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คำนำ 
 

สำนักงานศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดแพร ่ ได ้ร ับจ ัดสรรงบประมาณประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.256 5                 
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พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

ในการนี้ ขอขอบคุณผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ   
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน 
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สารบัญ 
เนื้อหา   หน้า 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
1. โครงการ จัดทำแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดแพร่ 1 
2. โครงการ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 8 
3. โครงการ ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
14 

4. โครงการ ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด 
โดยผ่านกลไกของ กศจ. 

21 

5. โครงการ ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

25 

6. โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา
จังหวัดแพร่ 

35 

7. โครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ จังหวัดแพร่ 44 
8. โครงการ การขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระดับพ้ืนที ่
ประจำปีงบประมาณ 2565 
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9. โครงการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ 58 
10. โครงการ วันสำคัญของพระมหากษัตริย์และวันสำคัญทางศาสนา  62 
11. โครงการ พัฒนางานปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดแพร่ 
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12. โครงการ การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564  
สังกัด สพฐ. 
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13. โครงการ ส่งเสริมการจัดงาน “100 ปี ยวุกาชาดไทย” 77 
14. โครงการ ตรวจ ติดตามค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนและการบริหารงานการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน

จังหวัดแพร่ 
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15. โครงการ พัฒนาการส่งเสริมศักยภาพ ตรวจ ติดตาม ความประพฤตินักเรียน นักศึกษา  
ประจำปี พ.ศ.2565 
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16. โครงการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการ
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
2. ชื่อโครงการ   จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
      ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64    ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
      ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65      ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ               สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คนไทยเป็นคนดี     
คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุน      
ต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ที่ ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู้ ๑๒.๒ การตระหนักถึงพหุปัญญาของ
มนุษย์ที่หลากหลาย การบูรณาการข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดทำระบบ
ฐานข้อมูลและการบริหารข้อมูลพหุปัญญาแห่งชาติ การสำรวจ/คัดกรอง/วัดระดับ/ติดตามและประเมินผล และ
การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือประมวลผลข้อมูลและเรียกใช้เพ่ือการวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง) 

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. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
       ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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 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.2565 (ถ้ามี)     – 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษา  
7. หลักการและเหตุผล  
  สืบเนื่อง (1) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติ
ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย  โดยอำนาจหน้าที่ข้อหนึ่ง
ที่มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบในข้อ 11(2) การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
และแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด (2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 1)  มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วน
ราชการปฏิบัติ ดังนี้ (1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า (2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามข้อ (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมาย  ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ   และฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2562)  มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น ๆโดยจัดทำเป็นแผนหา้ปี 
ซึ่งสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
รัฐบาลและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง และมาตรา 33 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมี
ความจำเป็น  หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการต่อไปหรือไม่  โดยคำนึงถึง
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลและ
แผนอื่นที่เก่ียวข้อง และ (3) กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 หมวด 5 มาตรา 54 หน้าที่ด้านการศึกษารัฐต้อง
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ดำเนินการให้เด็ก  ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรค
หนึ่งเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วยรัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีกา รร่วมมือกัน
ระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับและ โดยรัฐมีหน้าที่ ดำเนินการ 
กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติและการดำเนินการและ
ตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วยการศึกษาทั้งปวง ต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น  
คนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ   

ดังนั้น จากข้อกฎหมายและข้อกำหนดที่เก่ียวข้องดังกล่าวข้างต้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด          
ในฐานะตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาคระดับพื้นที่  จึงต้องมีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ระยะห้าปี ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดช่วงระยะเวลาการขับเคลื่อนที่ชัดเจนและมีความเชื่อมโยง
แผนทุกระดับตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) และสอดคล้องกับระบบการติดตามประเมินผล
ระดับชาติ (eMENSCR) เพื ่อเป็นเครื ่องมือในการขับเคลื ่อนภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื ้นที่            
ให้ตอบสนองตามข้อกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับจังหวัดและเพื่อให้การจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเป็นแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ด้านการศึกษา ร่วมเสนอแนวทางการจัดการและพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและมีการขับเคลื่อนแผนระดับต่าง ๆ 
ลงสู่การปฏิบัติตามภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นแผนที่มีประสิทธิภาพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จึงได้
จัดทำ โครงการ “จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด” ขึ้น 
 

8. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ให้สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงและสถานการณ์ด้านการศึกษาของจังหวัดในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2565 กำหนดทิศทางดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจการวางแผน 
ในปีต่อไป 

2. เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2566-2570  ที่มีการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย 
ระยะเวลาที่ชัดเจน มีความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลและแผนอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง   
  3. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติราชการ           
ฉบับจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2566 
  4. เพื่อจัดทำสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2565 ที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
สามารถนำมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพทางการศึกษา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
    เชิงปริมาณ  
  1. มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  2. มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่  พ.ศ. 2566-2570   
  3. มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

4. มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณ)  
  5. มีข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ของจังหวัดแพร่ 
   
 เชิงคุณภาพ  

 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ ฉบับทบทวน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติลงสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ (ระยะ 
1 ปี)  
  2. สำนักงานศึกษาธ ิการจ ังหว ัด  นำแผนพัฒนาการศึกษาจ ังหว ัด พ.ศ. 2566-2570                
(ระยะ 5 ปี) เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ลงสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพประชากรในจังหวัดให้มีสมรรถนะและมีความพร้อมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21    
     3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช้
เป็นทิศทางในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม เป็นเครื่องมือในการกำกับ เร่งรัด ติดตามประเมินผล และเป็น
แนวทางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการตามบริบทของพ้ืนที่  
  4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีแผนปฏิบัติราชการ ฉบับจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2566 
เพ่ือใช้ในการจัดตั้งงบประมาณ 
       5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นำสารสนเทศทางการศึกษาของจังหวัดแพร่ ที่มี 
ความสมบูรณ์ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถนำมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพทางการศึกษา และเผยแพร่ 
 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่/หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องในจังหวัดแพร่ 
 

11. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 

12. สถานที่ดำเนินการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ 
 

13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  
  1.ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  2.จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25654 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.2566 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณ) 
  3.จัดทำรายงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 
  4.จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  5.จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่  พ.ศ. 2566-2570  
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14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณ) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทาง 
ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 

15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9) ไม่มี เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่า
จะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2565 เช่น การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณ) และมีบางกิจกรรม    
อยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 เช่น การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ฉบับทบทวน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2566 - 2570   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 

เชิงปริมาณ     
โครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ร้อยละ 100 23 โครงการ 23 โครงการ 100 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (ฉบับจัดทำคำขอ
งบประมาณ) 

ร้อยละ 100 23 โครงการ 23 โครงการ 100 

เชิงคุณภาพ     
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณ) 
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด 

ร้อยละ 100 23 โครงการ 23 โครงการ 100 

มีรายงานผลรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 
ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 

ร้อยละ 100 23 โครงการ 23 โครงการ 100 

มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่     
ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ร้อยละ 100 23 โครงการ 23 โครงการ 100 

มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่      
พ.ศ. 2566 - 2570   

ร้อยละ 100 23 โครงการ 23 โครงการ 100 
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ) 
(ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)   
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. งบประมาณ 
 งบประมาณ 

ที่ได้รับทั้งหมด 
 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

30,300 1,180 -- 1,180 - - 
แหล่งงบประมาณ   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
งบรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบรายจ่ายอื่น)  
หมวดรายจ่าย หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค  - 
     16.2 แนวทางแก้ไข   - 
 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  1.ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ในไตรมาสที่ 3  

2.ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2566 - 2570  ในไตรมาสที่ 3  
  3.ดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในไตรมาสที่ 3 
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20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ หน่วยงานทางการศึกษามีแผนเป็นเครื่องมือ และเป็นกรอบ
ทิศทางในการพัฒนาการศ ึกษาของจ ังหว ัดแพร่  สนองต ่อย ุทธศาสตร ์ชาต ิและย ุทธศาสตร ์ท ุกระดับ 
ที่เกี ่ยวข้อง และนำผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปพัฒนาต่อยอดตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ความสำเร็จที่กำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สถานศึกษาและผู้เรียนมีคุณภาพและนำไปสู่การบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

 
21. ผู้รายงาน นางวัฒนา  จันทร์เพ็ญ  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
      โทรศัพท์ 054-598271  โทรสาร 054-598272   
 

22. วันที่รายงาน ณ  วันที่  25 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
2. ชื่อโครงการ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    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. 2565 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. 2565  
      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 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการ 
                                                                                                                                          อุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการ 
                                                                                                                                     ศึกษา ได้รับการสงเคราะหต์ามกฎหมาย 
                                                                                                          โรงเรียนเอกชน 
    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. 2565  (ถ้ามี) 
    (1) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 (3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 (6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
7. หลักการและเหตุผล (ZYX) 
                 ด ้วยกระทรวงศ ึกษาธ ิการตระหน ักถ ึงความสำค ัญย ุทธศาสตร ์ชาต ิด ้านการพ ัฒนา                      
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญา
ของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีนโยบายและวาระเร่งด่วน (Quick Win) ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ : วาระท่ี 3 Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
และไม่ซ้ำซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศ ที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และ
สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
                     ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุม ทั่วถึง            
และรองรับผู้รับบริการ ให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต ยกระดับคุณภาพ                    
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และประสิทธิภาพของเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดและให้บริการการศึกษาทุกระดับ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ
ของการบริหารจัดการให้ก้าวสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมดุลชีวิตกับ
การทำงาน ดัชนีความสุขคนทำงานกับความผูกพันในองค์กรของบุคลากร  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จึงได้
ดำเนินโครงการ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ กิจกรรม ศึกษาดูงาน การนำ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ด้านการจัดการศึกษาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และศึกษาดูงานการพัฒนาธุรกิจ
ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ โดยผ่านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก  อย่างยั่งยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

8. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพื ่อส่งเสริมและพัฒนาความรู ้ สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล              
เพ่ือประโยชน์ในการจัดการการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก้าวสู่หน่วยงานดิจิทัล 
     2 .2 เพ ื ่อพ ัฒนาทักษะ เสร ิมสร ้างประสบการณ์ของบ ุคลากรให ้สามารถประย ุกต ์ ใช้                   
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการบริหารจัดการความสมดุลของชีวิตการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต            
ได้ด้วยตนเอง 
 

9. ตัวช้ีวัดโครงการ 
    เชิงปริมาณ  
     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างเข้าร่วมโครงการ ฯ  จำนวน 33 คน 
             เชิงคุณภาพ 
        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และนำมาพัฒนางานตามภารกิจ สู่หน่วยงานดิจิทัล และพัฒนาคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน 
เต็มตามศักยภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

11. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

12. สถานที่ดำเนินการ สำนกังานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ศูนย์การเรียนรู้ 
การปลูกไม้ดอกไม้ประดับไร่ห่มฟ้า อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 

13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ 
กิจกรรมที่ 1  การอบรมพัฒนา หลักสูตรดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
กิจกรรมที่ 2  ศึกษาดูงาน BIG DATA  

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)   
ดำเนินการ กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาหลักสูตรดิจิทัลเพื่อการศึกษา ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565                          
โดยมีบุคลากรร่วมกิจกรรมจำนวน 33 คน 
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน  การจัดทำข้อมูล BIG DATA ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 
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15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ  33 33 33 100 
     
