.1.2 การพัฒนาการเรียนรู้ 
     4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                4.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
                4.2.2 การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 
                4.2.3 พัฒนาทักษะทีส่อดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด วิเคราะห์
สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์การท างานร่วมกับผู้อื่น  

      4.2.4 พัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ สอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ  

      4.2.5 พัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็น  
นักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและท างานภายใต้สังคม  
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม  

 4.3 แผนปฏิรูปประเทศ  
เรื่องท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21   

                1) ประเด็นปฏิรปูที่ 5.1 การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

      2) ประเด็นปฏิรูปที่ 5.2 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
      3) ประเด็นปฏิรูปที่ 5.4 การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา  
      4) ประเด็นปฏิรูปที่ 5.5 ระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิการของผู้เรยีน 

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
            4.4.1 ยุทธศาสตรท์ี ่1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรทุนมนุษย์    
             4.4.2ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน            
4.5 แผนความม่ันคง  

          การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  

 



๑๒๐ 
 

               ๔.๕.๑ การพัฒนากลไกให้พร้อมสำ าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และ แก้ไขปัญหา
ความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม  

               ๔.๕.๒ การบริหารจัดการความม่ันคงให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ  
               ๔.๕.๓ การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง) 
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 

 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 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
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5. หลักการและเหตุผล           

             ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  ชว่งวัยเรียนและวัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดีมีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถท่ี
สอดรับกบัทักษะใน ศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่
ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและได้รับ การ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการ เรียนรู้เพ่ือ
การวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้ตลอดจน การพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ ประเทศ มีทักษะชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมและทำงานกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่งหากมีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และมี
หลักสูตรการศึกษาที่เอ้ือต่อทักษะชีวิต มีการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพในหลักสูตร 
และสร้างการมีงานทำของวัยเรียน/วัยรุ่น จะช่วยให้การพัฒนาเด็ก และเยาวชนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ได้  แนวทางการ
พัฒนาโดยจัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด วิเคราะห์
สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์การทำ งานร่วมกับผู้อ่ืน พัฒนาทักษะด้าน
ภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ พัฒนา
ทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงานและพัฒนาทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็น นักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทำงานภายใต้สังคม ที่เป็นพหุวัฒนธรรม   

             แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา การปฏิรูปการจัดการเรียน 
การสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียน 
การสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา และระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิการของผู้เรียน 

              การขับเคลื่อนด้านการศึกษาโดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึง
องค์กรประชาคม เพื ่อให้การพัฒนาด้านการศึกษามีความต่อเนื ่องและเกิดความยั ่งยืนในระยะยาว รวมทั้ง  
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการได้สนับสนุนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2563 
             สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่เห็นความสำคัญของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนมีทาง 
เลือกในการศึกษาสู ่การศึกษาที่สูงขึ ้นอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะการศึกษาในสายอาชีพทั้งผู ้เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สามารถเข้าสู่เส้นทางการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา ตามบริบทในพื้นที่ของจังหวัดแพร่ที่สามารถพัฒนาทักษะของผู้เรียนแต่ละสาขาวิชาชีพให้มีทักษะต่อ
ยอดในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยเวทีและประชาคมในการจัดรูปแบบและแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาในระดับพ้ืนที่ต่อไป 
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6.วัตถุประสงค์ 
         6.1 เพ่ือจัดทำแผนรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องและเชื่อมโยงการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษาที่สอดคล้องกับการศึกษาในสายอาชีพตามบริบทระดับพื้นที่ 
         6.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องและเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษาที่สอดคล้องกับการศึกษาในสายอาชีพตามบริบทระดับพื้นที่ 
         6.3 เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผล รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ต่อเนื่องและเชื่อมโยงการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับการศึกษาในสายอาชีพตามบริบทระดับพ้ืนท่ี 

7.เป้าหมายของโครงการ 
         7.๑เชิงปริมาณ 
             7.1.๑. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดแพร่ 
จำนวน  3 แห่ง   
                1) สถานศกึษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37       
จำนวน  1 แห่ง 
                2) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานการบริหารการศึกษาพิเศษ                      จำนวน  1 แห่ง 
                3) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่        จำนวน  1 แห่ง  
             7.1.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา               จำนวน  2 แห่ง 
                1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
                2) วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 
             7.1.3 รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องและเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2564         จำนวน 1  หลักสูตร          
3.๒ เชิงคุณภาพ 
              สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ จัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรความเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ   
 
8.พื้นที่เป้าหมาย 
            หน่วยงาน สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ในจังหวัดแพร่  
 
9. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 

       เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม  ๒๕๖4    ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
 

10 สถานที่ดำเนินการ    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

11. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
      1.จัดทำโครงการ 
      2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ 
      3. อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานกับหน่วยงาน สถานศึกษา กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 
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12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
      1.ดำเนินการจัดทำโครงการ 
      2. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ  
      3.ประสานงานกับหน่วยงาน สถานศึกษา กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  

3.1 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 
3.2 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 
3.3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน      
3.4 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 
3.5 โรงเรียนหว้ยม้าวิทยาคม 

 
13. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 7)  

13.1 เชิงปริมาณ หน่วยงาน สถานศึกษา จำนวน 5 แห่ง  
13.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นักศึกษา ระดับ ปวส. และปวช. 
13.2 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ นักศึกษา ระดับ ปวส. และปวช. 
13.3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
13.4 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม          นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
13.5 โรงเรียนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

                 13.2 เชิงคุณภาพ         - 
  
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด 
file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
..................................................................................................................................................................................... 
15.  งบประมาณ  ค่าดำเนินการ 30,200  บาท (สามหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) 
         รายละเอียดการใช้งบประมาณ  (ขอถัวจ่ายทุกกิจกรรม) 

15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

    30,200 - - 10,560 - - 
 
แหลง่งบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 
................................................................ไม่มี.............................................................................. ............................... 
     16.2 แนวทางแก้ไข 
................................................................ไม่มี.............................................................................. ............................... 
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17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานตามโครงการของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องและเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
เป็นการปรับหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
สำเร็จการศึกษาขัน้พ้ืนฐานเลือกหรือตัดสินใจ ศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึน้ ตามความต้องการของผู้เรียนมากท่ีสุด 

๑9. ผู้รายงาน นางพุทธพร  อินทรนันท์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
     โทรศัพท์ 0894309555  โทรสาร................................E–mail : mothertwins2@gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่   30    เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

 

 