เชิงคุณภาพ  บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานและ

จัดทำข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา 
  

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

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

40,000 - - 40,000 - - 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
              1. สภาวะความเสี่ยง สถานการณ์โควิด 19 
              2. บุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทุกคนเนื่องจากติดภารกิจอื่นๆ 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
             ปรับกำหนดการตามสถานการณ์ 
             ดำเนินโครงการตามจำนวนบุคลากรที่สามารถเข้าร่วมโครงการ 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
                  - 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
       เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ 

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

22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
2. ชื่อโครงการตรวจ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ( 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12  การพัฒนาการเรียนรู้) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวม 

ของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์....................................................................................................... ...........................) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ...................................................... ..................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 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. 2565  
      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 
    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. 2565  (ถ้ามี) 
    (1. ด้านการพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอน) 
    (2. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม) 
    (3. ด้านความร่วมมือ) 
    (4. ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ........................................................................................................... ........................) 
7. หลักการและเหตุผล  

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

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา ของ เศรษฐกิจพอเพียง” 
เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของ 
สถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข  เป็นปึกแผ่น มี
ความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ   เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของ
ชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของ ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความ
มั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

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

ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครอบคลุมให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อให้เด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย  โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย จัดตั้งกองทุน
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
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อาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพใน
การสอน มีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู ให้มีการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงาน ให้
สอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ และระดับพื้นที่ การปฏิรูปการศึกษายังเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบรรลุ ตามยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดไว้ในด้านต่างๆ เนื่องด้วยการศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการ
พัฒนา ประเทศ ดังนั้นแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะสนับสนุนการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติทุกด้าน จึงเป็นปัญหาและความท้าทาย   ที่สำคัญในการปฏิรูปรูปศึกษา  
  การตรวจราชการเป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะทำให้การ
ปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานรัฐบรรลุเป้าหมาย  สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินและนโยบายของรัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรค  และก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนด้วยความ
โปร่งใส เป็นธรรม  ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงรับผิดชอบและมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจราชการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเฉพาะในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกระทรวง  
ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงและปลัดกระทรวงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9 ของระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 บัญญัติให้กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการของกระทรวงเพ่ือทำหน้าที่ใน
การตรวจราชการ และติดตาม ประเมินผลระดับนโยบาย การนิเทศให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อการปรับปรุง
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ 19/2560 ข้อ 5 (4) ให้สำนักงานศึกษาธิการภาค มีอำนาจหน้าที่สนับสนุน 

การตรวจราชการ และการต ิดตามประม ินผลการดำเน ินงานตามย ุทธศาสตร ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบและประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน
ภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 
2.5 และ 4.5 เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการตรวจราชการและการติดตามประมินผลของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ  ได้กำหนดนโยบายการตรวจราชการ 
และติตตามประมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้สำหรับ 
การสื่อสารให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้ทราบทิศทาง หรือแนวทางการตรวจราชการ และ  ติ
ตตามประเมินผลในระหว่างปีงบประมาณ   

   โครงการตรวจ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์  เป็นโครงการ
ต่อเนื่องที่ วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนภารกิจการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จึงได้จัดทำโครงการตรวจ ติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการตรวจราชการ หน่วยงาน 
สถานศึกษาในสังกัดจังหวัดแพร่ต่อไป 

8. วัตถุประสงค์ 
     8.1   เพ่ือประสานงาน ติดตามความก้าวหน้า ความสำเร็จ ปัญหาอุสรรคและเสนอแนะ กับหน่วยงาน/
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาในจังหวัดแพร่  
     8.2  เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 16 



๑๗ 
 

     8.3 เพื ่อรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ         
ต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 
     8.4  เพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเอกชนในจังหวัดแพร่   
 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
    9.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          (1)  หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด  ได้รับการตรวจราชการ         
จากผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ  และสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ปีงบประมาณละ  2 ครั้ง 
          (2)  สถานศึกษาสังกัดเอกชนในจังหวัดแพร่  จำนวน  20 แห่ง  ได้รับการนิเทศ ติดตาม  การจัด    
การศึกษา และการดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษาละ  2  ครั้ง 
 

    9.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
           (1) หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด  ดำเนินงานตามนโยบาย        
การตรวจราชการ  มีความพร้อมรับการตรวจ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย  
           (2.  สถานศึกษาสังกัดเอกชนในจังหวัดแพร่ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นไปตามนโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
      10.1  หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด   
      10.2  สถานศึกษาสังกัดเอกชนในจังหวัดแพร่  จำนวน  20 แห่ง    

11. ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม  2564 – 30  กนัยายน  2565 

12. สถานที่ดำเนินการ   หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแพร่   

13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  
      13.1 ประชุมชี้แจงตรวจ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
      13.2 รับการตรวจราชการ   
      13.3 การนิเทศ ติดตาม และการตรวจราชการ   
      13.4 ปฏิบัติงานนอกเวลา 
      13.5 สรุปรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
      14.1 รับฟังการชี้แจงนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโรนา 2019  (COVID - 19)  ภาคเรียนที่  2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค  16  (จังหวัด
เชียงราย) จาก นายธนากร  ดอนเหนือ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ในวันที่ 1 ธันวาคม  2564       
ผ่านระบบ Conference  ช่องทาง  Google  Meet   
      14.2  นายกวิน  เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค  16 ได้มาตรวจราชการ 
ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก  ในด้านการจัดการเรียนการสอนและการ
ดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโรนา 2019  (COVID - 19)  ภาคเรียนที่  
2/2564  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในวันที่  16  มีนาคม  2565   ณ โรงเรียนบ้านน้ำ



๑๘ 
 

ชำ (วิชัยชนานุเคราะห์)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  โรงเรียนบ้านเวียงทอง (เวียงทอง
วิทยาคาร) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2    
      14.3  นายอดุล  เทพกอม  ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุน 
ขับเคลื่อน ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดแพร่ และโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา  จำนวน  4  แห่ง  คือ โรงเรียนบ้านแม่แรม  
อำเภอสอง  โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม อำเภอร้องกวาง   สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  เขต 1   
โรงเรียนบ้านวังเลียง อำเภอลอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  และโรงเรียน      
สรอยเสรีวิทยา อำเภอวังชิ้น  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนิเทศ 
กำกับ ติดตาม การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ระยะที่ 4 ธันวาคม 
2564 – มีนาคม 2565 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565  ณ ห้องประชุมสักทอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1   
 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ  2 1 1 50 
เชิงคุณภาพ  2 1 โรงเรียนสามารถ

การจัดการเรียน
การสอนและการ
ดำเนินตาม
มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโรนา 2019  
(COVID - 19)  
ภาคเรียนที่  
2/2564  ใน
รูปแบบ On -Site 
ได้ 

50 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 
 

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

     
 
 

    
 

 
 



๒๐ 
 

 
 

17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

 60,000      
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................          
      18.2 แนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ........................................................................................................  
 
 
 
 
 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
      19.1 ประชุมชี้แจงตรวจ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
      19.2 รับการตรวจราชการ   
      19.3 การนิเทศ ติดตาม และการตรวจราชการ   
      19.4 ปฏิบัติงานนอกเวลา 
      19.5 สรุปรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ........................................................................................................  

21. ผู้รายงาน   นางสาวบุษบา  สุกแก้ว   ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
     โทรศัพท์  081 8886242  โทรสาร  ๐ ๕๔๕๙ ๘๒๗๒  E–mail :  busabasukkaew@gmail.com 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่  31  เดือน  มีนาาคม  พ.ศ.  2565 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
2. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด 

          โดยผ่านกลไกของ   กศจ. 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน)   การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบดุ้าน)  การพัฒนาการเรียนรู้ 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้าน)  

          การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
    4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบดุ้าน) :  
          การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  

4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์.......................................................................................................... .......................) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ...................................................... .................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ..........................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ......................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 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. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 



๒๒ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน  
          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. 2565  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ........................................................................................................... ........................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ...................................................................................................................................)  
7. หลักการและเหตุผล  
          ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ โดยให้ 
มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย รวมถึงมีทักษะ 
ที่จําเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง  
เป็นนวัตกร ผู้ประกอบการ และอ่ืน ๆ ตามความถนัดของตนเอง การจัดให้มีมาตรการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา การสนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด 
โดยเน้นให้มีการประสานและบูรณาการการดำเนินงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่มีภารกิจจัดการศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัด ให้ตอบสนองความต้องการเชิงพ้ืนที่ ซึ่งจำเป็นต้อง
ดำเนินการโดยมีแนวทางที่ผ่านการร่วมกันกำหนด ร่วมกันขับเคลื่อน ร่วมกันประเมิน ร่วมกันนำเสนอและปรับปรุง 
เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
8. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือกำหนดรูปแบบ/แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม 
เท่าเทียม และทั่วถึงตามบริบทของจังหวัด โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการ สถานศึกษา 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันประกอบการ และสถาบันที่จัดการศึกษาอ่ืน 
            2.2 เพ่ือให้มีตัวชี้วัดการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการ และสถานศึกษาในจังหวัด 
ที่สอดคล้องกับรูปแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึงตามบริบท 



๒๓ 
 

ของจังหวัด 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายการจัดการศึกษา 
 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ   ร้อยละ 80 หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด มีรูปแบบ/แนวทางการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา โดยผ่านกลไกและกระบวนการที่มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัด  
     9.2 ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ  มีตัวชี้วัดการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมของหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด 
ที่สอดคล้องกับรูปแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ข้าราชการครูจำนวน 60 คน  

11. ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

12. สถานที่ดำเนินการ สำนกังานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  
           1) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโดยองค์คณะบุคคล  
    2) การกำหนดรูปแบบ/แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพเท่าเทียม
และท่ัวถึง 
            3) การจัดทำกลไกการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
   4) การติดตาม จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 
   5) รายงานผลการดำเนินงาน 
 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)    
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)      
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
     
เชิงคุณภาพ      
     

 

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



๒๔ 
 

 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

90,900  - -   
แหล่งงบประมาณ       สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
      18.2 แนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ........................................................................................................  
 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
      1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
      2. อบรมพัฒนาครู เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านทักษะอาชีพ 
 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................................................................... .....
.. 
21. ผู้รายงาน .... นางสาวสรุีย์ภรณ์ บุญคุ้ม......ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ................... 
      โทรศัพท์   09 5673 1951    โทรสาร ................................ E–mail  :  reecicle02@gmail.com 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 23  เดือน   มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
2. ชื่อโครงการ    ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง 
    เชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2564 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ชาติ20 ปี(พ.ศ.2561-2580) 
                4.1.1 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์               
                4.1.2 การพัฒนาการเรียนรู้พหุปัญญา 
     4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                4.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
                4.2.2 การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 
                4.2.3 พัฒนาทักษะทีส่อดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด วิเคราะห์
สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์การทำงานร่วมกับผู้อื่น  

      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 และการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 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  
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               ๔.๕.๑ การพัฒนากลไกให้พร้อมสำหรับการติดตาม 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 ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
   แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะ
ทักษะด้านการคิด วิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์การทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน  
 
5. หลักการและเหตุผล           

             ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  ชว่งวัยเรียนและวัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดีมีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถท่ี
สอดรับกบัทักษะใน ศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหา
ที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถในการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและได้รับ 
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการ 
เรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้ตลอดจน การ
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พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ ประเทศ 
มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและทำงานกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่งหากมีการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้และมีหลักสูตรการศึกษาท่ีเอ้ือต่อทักษะชีวิต มีการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ทักษะชีวิต และ
ทักษะอาชีพในหลักสูตร และสร้างการมีงานทำของวัยเรียน/วัยรุ่น จะช่วยให้การพัฒนาเด็ก และเยาวชนบังเกิด
ผลสัมฤทธิ์ได ้ แนวทางการพัฒนาโดยจัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะ
ด้านการคิด วิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์การทำ งานร่วมกับผู้อ่ืน 
พัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจ พัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงานและ
พัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็น นักคิด นักนวัตกร และการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทำงานภายใต้สังคม ที่เป็นพหุวัฒนธรรม   

             แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา การปฏิรูปการจัดการเรียน 
การสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียน 
การสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา และระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิการของ
ผู้เรียน 

              การขับเคลื่อนด้านการศึกษาโดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน 
รวมถึงองค์กรประชาคม เพื่อให้การพัฒนาด้านการศึกษามีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้ง  
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการได้สนับสนุนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2563 
             สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่เห็นความสำคัญของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนมีทาง 
เลือกในการศึกษาสู่การศึกษาที่สูงขึ ้นอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะการศึกษาในสายอาชีพทั้งผู ้เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สามารถเข้าสู่เส้นทางการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา ตามบริบทในพื้นที่ของจังหวัดแพร่ที่สามารถพัฒนาทักษะของผู้เรียนแต่ละสาขาวิชาชีพให้มีทักษะต่อ
ยอดในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยเวทีและประชาคมในการจัดรูปแบบและแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาในระดับพ้ืนที่ต่อไป 
6.วัตถุประสงค์ 
         6.1 เพ่ือจัดทำแผนรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องและเชื่อมโยงการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษาที่สอดคล้องกับการศึกษาในสายอาชีพตามบริบทระดับพื้นที่ 
         6.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องและเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษาที่สอดคล้องกับการศึกษาในสายอาชีพตามบริบทระดับพื้นที่ 
         6.3 เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผล รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ต่อเนื่องและเชื่อมโยงการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับการศึกษาในสายอาชีพตามบรบิทระดับพื้นท่ี 



๒๘ 
 

7.เป้าหมายของโครงการ 
         7.๑เชิงปริมาณ 
             7.1.๑. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดแพร่ 
จำนวน  3 แห่ง   
                1) สถานศกึษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แพร่           
จำนวน  1 แห่ง 
                2) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานการบริหารการศึกษาพิเศษ                      จำนวน  1 แห่ง 
                3) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่                             จำนวน  1 แห่ง  
             7.1.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา               จำนวน  2 แห่ง 
                1) วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 
                2) วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 
             7.1.3 การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องและเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
ปีงบประมาณ 2565   จำนวน 1  หลักสูตร          
3.๒ เชิงคุณภาพ 
              สถานศึกษาคู่พัฒนาเข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรความเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ   
 
8.พื้นที่เป้าหมาย 
            หน่วยงาน สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ใน
จังหวัดแพร่  
 
9. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 

       เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน กันยายน  ๒๕๖5    ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
 

10 สถานที่ดำเนินการ    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

11. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
      1.จัดทำโครงการ 
      2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ 
      3. ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงาน สถานศึกษา กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 
      4.ประชุมแนวทางการพัฒนาหลักสูตรความเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 
      5.ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรความเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  



๒๙ 
 

      1.ดำเนินการจัดทำโครงการ 
      2. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ  
      3.ประสานงานกับหน่วยงาน สถานศึกษา กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  

3.1 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 
3.2 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 
3.3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน      
3.4 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 
3.5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ 

 
13. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 7)  

13.1 เชิงปริมาณ หน่วยงาน สถานศึกษา จำนวน 6 แห่ง  
13.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  ครู บุคลากรทางการศึกษา 
13.2 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ครู บุคลากรทางการศึกษา 
13.3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
13.4 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม   นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
13.5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
13.6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

                 13.2 เชิงคุณภาพ         - 
  
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
 
 

 



๓๐ 
 

 
 
 

 
 



๓๑ 
 

 
 

 
 



๓๒ 
 

 

 



๓๓ 
 

 
 
15.  งบประมาณ  ค่าดำเนินการ 11,000  บาท (สามหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) 
         รายละเอียดการใช้งบประมาณ  (ขอถัวจ่ายทุกกิจกรรม) 

15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

30,200 - - 11,000  - 
 
แหลง่งบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 
................................................................ไม่มี.............................................................................. ............................... 
     16.2 แนวทางแก้ไข 
................................................................ไม่มี.............................................................................. ............................... 
17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 



๓๔ 
 

          1.ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาCLCของคณะทำงานตามประกาศของสำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดแพร่ ในเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2565 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
             1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องและเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปรับหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้  
             2. ผู้เรียนได้ฝึกอาชีพตามความสนใจ ฝึกประสบการณ์ ทำงานร่วมกัน 
             3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบผลการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องและเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 
๑9. ผู้รายงาน นางพุทธพร  อินทรนันท์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
     โทรศัพท์ 0894309555  โทรสาร................................E–mail : mothertwins2@gmail.com 
20. วันทีร่ายงาน ณ วันที่   22    เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
2. ชื่อโครงการ Innovation  For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา  เพ่ือพัฒนาการศึกษา 
                จังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 12. การพัฒนาการเรียนรู้ 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท  ข้อ 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา  
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 

๒๑  
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ...................................................... ...................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก     ข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย ทุกช่วงวัย 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน ข้อที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาหลกัสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผู้ปฏิบัตงิานทุกระดับ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมระบบเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ผลิตกำลงัคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสว่นร่วมในการจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พฒันาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พฒันากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 



๓๖ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พฒันาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
   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. 2565  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                            
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา                               
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                               
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
7. หลักการและเหตุผล  

การที ่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู ่ความมั ่นคง  มั ่งคั ่ง และยั ่งยืน ให้เกิดขึ ้นในอนาคตนั้น จะต้องให้
ความสำคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่ อนกระบวนการ
การพัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ให้มีการเตรียมความพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ ่งสำคัญที่สุดคือ ทักษะการเรียนรู้และการเสริมสร้างปัจจัย
แวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของคน โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ทั้งในเชิงระบบ และโครงสร้างของสังคมไทยให้มีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 

ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 2561-2580) ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน ” พัฒนาคน
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ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 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 และ
มีสมรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศที่มุ่งหวังให้กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และมี
องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ 
และด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง  ยุทธศาสตร์ที่ 4   ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตที่มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยในระดับที่เหมาะสมกับ
สภาพบริบทและสภาพพื้นที่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และยุทธศาสตร์
ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มี
การใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิดการสูญเปล่า และมีความคล่องตัว ซึ่ง
ตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ  

จากรายงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) พบว่าปัญหาคุณภาพการศึกษาไทยสาเหตุหลัก
ส่วนหนึ่ง เกิดจากกระบวนการศึกษาไทยไม่เอื้อต่อการสร้างความรับผิดชอบ(Accountability) หลักสูตรและ
ตำราเรียนของไทยไม่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การทดสอบยังคงเน้นการจดจำเนื ้อหา
มากกว่าการเรียนเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริง  และในกระบวนการบริหารจัดการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพประกอบด้วย 3 ประการ คือ กระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และ
กระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งจะต้องมีความร้อยรัดสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี โดยต้องอาศัยความร่วมมือกันของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน การสร้างเครือข่าย ในการทำงานในแต่ละพื้นที่จึงยังมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  มีการพัฒนา
กระบวนการทำงาน และสร้างนวัตกรรมในการทำงาน ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพบริบทและความ
ต้องการของแต่ละพ้ืนที่ รองระบการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
  จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำโครงการ IFTE ( Innovation For  Thai Education ) ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ ขี้น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยการนำผลการวิเคราะห์และการวิจัยการพัฒนารูปแบบและแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการวิเคราะห์และการวิจัยแนวทางการนิเทศ ติดตาม
และประเม ินผลการบร ิหารการจ ัดการศ ึกษา จากโครงการ IFTE ( Innovation For  Thai Education )   
ปีงบประมาณพ.ศ. 256๔ มาสรุปและใช้ในการวางแผนในการพัฒนาการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาเพ่ือ
สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของบุคคลากรในทุกภาคส่วนร่วมกัน สร้างนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทั้งในด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ
การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้เรียนในด้านทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
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8. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา  
รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ในจังหวัดแพร่ 

๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา  การดำเนินการวิจัยทางการศึกษา ในการยกระดับคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดแพร่ 

๓. เพื่อพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศอย่างบูรณาการ ด้านนวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาใน
ระดับจังหวัด  

๔. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดแพร่ 
 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  

1. จังหวัดแพร่มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน หรือแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ 
การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ การศึกษา รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา อย่าง
น้อย ๓ เรื่อง 

๒. จังหวัดแพร่มีรายงานการวิจัยการศึกษา  อย่างน้อย ๑ เรื่อง 
๓. จังหวัดแพร่มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาในระดับ

จังหวัด  ๑ ศูนย์กลางข้อมูล 
๔. จังหวัดแพร่มีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๑ เครือข่าย 

     9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  
1. จังหวัดแพร่สามารถนำรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน หรือแนวทางการพัฒนานวัตกรรม

การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาได้จริงในระดับพ้ืนที่  
๒. จังหวัดแพร่มีรายงานการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิดจากการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาในสถานศึกษาในจังหวัดแพร่ตามบริบทเชิงพื้นที่ 
๓. ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัด มีความ  

ครอบคลุม ชัดเจน เป็นปัจจุบัน สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  
๔. จังหวัดแพร่สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   

ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนในสถานศึกษาทุกสังกัด รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ในจังหวัดแพร่ 
 
11. ระยะเวลาดำเนินการ   

ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
 

12. สถานที่ดำเนินการ  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  



๓๙ 
 

 
 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  

แผนงานดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา 

กิจกรรมที่ ๑ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในระดับจังหวัด    
   ๑.๑ ประชุมการดำเนินงานโครงการจากส่วนกลาง 
   ๑.๒ ประชุมชี ้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการกับผู ้ที่
เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด(เครือข่ายระดับจังหวัด) 
   ๑.๓ แต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด  
   ๑.๔ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 

ศึกษานิเทศก ์นักวิชาการ
ศึกษา และผู้ที่เกี่ยวขอ้งจาก

หน่วยงานการศึกษา ใน
จังหวัดแพร่ ทุกสังกัด 

 ม.ค. ๖๕ 

กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา  งานวิจัยทางการศึกษารวมทั้งการ
ยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างบูรณา
การร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดแพร่ 
    ๒.๑ แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนานวัตกรรมและการดำเนินการ
วิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัดแพร่ จากสถานศึกษาในโครงการ
และหน่วยงานต้นสังกัด 
    ๒.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน เพื่อจัดทำกรอบโครง
ร่างและการดำเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรม  

- ผ ู ้บร ิหาร คร ู  บ ุคลากร
ท า ง ก า ร ศ ึ ก ษ า  ข อ ง
สถานศึกษาเป้าหมาย  

- วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ศึกษานิเทศก์ Coaching 
Teams จังหวัดแพร่ 

ก.พ. - ม.ีค. ๖๕ 

กิจกรรมที่ ๓  การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา
ตามรูปแบบนิเทศติดตาม Phrae Coaching Model 
   ๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
   ๓.๒ กำหนดแผนและปฏิทินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
   ๓.๓ นิเทศ ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม 
๓ ด้าน 
   ๓.๔ สรุปและรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

ศึกษานิเทศก์ Coaching 
Teams จังหวัดแพร่ 

เม.ย. – มิ.ย. ๖๕ 

กิจกรรมที่ ๔ จัดทำศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษา 
   ๔.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน   
   ๔.๒ ประชุมคณะทำงาน 
   ๔.๓ รวบรวมข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ      
ขั้นพ้ืนฐาน (ONET) นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษา  
   ๔.๔ สรุป สังเคราะห์และบันทึกข้อมูล  โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตัล    
   ๔.๕ เผยแพร่และนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ศึกษานิเทศก ์นักวิชาการ
ศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องจาก
หน่วยงานการศึกษา ใน
จังหวัดแพร่ ทุกสังกัด 

มิ.ย. ๖๕ 



๔๐ 
 

แผนงานดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา 

กิจกรรมที ่ ๕ แลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้ ถอดบทเรียน การพัฒนา
นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษา 
   ๕.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
   ๕.๒ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนพัฒนานวัตกรรม
ตามโครงการ 
 
   ๕.๓ คัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการนิเทศติดตาม
และประเมินผล 
   ๕.๔ ประกาศผลการคัดเลือก มอบโล่ เกียรติบัตร 
   ๕.๕ รายงานผลการคัดเลือกนวัตกรรมให้ ศธภ.๑๖ 

-  ผ ู ้บร ิหาร คร ู บ ุคลากร
ท า ง ก า ร ศ ึ ก ษ า  ข อ ง
สถานศึกษาเป้าหมาย  
-  ศึกษานิเทศก ์นักวิชาการ
ศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องจาก
หน่วยงานการศึกษา ใน
จังหวัดแพร่ ทุกสังกัด 

ส.ค. ๖๕ 

กิจกรรมที่ ๖  สรุปรายงานผล และเผยแพร่นวัตกรรม การบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศติดตามและประเมินผล 
ของสถานศึกษาในจังหวัด ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อออนไลน์ 
และรายงานตีพิมพ์   

คณะศึกษานิเทศก์ 
Coaching Teams จังหวัด
แพร่ 

ส.ค. – ก.ย. ๖๕ 

 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)   
   

กิจกรรมที่ ๑ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด    
๑.๑ ประชุมรับนโยบายจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเขียนโครงการเพื่อขอรับ

งบประมาณจากส่วนกลาง ได้รับงบประมาณ 107,000 บาท 
๑.๒ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการกับผู้ที่เกี ่ยวข้องในระดับจังหวัด(เครือข่ายระดับ

จังหวัด) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยตัวแทนจาก
หน่วยงานทางการศึกษา ๗ สังกัด ได้แก่ ๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ๒) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒  ๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่  ๔) สำนักงานบริหารงานการศึกษา
พิเศษจังหวัดแพร่ ๕) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ ๖) สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดแพร่ ๗) องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นแพร่   
     ๑.๓ แต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับ
จังหวัดแพร่     
     ๑.๔ รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ๗ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนมว่งไข่พิทยา  โรงเรียนบ้านแม่หลา่ย 
โรงเรียนบ้านไร่หลวง  โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์  โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา โรงเรียนวัดสวรรคนิเวศ และโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ ๒๕  

กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา  งานวิจัยทางการ
ศึกษารวมทั้งการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
      ๒.๑ แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนานวัตกรรมและการดำเนินการวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัดแพร่ จาก
สถานศึกษาในโครงการและหน่วยงานต้นสังกัด 



๔๑ 
 

      ๒.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน เพ่ือจัดทำกรอบโครงร่างและการดำเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรม ให้กับสถานศึกษา ๗ แห่ง ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 

15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

- อยู่ในระหว่างดำเนินโครงการ   
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ  - - - - 
     
เชิงคุณภาพ  - - - - 
     

 

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

  
 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็น

ประธานในการประชุมเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานการศึกษาโครงการ IFTE (Innovation For Thai 
Education) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ ครั ้งที ่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

   
 
 



๔๒ 
 

 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

107,000 บาท - -  ๗,๒๒๐ - - 
แหล่งงบประมาณ  เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือ
สนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่
ยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

   ใช้งบประมาณในไตรมาศ ๑ ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่กำหนดไว้ เนื่องจากการรับนโยบาย
ประชุมชี้แจงจากส่วนกลางตอนตอนกลางไตรมาศที่ ๑ ไปแล้ว และได้รับงบประมาณจัดสรรตอนสิ้นสุดไตรมาศท่ี 
1 ไปแล้ว และเกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๕๑๙ (Covid – ๑๙) 
      18.2 แนวทางแก้ไข 

   ปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นตามสถานการณ์และระยะเวลาที่เอ้ืออำนวย 
 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
   
กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา  งานวิจัยทางการ

ศึกษารวมทั้งการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน
จังหวัดแพร่ 
      ๒.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน เพ่ือจัดทำกรอบโครงร่างและการดำเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรม 

กิจกรรมที่ ๓  การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามรูปแบบนิเทศติดตาม Phrae Coaching 
Model 
     ๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
     ๓.๒ กำหนดแผนและปฏิทินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
     ๓.๓ นิเทศ ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม ๓ ด้าน 
     ๓.๔ สรุปและรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

กิจกรรมที่ ๔ จัดทำศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษา 
     ๔.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน   
     ๔.๒ ประชุมคณะทำงาน 
     ๔.๓ รวบรวมข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ     ขั้นพื้นฐาน (ONET) นวัตกรรม และ
งานวิจัยทางการศึกษา  



๔๓ 
 

     ๔.๔ สรุป สังเคราะห์และบันทึกข้อมูล  โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตัล    
     ๔.๕ เผยแพร่และนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กิจกรรมที่ ๕ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน การพัฒนานวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษา 
   ๕.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

     ๕.๒ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนพัฒนานวัตกรรมตามโครงการ 
     ๕.๓ คัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ 
และด้านการนิเทศติดตามและประเมินผล 
     ๕.๔ ประกาศผลการคัดเลือก มอบโล่ เกียรติบัตร 
     ๕.๕ รายงานผลการคัดเลือกนวตักรรมให้ ศธภ.๑๖ 

กิจกรรมที ่๖  สรุปรายงานผล และเผยแพร่นวัตกรรม การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู ้และการนิเทศติดตาม
และประเมินผล ของสถานศึกษาในจังหวัด ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อออนไลน์ และรายงานตีพิมพ์   
 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

เกิดการบูรณาการด้านการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดและภาค ในการพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่
สังคม คุณภาพในศตวรรษที่ 21 เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ  และ
นโยบายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ตามสมรรถนะของผู้เรียนเพิ่มข้ึน 
 
21. ผู้รายงาน  นางสาวพิชญา  ดีมี  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
     โทรศัพท์  089-8567115   โทรสาร  ๐๕๔- ๕๙๘๒๗๒   E–mail : phitchaya.dee@gmail.com 
 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่  ๒๕  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
2. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65    
    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
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21, 12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของ
มนุษย์         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(ข้อ8การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วง

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. 2565 
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
          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. 2565  (ถ้ามี) 
    (ข้อ 1.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1.3.1 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    (ข้อ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้) 
7. หลักการและเหตุผล  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา     ที่
สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ      ต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์       อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ       มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรัก
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย     ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

ในส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยการ ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ปฐมวัย จนถึงอุดมศึกษาที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะ สหวิทยาการ พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะ      เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับ
ศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาระบบการ เรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ      จากความสำคัญของยุทธศาสตร์
ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
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ให้มีคุณภาพ   โดยอาศัยจังหวัดเป็นฐานในการขับเคลื่อนหลักในการจัดการศึกษาในเชิงหลักการให้สถานศึกษาทุก
สังกัดในพ้ืนที่   
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาหน่วยงาน  สถานศึกษา 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพจึงได้จัดทำโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ ขึ้น ภายใต้แผนงานบูรณาการการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ 
กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้   เพื่อกำหนดให้มีการพัฒนา   องค์ความรู้และกระบวนทัศน์ให้แก่
ผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบการศึกษาระดับปฐมวัย ให้เป็นผู้นำทางวิชาการมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยจนนำไปสู่การกำหนดหลักการ คุณภาพ ขอบข่ายของการจัดการเรียนรู้และกลไกที่จะกำกับดูแล ส่งเสริมให้ส่งผลต่อ
คุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น       ยังตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญในการส่งเสริม 
สนับสนุนบทบาทของสถาบันครอบครัวในการอบรม    เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เพ่ือประสานความร่วมมือกับโรงเรียนในการอบรม 
เลี้ยงดู บ่มเพาะเด็กปฐมวัยโดยให้ความสำคัญต่อความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ทั้งนี้เพ่ือให้เด็กปฐมวัยก้าวข้ามช่วงวัยได้อย่างสมดุลและ
มีคุณภาพ บรรลุตามเป้าหมาย       ของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560     
8. วัตถุประสงค์ 

8.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการดูแลและพัฒนาด้านการจัดการศึกษาอย่างมี
มาตรฐานเหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์สังคม สติปัญญา 
และทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง  

8.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านการ
จัดการศึกษาปฐมวัย ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 
2561  

8.3  เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกรูปแบบและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best 
Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านผู้บริหารและครูผู้สอน 
 8.4  เพ่ือนิเทศ กำกับ และติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

8.5 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ
พ้ืนที่ อย่างบูรณาการทุกภาคส่วน โดยสอดคล้องตามบริบทของพ้ืนที่ 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวช้ีวัดผลผลิต (Outputs) :  
9.1 เด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 6 ปี) ทุกคน ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้ และจัดการศึกษา

ให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน 
9.2 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคุณภาพระดับผ่านเกณฑ์ข้ันต้นตามมาตรฐาน

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
9.3 ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้รับการส่งเสริม

สนับสนุน และพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและจัด
การศึกษาให้เด็กปฐมวัย อย่างบูรณาการ 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) : ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมศึกษา มี
พัฒนาการสมวัยในทุกด้านอยู่ในระดับดี 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเด็กปฐมวัย ใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และ 2, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
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เอกชน (สช.), สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ จำนวน 150 คน 
11. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565 
12. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  

กิจกรรมที่ ๑  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนที่จังหวัด
แพร่ 

กิจกรรมที่ ๒  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 
2569 

กิจกรรมที่ ๓  การอบรมเชิงปฏบิัติการการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการวิจัยและแนวปฏิบัติที่ดี(Best Practices) 
ของการจัดการศึกษาปฐมวัย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะ EF เด็กปฐมวยั 

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) ในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยด้านผู้บริหารและครูผู้สอน 

กิจกรรมที่ 5  การนิเทศ กำกับและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  

14.1  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัด
แพร่ 

        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อสร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2565  เวลา 09.00 – 
12.00 น. โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนที่จังหวัดแพร่เข้าร่วม
ประชุมจำนวน       15 คน ใช้งบประมาณ 2,000 บาท 

14.2  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ 
       กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดแพร่  เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการ
ขับเคลื่อนโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2565  เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยมี
คณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมจำนวน 20 คน ใช้
งบประมาณ 1,500 บาท 

14.1  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ 
        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการ
ขับเคลื่อนโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2565  เวลา 13.30 – 16.30 น. โดยมี
คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมจำนวน  30 คน ใช้งบประมาณ 
- บาท 
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15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ  20 20 คน 60 คน 100 
เชิงคุณภาพ      

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

16.1  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัด
แพร่ 
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16.2  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ 
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16.3  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

52,000 - - 3,500 - - 
แหล่งงบประมาณ ..................................สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
.................................................................... 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

1. งบประมาณได้รับไม่พอต่อการดำเนินกิจกรรมให้ครบทั้ง 5 กิจกรรม 
2. มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการอาจทำให้เกิดอุปสรรคในเรื่องการสื่อสารและ

ความไม่เข้าใจตรงกัน 
      18.2 แนวทางแก้ไข 

1. บริหารโครงการร่วมกับภาคเอกชน เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมาย 
2. มีการแต่งตั้งคณะทำงานฯ ทั้งในระดับสำนักงานและระดับจังหวัด และมีการประชุมชี้แจงทำ

ความเข้าใจโครงการ 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 

กิจกรรมที่ ๒  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 
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กิจกรรมที่ ๓  การอบรมเชิงปฏบิัติการการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการวิจัยและแนวปฏิบัติที่ดี(Best Practices) 
ของการจัดการศึกษาปฐมวัย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะ EF เด็กปฐมวยั 

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) ในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยด้านผู้บริหารและครูผู้สอน 

กิจกรรมที่ 5  การนิเทศ กำกับและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

20.1  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีคณะทำงานฯ ทั้งในระดับสำนักงานและระดับจังหวัดที่สามารถ
ขับเคลื่อนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

20.2  สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ขั้นต้นตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ 

20.3  ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจต่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมินพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

20.4  มีกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่
จังหวัดแพร่ทีโ่รงเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 

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 25 มีนาคม 2565 
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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. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65  -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65    
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย)์ 
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  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรร) 
 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 
   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. 2565  (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 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรม
พืช และกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 2.กรอบการใช้ประโยชน์ประกอบด้วยกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช 3.กรอบการสร้างจิตสำนึกประกอบด้วยกิจกรรมสร้าง
จิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ให้กับเยาวชนในสถานศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจในพืชพรรณ รู้จักทรัพยากรในท้องถิ่น หวงแหนและรู้จักนำมาใช้ประโยชน์ในการสืบสาน  รักษา ต่อยอด ในกิจกรรม
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนดำเนินการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแผนแม่บทโครงการอพ.สธ.ระยะ 5ปีที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 – กันยายน  
พ.ศ. 2564) ในระดับพ้ืนที ่จึงจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น 

8. วัตถปุระสงค์ 

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

     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
            สถานศึกษาสังกัดหน่วยงาน   จำนวน 295 แห่ง 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1.  ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการอพ.สธ. 
                2.  สถานศึกษาสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ร้อยละ 25  
10. กลุม่เป้าหมายโครงการ  
                 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. วิทยาลัยอาชวีศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  จำนวน    6    แห่ง 
                6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล        จำนวน   28   แห่ง 
                7. โรงเรียนเอกชนในจังหวัดแพร่                                         จำนวน   11  แห่ง  

11. ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 - สิงหาคม  2565 
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 

30 คน 30 คน -  คน N/A 

เชิงคุณภาพ      
  1.  ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษา ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนตาม
โครงการอพ.สธ. 
  2.  สถานศึกษาสมัครเป็น
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 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 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

15,000.- - 2400 4500 8,100 - 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบรายจ่ายอื่น 
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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 
      - การสร้างความรู้ความเข้าใจในการขอสมัครเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และให้การ
สนับสนุนโรงเรียนเข้าร่วมพัฒนาเพ่ือขอป้ายพระราชทานและเกียรติบัตร  
 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
           1. สถานศกึษาเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทำงานฐานปกป้องทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกับองคื
กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           2. ครูได้ศึกษาตามคู่มือการดำเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
           3. นกัเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีความหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่น 
           4. สถานศึกษา สมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์เพิ่มขึ้น  
21. ผู้รายงาน นางสาววิไลลักษณ์   บุญน้อม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปฏิบัติการ กลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน โทรศัพท ์0 9252 4189 9 โทรสาร 054-598272 ต่อ 115 E–mail : 
rektingta@gmail.com 

22. วันที่รายงาน ณ วันที ่18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
-------------------------------------- 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่.  
2. ชื่อโครงการ   ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64      ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65      ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงการ                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 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 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. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

 



๕๙ 
 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
          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. 2565  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบนุโยบายข้อ........................................................... ........................................................................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ....................................................................................................... ............................) 
7. หลักการและเหตุผล  
             สืบเนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน  ๒๕๖๐  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ ๑๑  ให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  สังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ  เกี่ยวกับ
การบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด 
      เพื ่อให้การปฏิบัติหน้าที ่ ภารกิจ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  และการเผยแพร่ข่าวสารของ
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ทุกสังกัดเป็นไปอย่างแพร่หลายรวมไปถึงการสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้น
ในสังคม จึงได้ดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ขึ้นโดยผลิตสื่อออนไลน์ และ
Facebook  

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  ได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีทัศนคติท่ีดี และมีความเข้าใจอันดีต่อองค์กร  



๖๐ 
 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ       พ้ืนที่จังหวัดแพร่ 

11. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

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    ผู้บรหิารและบุคลากรมผีู้บริหารและ

บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน 
นักศึกษา  ประชาชนทั่วไป  ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง มีทัศนคติท่ีดี และมีความ
เข้าใจอันดีต่อองค์กร  
 

100 

 

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

 16.1 ทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ / กิจกรรม ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
 
 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทัง้หมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

20,000- - - - - - 
แหลง่งบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 



๖๑ 
 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
             (ไม่มี) 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
             (ไม่มี)   
 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................... ................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... .....................
. 
 
20. ผู้รายงาน    นางชนัญธิตา  กวางอุเสน      ตำแหน่ง     นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ 
     โทรศัพท์    0918595111    โทรสาร   054-598272   E–mail :chananti1010@gmail.com  
 

21. วันที่รายงาน ณ วันที่  23   เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

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

2. ชื่อโครงการ   วันสำคัญของพระมหากษัตริย์และวันสำคัญทางศาสนา 

3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64       ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
    ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65        ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65     -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไมส่ิ้นสุดโครงการ                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 เรื่องและประเดน็การปฏิรูปที่ 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. 2565 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 

 

 



๖๓ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  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. 2565  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบนุโยบายขอ้........................................................... ........................................................................) 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ....................................................................................................... ............................) 

7. หลักการและเหตุผล  
             ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางประเพณีและวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีต มีวันสำคัญ             
ต่าง ๆ มากมายที่ยึดถือปฏิบัติมาช้านานสืบทอดกันมา แต่ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวัตถุ 
ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม คนส่วนใหญ่ขาดความสนใจและไม่เห็นความสำคัญขาดจิตนึกใน
การเป็นผู้ให้เพราะในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขันและรับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกได้ง่าย  
      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จึงได้จัดให้บุคลากรร่วมพิธีวันสำคัญทางศาสนากับจังหวัดแพร่ เพ่ือส่งเสริม
ให้บุคลากรรู้คุณค่าการรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ดำรงไว้ซึ่งประเพณีและ  ภูมิปัญญาไทย
ไว้ โดยให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถนำหลักธรรมไป
ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันทำให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่ง เป็นรากฐาน ในการพัฒนาสังคม
ประเทศชาติให้มีความสันติสุข เจริญรุ่งเรืองสืบไป  
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

8. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ตระหนักและเห็นความสำคัญทางศาสนา 
   2.2 เพ่ือปลูกฝั่งให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ดำรงไว้ซึ่งประเพณีดีงามรักความเป็นไทย 

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

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ       พ้ืนที่จังหวัดแพร่ 

11. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

12. สถานทีด่ำเนินการ.      พ้ืนที่จังหวัดแพร่ 

13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ 

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

15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวน
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 

เชิงปริมาณ   16 ครั้ง ผู้บรหิารและบุคลากรมคีวามพึ่งพอใจ 100 
เชงิคุณภาพ    ผู้บรหิารและบุคลากรมสี่วนร่วมในการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีทีด่ีงาม 
100 

 

 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
- -  
   
   



๖๕ 
 

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

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

10,000 3,000 1,500 1,500 - - 
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 : chananti1010@gmail.com 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่  23   เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
2. ชื่อโครงการ พัฒนางานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ( 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย)์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12  การพัฒนาการเรียนรู้) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวม 

ของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์..................................................................................................................................) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 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. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 



๖๗ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
          ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไ้ขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพืน้ทีร่ะดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (1. ด้านการพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอน) 
    (2. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม) 
    (3. ด้านความร่วมมือ) 
    (4. ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ..................................................................................................................... ..............) 
7. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ.2546 ได้กำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการเพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดยมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการเกี ่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการความพึงพอใจของประชาชน 
ผู้รับบริการและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
 เพ่ือให้เกิดการดำเนินการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรมตามกรอบการประเมินผลและ
เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับข้าราชการในสังกัดเกี่ยวกับการดำเนินการในแต่ละตัวชี้วัดให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข ที่สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนด  

 
8. วัตถุประสงค์ 

(๑) เพ่ือให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการได้อย่างเหมาะสม                   
มีระบบการติดตามประเมินผลงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ 
  (๒) เพ่ือให้การดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปี



๖๘ 
 

งบประมาณ พ.ศ.256๕ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (๓) เพ่ือให้บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีความเข้าใจในแนวทางหรือกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด และ
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
    9.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          (๑) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
          (๒) บุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จำนวน ๓๓ คน มีความเข้าใจในแนวทางหรือกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
          (๓) มีระบบการติดตามประเมินผลงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

    9.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 (๑) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ รายงานสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการอย่างมีคุณภาพ 
 (๒) บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จำนวน ๓๓ คน มีความเข้าใจในแนวทางหรือกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการสามารถนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีความสุข 
 (๓) มีระบบการติดตามประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการที่มีคุณภาพตรวจสอบได้ 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
       บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม  2564 – 30  กนัยายน  2565 
12. สถานที่ดำเนินการ   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่   
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  

      กิจกรรมจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
๑) จัดทำโครงการพัฒนางานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
๓) ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

แพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในการวางแผนการดำเนินงาน/เตรียมความพร้อมรับการ
กำกับ ติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

๔) ดำเนินงานเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

๕) รายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรอบ ๑๒ 
เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖4 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖5) 

๖) รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ 

 



๖๙ 
 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 คณะกรรมการ
ประเมินจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ในวันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม ๒๕๖4 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
       (๑) สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ จัดทำคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ 
       (๒) บุคลากรภายใน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แพร่ จำนวน ๓๓ คน มีความ
เข้าใจในแนวทางหรือกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
      (๓) มีระบบการติดตาม
ประเมินผลงานตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

    

เชงิคุณภาพ      
       (๑) สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ จัดทำคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ รายงาน
สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการอย่างมีคุณภาพ 
      (๒) บุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จำนวน 
๓๓ คน มีความเข้าใจใน
แนวทางหรือกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สามารถนำไปเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีความสุข 
 (๓) มีระบบการติดตาม
ประเมินผลตามคำรับรองการ

    



๗๐ 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
ปฏิบัติราชการที่มีคุณภาพ
ตรวจสอบได้ 

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

การประชุมชี้แจงแนวทางการการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการหของหน่วยงาน                                                 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565  ประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting 

 
 

   
 

   
 



๗๑ 
 

17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

15,000 6,390 6,390 - - - 
แหลง่งบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

 การเพิ่มเติมตัวชี้วัดและมีการปรับระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการประเมินและรายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ผ่านระบบติดตามและรายงานผลการพัฒนาระบบ
ราชการ (MERS)   
      18.2 แนวทางแก้ไข 

ดำเนินการแจ้งและชี้แจงผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด  
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
       วางแผนการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการรวมรวบหลักฐานประกอบตัวชี้วัดตาม Mind stone  
 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

(๑) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ มีระบบการติดตาม
ประเมินผลงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ 

 (๒) เพื่อให้คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ                   
พ.ศ.๒๕๖5 บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓) บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีความเข้าใจในแนวทางหรือกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนดและสามารถนำความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 
21. ผู้รายงาน   นางจารุชา  ถิรชานธิศ   ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
     โทรศัพท์  099 3546232  โทรสาร  ๐ ๕๔๕๙ ๘๒๗๒  E–mail : tiracjanitit.j@gmail.com 
 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่  7  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2565 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
2. ชื่อโครงการ  การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 สังกัด สพฐ. 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบดุ้าน การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้าน................................................................................................) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบดุ้าน ด้านการศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 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. 2565  
      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 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพืน้ทีร่ะดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบนุโยบายข้อ......................................................................... ..........................................................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ..................................................................................................................... ..............) 
7. หลักการและเหตุผล  

สืบเนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง 
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 13 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอำนาจ
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

 เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ ภารกิจ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 จึงได้ดำเนินการโครงการคัดเลือกนักศึกษาทุน
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 สังกัด สพฐ. 
8. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้การคัดเลือกการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 
สังกัด สพฐ. เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
 2.2 เพ่ือให้การคัดเลือกการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 
2564 สังกัด สพฐ. เป็นไปตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   
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   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น   
ปีการศึกษา 2564 สังกัด สพฐ. จำนวน 35 ราย แยกเป็น รอบท่ี 1 ภายในเดือนตุลาคม 2564 และรอบที่ 2 
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น    
ปีการศึกษา 2564 สังกัด สพฐ. เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย ทั้ง 2 รอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น    ปีการศึกษา 2564 สังกัด สพฐ. 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ท้องที่จังหวัดแพร่ 
 
11. ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น    ปีการศึกษา 
2564 สังกัด สพฐ. เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 
2 รอบ  รอบที่ 1 ภายในเดือนตุลาคม 2564 และรอบที่ 2 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565) 
 
12. สถานที่ดำเนินการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
  ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 สังกัด สพฐ. 
จำนวน 2 รอบ (ตามปฏิทินที่ กศจ.แพร่ กำหนด) 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 รอบท่ี 1 คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 สังกัด สพฐ. 
ภายในเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 14 คน 
 รอบท่ี 2 คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 สังกัด สพฐ. 
ภายในเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 7 คน 
 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ  100 35 21 40.00 
     
เชงิคุณภาพ  100 35 21 40.00 
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทา่กับหรือมากกว่า 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

24,000 11,400 6,300 5,100   
แหลง่งบประมาณ งบประมาณจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
     ได้รับรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 สังกัด สพฐ. ไม่ครบ
ตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรอัตราไว้รองรับบรรจุฯ 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
 รายงานผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 สังกัด 
สพฐ. ให้ กศจ.แพร่ ทราบ 
 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
       รออัตราว่างที่ได้รับจัดสรรเพื่อดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี
การศึกษา 2565 สังกัด สพฐ. ต่อไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
       สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 3 เขต ได้นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564  สังกัด สพฐ. ไปดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยตามระยะเวลาที่กำหนด 
 
21. ผู้รายงาน  นางเรณู  ปราบหงษ์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
     โทรศัพท์ 065 -395 9141  โทรสาร 054- 520807 E–mail : raenu555@gmail.com 
 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่  4  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2565 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการจัดงาน “ ๑๐๐ ปี ยุวกาชาดไทย ” 
2. ห้วงเวลารายงาน 
  ไตรมาส 1 : เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2564  ไตรมาส 2 : เดือน ม.ค. - มี.ค. 2565 
  ไตรมาส 3: เดือน เม.ย. - มิ.ย. 2565  ไตรมาส 4 : เดือน ก.ค. - ก.ย. 2565 
สถานะโครงการ   ยังไม่สิ้นสุดโครงการ               สิ้นสุดโครงการแล้ว 

 

3. ความสอดคล้องแผนระดับต่าง ๆ 
 (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย   ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน 
             (3.11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 ๓.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน  
              (3.21) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 ๓.๓ แผนแม่บทเฉพาะกิจ (โปรดระบุด้าน…………………………………………………………..) 
      ๓.๔ แผนการปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน  
            เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑: การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู โดยรวม ของประเทศ 
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง  
 ๓.๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖. - ๒๕๖๔) 
           (โปรดระบุยุทธศาสตร์……………………………………………………………………….….) 
 ๓.๖ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) 
       (โปรดระบุด้าน………………………………………………………………………………………………..) 
 ๓.๗ นโยบายรัฐบาล 
       ๓.๖.๑ นโยบายหลัก (โปรดระบุข้อ…………………………………………………………….……) 
       ๓.๖.๒ นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ……………………………………………………………..) 
 ๓.๘ ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
       (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
       ยุทธศาสตร์ที ่๔ ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
       ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ๓.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
       ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
      3.10 ข. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (งบรายจ่ายอื่น) 
        โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสู ตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
         ค.แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
         โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน 
         โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
         โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ 
         โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 

4. หลักการและเหตุผลความจำเป็น 
           ยุวกาชาดเกิดขึ ้นจากมติที ่ประชุมสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี ้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ  
เมื่อ ค.ศ. 1919 (พ.ศ. 2462) โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่า “สภากาชาดทุกชาติควรจัดตั้งกาชาดสำหรับเด็ก
เพื ่อฝ ึกอบรมเยาวชนให้ร ู ้จ ักการกินดี  อยู ่ด ี ร ักษาสุขภาพอนามัย มีเมตตาสงสารเพื ่อนมนุษย์ด ้วยกัน  
ไม่ว ่าชาติ ศาสนาใดๆ มีศรัทธา เสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม โดยจัดกิจกรรมและดำเนินการ  
ให้สอดคล้องกับระบบการศึกษา  ซึ ่งสภากาชาดไทยได้ฝากกิจการยุวกาชาดไว้ก ับกระทรวงศึกษาธิการ  
ด้วยเหตุผลที่ว่า เป็นกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดูแลกิจการลูกเสืออยู่แล้ว 
ปัจจุบันกิจการยุวกาชาดอยู่ในความดูแลของ 2 หน่วยงาน คือ สภากาชาดไทย โดยสำนักงานยุวกาชาดรับผิดชอบ
เยาวชนชาย - หญิง อายุระหว่าง 15 - 25 ปี ที่เรียกว่าอาสายุวกาชาด และกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการ
ล ูกเส ือ ย ุวกาชาดและก ิจการน ักเร ียน ร ับผ ิดชอบเยาวชน  ชาย - หญ ิง อาย ุระหว ่าง 7  -  18 ปี  
ที่เรียกว่าสมาชิกยุวกาชาด โดยทั้ง 2 หน่วยงานมีการประสานการดำเนินงานร่วมกัน 
           กิจการยุวกาชาดเป็นกิจกรรมสำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 7 - 25 ปี ซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 
27 มกราคม 2465 โดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกสภากาชาดสยามในขณะนั้น กิจการ
ยุวกาชาดได้เจริญเติบโตขึ้นตามลำดับ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงใหม่หลายด้าน เช่น หลักสูตรการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรม ข้อบังคับต่าง ๆ และในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด
ไทย เพ่ือเป็นการระลึกถึงบุคคลซึ่งก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาและ
สมาชิกยุวกาชาด ได้ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จึงได้จัดทำ
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  “ ๑๐๐ ปี ยุวกาชาดไทย ” ขึ้น  

5. วัตถุประสงค ์
 5.๑ เพ่ือให้มีสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมยุวกาชาดเพิ่มมากขึ้น 
          5.๒ เพ่ือให้สมาชิกใหม่ได้มีโอกาสประดับเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาดด้วยความภาคภูมิใจ  
          5.๓ เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน    
          5.4 เพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาด ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องตระหนักใน
ความสำคัญให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจการยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น 
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6. เป้าหมายโครงการ (ระบุผู้เข้าร่วมและจำนวน) 
           6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
              เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
รวมจำนวน 505 คน 
           6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
                ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ได้ร่วมระลึกถึงบุคคลสำคัญที่เป็นผู้ก่อตั ้งกิจการยุวกาชาดขึ้น                  
ในประเทศไทย ได้ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม รู้และเข้าใจฐานกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด                      
ฐานกิจกรรมสุขภาพ  ฐานกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี และฐานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์รู ้คุณค่า
ของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนส่งเสริม
กิจการยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น 
 

7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
                ผู้บังคับบัญชายวุกาชาด สมาชิกยุวกาชาดและเจ้าหน้าที่   จำนวน 505 คน 
 

8. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)  
 8.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 

                ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาดและเจ้าหน้าที่ จำนวน 505 คน 
           8.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
                ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ได้ร่วมระลึกถึงบุคคลสำคัญที่เป็นผู้ก่อตั ้งกิจการยุวกาชาดขึ้น                  
ในประเทศไทย ได้ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม รู้และเข้าใจฐานกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด                      
ฐานกิจกรรมสุขภาพ  ฐานกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี และฐานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์   
รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ ที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุน
ส่งเสริมกิจการยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น 
                ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกระบวนการและข้ันตอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

9. วิธีดำเนินการ (Activity) – กิจกรรม  
 9.1 วิธีดำเนินการ(Activity) 
                   9.๑.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ แต่งตั ้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการฯ ประชุม
มอบหมายภารกิจ กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทำหนังสือแจ้งผู้เกี่ยวข้องและหนังสือขอใช้สถานที่ 
                   9.๑.๒ ประสานสถานที่จัดเตรียมป้ายโครงการฯ เวที วัสดุ อุปกรณ์ พิธีกร กำหนดการ คำกล่าว 
                   9.๑.๓ ผู้บังคบับัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาดและเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนรายงานตัว  
                   9.๑.๔ นายกยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประธานในพิธี เดินทางมาถึงทำพิธีเปิด  
                   9.๑.๕ ผู ้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาดและเจ้าหน้าที ่ ร่วมพิธีสวนสนามเนื ่องใน              
วันสถานปนายุวกาชาด “ ๑๐๐ ปี ยุวกาชาดไทย” 
                   9.๑.๖ สมาชกิยุวกาชาด เข้าฐานกิจกรรม ๔ ฐานกิจกรรม  
                            ๑) ฐานกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด                ๒)  ฐานกิจกรรมสุขภาพ   
                            ๓) ฐานกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี  ๔) ฐานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
                   9.๑.๗ สมาชกิยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกฐานและรับเกียรติบัตร  
                   9.๑.๘ สมาชกิยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดสวนสาธารณะ 
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 *9.2 กิจกรรม 

กิจกรรม(หลัก) ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

9.2.1 กิจกรรม 
ประชาสัมพันธ์โครงการ  
และประชุมชี้แจง 
 
 
9.2.2 กิจกรรมงานวันคล้าย
วันสถาปนายุวกาชาดไทย 
(๑๐๐ ปี ยุวกาชาดไทย) 
 
 
 
 
9.2.3 กิจกรรมประเมินผล                  
โครงการฯ สรุปรายงาน
ผู้เกี่ยวข้อง 

แต่งตั้งกรรมการ
ดำเนินงานตาม
โครงการ,แจ้ง
โรงเรียน 
นำสมาชิกยุวกาชาด
เข้าร่วมโครงการ,
ประชุมชี้แจง, 
กำหนดวัน เวลาและ
สถานที่จัดกิจกรรม 

 

 
 
 
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด 
สมาชิกยุวกาชาดและ
เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสวนสนาม
เนื่องในวันสถานปนา 
ยุวกาชาด “ ๑๐๐ ปี  
ยุวกาชาดไทย”สมาชิก 
ยุวกาชาด เข้าฐานกิจกรรม  
 ๔ ฐานกิจกรรม คือ                           
(๑) ฐานกิจกรรมกาชาดและ 
ยุวกาชาด (กาชาดจังหวัด) 
( ๒) ฐานกิจกรรมสุขภาพ 
(สาธารณสุข)   
(๓) ฐานกิจกรรมบรรเทา     
(สาธารณภัย) 
(๔) ฐานกิจกรรมปลูกต้นไม้ 
และบำเพ็ญประโยชน์  
ทำความสะอาดสวนสาธารณะ 
และ สถานศึกษา 

 
 
 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 
๑๐๐  ได้ร่วมระลึกถึง
บุคคลสำคัญที่เป็นผู้ก่อตั้ง
กิจการยุวกาชาดขึ้น        
ในประเทศไทย ได้ร่วมพิธี
ทบทวนคำปฏิญาณและ
สวนสนาม รู้และเข้าใจฐาน
กิจกรรมกาชาดและ             
ยุวกาชาด ฐานกิจกรรม
สุขภาพฐานกิจกรรม
สัมพันธภาพและความ
เข้าใจอันดี และฐาน
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
รู้คุณค่าของการแบ่งปัน
และการช่วยเหลือผู้อื่น 
ตลอดจนส่งเสริม              
ให้ผู้บริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุน
ส่งเสริมกิจการยุวกาชาด
มากยิ่งขึ้น 

         
10. ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุช่วงเดือนที่ดำเนินการ)  มกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๕  
 

11. สถานที่ดำเนนิการ/*พืน้ที่ดำเนนิการ หนว่ยงาน/สถานศึกษาในจังหวัดแพร ่
 

 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

 
 

12. งบประมาณ แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาฯ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
      จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) (ถัวจ่ายทุกรายการและทุกกิจกรรม) พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ 

หมวดงบรายจ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบรายจ่ายอ่ืน :  
กิจกรรมที่ 1. ประชาสัมพันธ์/ประชุมชี้แจงคณะกรรมการโครงการฯ   
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (๑๐๐ ปี ยุวกาชาดไทย)  

 ๒.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับชุมนุมยุวกาชาด (505 คน * ๑ มื้อ *  ๓๕ บาท)  1๗,675 
      2.2 ค่าป้ายไวนิลโครงการ   5,000 
      2.3 ค่าวัสด ุ 17,325 
                                                                                          รวมกิจกรรมที่ 2 40,000 
กิจกรรมที่ ๓ ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงานผู้เกี่ยวข้อง  

รวมทั้งสิ้น 4๐,๐๐0 
 

๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน นางสาววิไลลักษณ์ บุญน้อม  

14. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     14.1  ปัญหา อุปสรรค 
               - ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) 
      14.2 แนวทางแก้ไข 
               - ดำเนินการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา เพื่อระมัดระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
 

15. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)  
 15.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื ่อระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตั ้งกิจการ              
ยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย ได้ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 
          15.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ได้เรียนรู้ฐานกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด ฐานกิจกรรม 
สุขภาพ  ฐานกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี และฐานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  รู ้คุณค่าของ           
การแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น    
      

16. ผู้รายงาน นางสาววิไลลักษณ์ บุญน้อม  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
     โทรศัพท์ 092-524 1899 โทรสาร 054-598272  E–mail : wilailuckw.2515@gmail.com 
 
17. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ..........สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่..................................................................................................  
2. ชื่อโครงการ …ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนและบริหารงานการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่..  
                      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565…………. 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    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 
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    ๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน 
          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 
สอดคล้องกับแผนแม่บทที่11การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตแผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น และ
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษา ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาบุคลากร/ผู ้เรียนและ      
โรงเรียนเอกชน  งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของ
โรงเรียนเอกชน ตรวจติดตามสถานการณ์ขอจัดตั้ง การดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชน การจัดการเรียนการสอน 
การเลิกล้มกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ ค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั้ง  
ในระบบและนอกระบบ และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน  

ในการนี้ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จึงจัดทำโครงการตรวจติดตาม
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนและบริหารงานการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ.2565 
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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 ได้รับการตรวจการดำเนิน
กิจการและการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน 
         9.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      9.2.1  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกฎหมาย 
นโยบายและข้อราชการสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
                9.2.2  สถานศึกษาเอกชนในระบบจังหวัดแพร่ใช้จ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชนโรงเรียนเอกชน
เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 
       9.2.3  สถานศึกษาเอกชนในระบบและนอกระบบดำเนินกิจการโรงเรียนและจัดการศึกษาเป็นไป
ตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ....สถานศึกษาเอกชนในระบบและนอกระบบในจังหวัดแพร่ จำนวน 40 โรงเรียน..... 
11. ระยะเวลาดำเนินการ ……ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565…………………………………………………………………. 
12. สถานที่ดำเนินการ 
 12.1 กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ 1 หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ต.ป่าแมต  
 12.2 กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ 2 โรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 20 โรงเรียน 
 12.3 กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ 3 โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ จำนวน 40 โรงเรียน 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
 13.1 เข้าร่วมงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2565 ในระหว่างวันที่ 5-6 
กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดกำแพงเพชร 
 13.2 การนิเทศ กำกับ ติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 14.1 ร่วมรับโล่/เกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารและครูที่ได้รับเกียรติบัตร ในพิธีเปิด 
งานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2565 ในระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565  
ณ จังหวัดกำแพงเพชร 
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 14.2 การนิเทศ กำกับ ติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 ให้แก่โรงเรียนที่เป็นสนามสอบ RT  
จำนวน  13  สนามสอบ เป็นไปตามมาตรฐานการประเมินที่กำหนด 

 

15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

      กิจกรรมที่ 1 งานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2565 ในระหว่างวันที่  
5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จงัหวัดกำแพงเพชร 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ 
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่กลุม่
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้บริหาร
โรงเรียน และครูโรงเรียนเอกชน
เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันการศึกษา
เอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 
ประจำปี พ.ศ.2565 ใน
ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 
2565 ณ จังหวัดกำแพงเพชร 

 
ร้อยละ 100 

 
- ศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ ผอ.
กลุ่ม เจ้าหน้าที่
กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
จำนวน 3 คน 
- ผู้บริหารและครู
โรงเรียนเอกชน  
จำนวน  10 คน  

 
กลุ่มเป้าหมาย ร่วมรับรับ
โล่/เกียรติบัตร ในพิธีเปิด 
งานวันการศึกษาเอกชน
ภาคเหนือ ครั้งที่ 8 
ประจำปี พ.ศ.2565  
ในระหว่างวันที่ 5-6 
กุมภาพันธ์ 2565  
ณ จังหวัดกำแพงเพชร 
ครบทุกคน 

 
100 

เชิญคุณภาพ 
สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่
บุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
เอกชน สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ และโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดแพร่ ที่ได้รับเกียรติบัตร
การแข่งขันทักษาในงานวัน
การศึกษาเอกชนภาคเหนือ  
ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2565 

 
ร้อยละ 80 

 
- ผอ.กลุ่ม 
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 
จำนวน 2 คน 
- ผู้บริหารและครู
โรงเรียนเอกชน  
จำนวน  10 คน 

 
กลุ่มเป้าหมาย มีขวัญและ
กำลังใจในการพัฒนา
การศึกษาเอกชนในจังหวัด
แพร่ ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

 
90 
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      กิจกรรมที่ 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ 
การนิเทศ กำกับ ติดตามและ
ตรวจเยี่ยมสนามสอบการ
ประเมินความสามารถด้านการ
อ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 
2 มีนาคม 2565 

 
ร้อยละ 100 

 
โรงเรียนเอกชน  
ที่เป็นสนามสอบ 
จำนวน 13 โรง 

 
กลุ่มเป้าหมาย จัดการ
ประเมินความสามารถ 
ด้านการอ่าน (RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2564  
ตามมาตรฐานการประเมิน 
ที่กำหนด ทุกโรง 

 
100 

เชิญคุณภาพ 
การประเมินความสามารถด้าน
การอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของ
โรงเรียนเอกชนดำเนินการตาม
มาตรฐานการประเมินที่กำหนด 

 
ร้อยละ 90 

 
โรงเรียนเอกชน  
ที่เป็นสนามสอบ 
จำนวน 13 โรง 

 
การประเมินความสามารถ
ด้านการอ่าน (RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 สนาม
สอบโรงเรียนเอกชน 
ดำเนินการเป็นไปตาม
มาตรฐานการประเมิน 

 
100 

 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
      กิจกรรมที่ 1 งานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2565 ในระหว่างวันที่  
5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จงัหวัดกำแพงเพชร 
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      กิจกรรมที่ 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

30,000 7,116 2,000 5,116   
แหล่งงบประมาณ ....งบดำเนินงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน............................................. 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 -ไม่มี- 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 - ดำเนินการเบิกจ่ายการตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดแพร่  
 - ดำเนินกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ กับโรงเรียนเอกชนในจังหวัดแพร่ 
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 20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 การบริหารงานโรงเรียนเอกชนเป็นไปตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ ทำให้โรงเรียนเอกชนในจังหวัดแพร่
มีคุณภาพ และส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนเอกชน เป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณธรรม สร้างความเชี่อม่ันให้แก่
ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป 

21. ผู้รายงาน.....นางสาวญาณิชศา  ยวงแก้ว.................ตำแหน่ง..........นักวิชาการศึกษาชำนาญการ..................... 
     โทรศัพท์....0 5459 8271....โทรสาร....0 5459 8272....E–mail : yanit@windowslive.com 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ....23........ เดือน ......มีนาคม.....................พ.ศ. ......2565................................... 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1.ชื่อโครงการ พัฒนาการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา   
                ประจำปีงบประมาณ  2565 
2. ห้วงเวลารายงาน 
  ไตรมาส 1 : เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2564  ไตรมาส 2 : เดือน ม.ค. - มี.ค. 2565 
  ไตรมาส 3: เดือน เม.ย. - มิ.ย. 2565  ไตรมาส 4 : เดือน ก.ค. - ก.ย. 2565 
             สถานะโครงการ   ยังไม่สิ้นสุดโครงการ               สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 

3. ความสอดคล้องแผนระดับต่าง ๆ 
 (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย   ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน 
             (3.11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 ๓.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน  
              (3.21) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 ๓.๓ แผนแม่บทเฉพาะกิจ (โปรดระบุด้าน…………………………………………………………..) 
      ๓.๔ แผนการปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน  
            เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑: การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู โดยรวม ของประเทศ 
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง  
 ๓.๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖. - ๒๕๖๔) 
           (โปรดระบุยุทธศาสตร์……………………………………………………………………….….) 
 ๓.๖ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) 
       (โปรดระบุด้าน………………………………………………………………………………………………..) 
 ๓.๗ นโยบายรัฐบาล 
       ๓.๖.๑ นโยบายหลัก (โปรดระบุข้อ…………………………………………………………….……) 
       ๓.๖.๒ นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ……………………………………………………………..) 
 ๓.๘ ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
       (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
       ยุทธศาสตร์ที ่๔ ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
       ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ๓.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
       ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
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       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
      3.10 ข. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (งบรายจ่ายอื่น) 
        โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสู ตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
         ค.แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
         โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน 
         โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
         โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ 
         โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

4. หลักการและเหตุผล (ZYX) 
      คำสั ่งหัวหน้าร ักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 19 / 2560 เร ื ่องการปฏิร ูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ   โดยตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค พร้อมตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค  และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาค
และระดับจังหวัด  โดยการอำนวยการ  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา  ของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค   ในการประชุมครั้งที่ 2 / 
2560  ลงวันที่ 11  เมษายน  2560  เรื่อง  การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และกำหนดให้มีกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เป็นหน่วยงานภายใน   ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ตาม (3) ในการส่งเสริมและป้องกัน แก้ไขและคุ้มครองความประพฤติ
ของนักเรียนและนักศึกษาภายในพื้นที่จังหวัด และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์
เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ณ วันที่ 30 มีนาคม  2561 เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานและส่งเสริม
และปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์  ป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาในระดับจังหวัด  คำสั่งจังหวัดแพร่  ที่  2983 / 2562   ลงวันที่  13  พฤศจิกายน  2562  เรื่อง 
แต่งตั้งคณะทำงานและชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด จังหวัดแพร่ และคำสั่ง
จังหวัดแพร่ ที่ 88/2563 ลงวันที่ 15 มกราคม  2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ โดยแต่งตั้งบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่   และพนักงานส่งเสริมความประพฤติ
นักเร ียนและนักศึกษาในจังหวัดแพร่  ร ่วมกวดขันสถานบริการทุกประเภท  ตรวจตราบ้านเช่า หอพัก 
สวนสาธารณะ สถานที่เสี่ยงอื่นๆ เพื่อมิให้เป็นแหล่งมั่วสุมของเด็กและเยาวชนในการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
หรือความผิดทางเพศ 
       กลุ ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้ทำแผนงานโครงการ
ดำเนินงานบูรณาการกับเครือข่ายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในจังหวัดแพร่ เพ่ือส่งเสริมการ
ป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤติและคุ้มครองสิทธินักเรียนและนักศึกษาจึงจัดดำเนินงานโครงการ
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ส่งเสริมสนับสนุนการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 
2564 เพื่อดำเนินงานเป็นไปตามภารกิจ 

5. วัตถุประสงค์ 
      5.๑ เพ่ือตรวจติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดแพร่  
      5.๒ เพื ่อส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานหน่วยงาน สถานศึกษาและเครือข่ายในการป้องกัน            
แก้ไขปัญหา  ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และ คุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา   
      5.3 ส่งเสริม  สนับสนุน  งานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน  นักศึกษา  
และผู้ปกครอง  เพื่อส่งเสริมความประพฤติท่ีเหมาะสม  ความรับผิดชอบต่อสังคม  
และความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา     
 
6. เป้าหมายตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
   เชิงปริมาณ 
      ตรวจติดตามเฝ้าระวังปัญหาและสถานการณ์ความประพฤติของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดแพร่  
โดยศูนย์เสมารักษ ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  จำนวน 30 ครั้ง 
   เชิงคุณภาพ 
      นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดแพร่ได้รับการปกป้อง แก้ไข คุ้มครองและส่งเสริมความประพฤติส่งผลให้ปัญหา
เกี่ยวกับความประพฤตินักเรียนนักศึกษา พร้อมได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ปฏิบั ติตาม
กฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับของสถานศึกษาและมีความประพฤติเหมาะสมกับสภาพและวัย
ตลอดจนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาที่ประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติและสถานการณ์
ฉุกเฉิน 
 
7. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

การตรวจ ติดตามและเฝ้าระวังปัญหา
และสถานการณ ์ความประพฤติ
นักเรียนนักศึกษาในจังหวัดแพร่ 

10,800 10,800 10,800 12,600 ศธจ.แพร่ 
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8. พื้นที่เป้าหมาย แหล่งมั่วสุม จุดสุ่มเสี่ยง ในพื้นที่จังหวัดแพร่  
 
9. งบประมาณ   

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดแพร่ 

16,883 
   

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงวางแผนการตรวจ ติดตาม  
เฝ้าระวัง  ออกตรวจ  เฝ้าระวงั  

    

กิจกรรมที่ 2  ออกตรวจ ติดตามเฝ้าระวังปัญหาและ
สถานการณ์ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา   
- ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ จำนวน 11 คน ๆละ 120 บาท 
 12 วัน 

 
 
 

15,840 
  

รวม 16,883    
 
10. ความเสี่ยง   
      การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ 
11. การบริหารความเสี่ยง 
   11.1 ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงานที่กำหนด 
   11.2 ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเป้าหมายที่กำหนด 
   11.3 ประชุมหารือ เพื่อหาทางร่วมมือกันในการจัดทำโครงการนี้ ให้ประสบความสำเร็จ 
 
12. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. จำนวนครัง้ในการตรวจ ตดิตาม เฝา้ระวังปัญหาและ
สถานการณ์ความประพฤตนิักเรียนนักศึกษา 
ในจังหวัดแพร่ 

รายงานผลการดำเนนิงาน แบบรายงาน 

2. หน่วยงานเครือข่ายศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้เข้ารว่มการตรวจ ติดตาม 
เฝ้าระวังปญัหาและสถานการณค์วามประพฤตนิักเรียน
นักศึกษาในจังหวัดแพร ่

รายงานผลการดำเนนิงาน แบบรายงาน 

3. จำนวนคร้ังในการให้คำปรึกษา แนะแนวและ
ประชาสัมพนัธ์งานศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ ให้กับสถานศึกษา 

สอบถาม 
แบบสมัภาษณ/์
แบบสอบถาม 
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13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ได้รับการคุ้มครอง  ป้องกัน  แก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ และ
ได้รับความคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงนักเรียน นักศึกษาและ
ครอบครัวได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติและสถานการณ์
ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
14. ผู้รายงาน นางสาววิไลลักษณ์ บุญน้อม  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
     โทรศัพท์ 092-524 1899 โทรสาร 054-598272  E–mail : wilailuckw.2515@gmail.com 
 
15. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
2. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
                   ของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ของสำนักงาน       
                   ศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ 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. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพืน้ทีร่ะดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (1. ด้านการพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอน) 
    (2. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม) 
    (3. ด้านความร่วมมือ) 
    (4. ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ............................................................................................................ .......................) 
7. หลักการและเหตุผล  
1. หลักการและเหตุผล (ZYX) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก     
เพื ่อเป็นกรอบการกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ  การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ดังนั ้น ทิศทางด้านการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ
จะถูกกำหนดจาก ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศมีความ
มั่นคง           มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ทั้งนี้ 
ประเด็นเรื่องการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ปรากฏอยู่ใน ยุทธศาสตร์ ชาติด้านที่ 6 การ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ ที่เน้นการปรับเปลี่ยนภาครัฐยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐ ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่    
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ในการกำกับหรือใน การให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก  ธรรมาภิบาล             
ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ ่ง ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัว               
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่    
และระบบการทำงาน 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติเป ็นแผนแม่บทเพื ่อบรรลุเป ้าหมายตามที ่กำหนดไว้                

ในยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 23 ประเด็นพัฒนา ทั้งนี้ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤตมิิชอบ คือ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)         
มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการ
พัฒนาระบบเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสำคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม 
“คน” ทุกกลุ่มในสังคมให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรม ในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของ
แต่ละ หน่วยงาน รวมทั้งการเพิ ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี ่ยวข้องในการ
ปราบปรามการทุจริต แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ดังนี้ (๑) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” 
โดยการ ปลูกฝังวิธีคิดในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริต
เพื่อ สร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ  “ระบบ”โดย     
การสร้างนวัตกรรม การต่อต้านการทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้    
ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน  
                    ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   ด้านการเปิดเผยข ้อม ูลสาธารณะ  (Open  Data  Integrity and   
Transparency Assessment : OIT)   และส่งเสริมสนับสนุน ให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริต ในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพ          
การดำเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม การทุจริต จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อน    
การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
ขึ้น 
 
8. วัตถุประสงค์ 
      เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open  Data  Integrity 
and  Transparency Assessment : OIT)  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
 
 
 



๙๘ 
 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
    9.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                ประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  จำนวน  3  ครั้ง   
 

    9.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                ร้อยละ 100ของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน         
การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity andTransparency Assessment : ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open  Data  
Integrity and  Transparency Assessment : OIT)  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่                  
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ .  
           บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  จำนวน  34 คน 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม  2564 – 30  กนัยายน  2565 
12. สถานที่ดำเนินการ   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
            1. ประชุมการติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open  Data  Integrity and  Transparency Assessment : OIT)  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
           2. ตรวจสอบข้อมูล 
           3. การเปิดเผยข้อมูล 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
          1.  นายอดลุ  เทพกอม  ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประกาศเจตจำนงสุจริต  
          2. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ    (Open  Data  
Integrity and Transparency Assessment : OIT) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่  30  ธันวาคม  2564 
ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
         3.  วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Open  Data  Integrity and Transparency Assessment : OIT) ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
         4.  ประชุมติดตามการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ   (Open  Data  
Integrity and Transparency Assessment : OIT) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เมื ่อวันที ่  21  กุมภาพันธ์   
2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
 
 
 



๙๙ 
 

15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ  
1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency 
Assessment : ITA) ด้านการ
เปิดเผยข้อมลูสาธารณะ     
(Open  Data  Integrity and 
Transparency Assessment :  
OIT) ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่  30  
ธันวาคม  2564 ณ หอประชุม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แพร่ 
2. ประชุมติดตามการ
ดำเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : 
ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ     
(Open  Data  Integrity and 
Transparency Assessment :  
OIT) ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่  21  
กุมภาพันธ์   2565 ณ ห้อง
ประชุมสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ 

 3 2 66.66 

เชงิคุณภาพ  
1.  ร้อยละ  94.11  ของ
บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ ร่วมประชุมชี้แจง

 3 2 66.66 



๑๐๐ 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
การดำเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : 
ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ     
(Open  Data  Integrity and 
Transparency Assessment :  
OIT) ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่  30  
ธันวาคม  2564 ณ หอประชุม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แพร่ 
2. ร้อยละ  100 ประชุม
ติดตามการดำเนินงานการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency 
Assessment : ITA) ด้านการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ     
(Open  Data  Integrity and 
Transparency Assessment :  
OIT) ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่  21  
กุมภาพันธ์   2565 ณ ห้อง
ประชุมสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ 

 

 

 

 

 



๑๐๑ 
 

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

 

        
 

17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

 12,000 10,010 7,040 2,970   
แหลง่งบประมาณ   งบดำเนินงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

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



๑๐๒ 
 

 
 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
        19.1 ประชุมติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open  
Data  Integrity and  Transparency Assessment : OIT)  ของสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดแพร่  
        19.2 ตรวจสอบข้อมูล 
        19.3 การเปิดเผยข้อมูล 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
      สามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการทำงานของ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
21. ผู้รายงาน   นางสาวบุษบา  สุกแก้ว   ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
     โทรศัพท์  081 8886242  โทรสาร  ๐ ๕๔๕๙ ๘๒๗๒  E–mail :  busabasukkaew@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2565 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 

 
 
 
 
 



6/1-3 ถนนสันกลาง ซอย 5 ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 0 5459 8271 โทรสาร 0 5459 8272

https://www.phraepeo.go.th/main/


