
 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดสมุทรปราการ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 
2. ชื่อโครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสมุทรปรำกำร  (พ.ศ. 2566 - 2570)     

และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566                    
3. ห้วงเวลารายงาน      
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค.  -   ธ.ค. 2564     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค.  -   มี.ค.  2565   
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. -   มิ.ย. 2565     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค.  -   ก.ย.  2565  

สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร  สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ 
       (โปรดวเิครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 

4.1 ยุทธศำสตร์ชำติ (โปรดระบุด้ำน....กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ.....) 
4.2 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (โปรดระบุด้ำน............กำรปรับสมดุลภำครัฐ.........................) 
4.3 แผนย่อยภำยใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้ำน..................................................................................)  
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้ำน.......................กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน.................... .........) 
4.5 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
     (กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมำภิบำลในสังคมไทย.....) 
4.6 แผนควำมม่ันคง (โปรดระบุ........................................... -.............................................................) 
4.7 นโยบำยรัฐบำล 

4.7.1 นโยบำยหลัก (โปรดระบุข้อ.................................-............................................................) 
4.7.2 นโยบำยเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ.............................-...........................................................) 

4.8 ยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
     (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร) 

 ยุทธศำสตร์ที่ 6  กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

4.9 ประเด็นยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5  กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

            4.9.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงำนในสังกดักระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      ได้รับบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรศึกษำ       ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รบักำรส่งเสริมและพัฒนำคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับกำรอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผูร้ับบริกำรกำรศกึษำนอกระบบ  ผลผลติที่ 8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำร 
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                                                                                                                         ศึกษำ ได้รับกำรสงเครำะหต์ำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
          
         4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
              แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ  
             4.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
              แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบำยข้อ............................................................................................................ .......................) 
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
    (โปรดระบุ.................................................................................................................................................. ...) 
7. หลักการและเหตุผล 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร มีภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำของจังหวัดที่เชื่อมโยงในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับของจังหวัด และสอดคล้องกับบริบทเชิงพ้ืนที่ 
มีเอกภำพเชิงนโยบำย หลำกหลำยกำรปฏิบัติ จึงต้องมีกำรทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดสมุทรปรำกำร  
(พ.ศ. 2566 – 2570) และจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (แผนขอเงิน) ที่มีควำมเชื่อมโยง
สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์จังหวัด โดยหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ  
ในจังหวัดสมุทรปรำกำรสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงแท้จริง รวมทั้งกำรติดตำม ประเมินผลและทบทวนกำร
ด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือของทุกภำคส่วน ทั้งหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำน ที่เกี่ยวข้องทั้งภำคเอกชน ภำคประชำคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
ข้อมูลสำรสนเทศ ทำงกำรศึกษำของจังหวัดสมุทรปรำกำรที่เป็นปัจจุบัน และถูกต้องประกอบกำรตัดสินใจ ดังนั้น 
จึงจัดท ำโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสมุทรปรำกำร (พ.ศ. 2566 – 2570) 
และจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (ฉบับจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี) ขึ้น 
8. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดสมุทรปรำกำร  (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นท่ีตำมบริบทของจังหวัด 
 2. เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดสมุทรปรำกำร ให้ตรงต่อควำมต้องกำร
ของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
 3. เพ่ือพัฒนำฐำนข้อมูลกลำงส ำหรับกำรบูรณำกำรข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำของทุกหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำในจังหวัดเชื่อมโยงกันอย่ำงเป็นระบบ 
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9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
  1. เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนข้อมูลของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกสังกัดในจังหวัด สมุทรปรำกำร และ
ผู้เกี่ยวข้อง จ ำนวน 30 คน   
 2. คณะท ำงำนทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำ ของจังหวัดสมุทรปรำกำร (พ.ศ. 2566 – 2570)  
จ ำนวน 30 คน   
 3. คณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (ฉบับจัดท ำค ำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี) ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร จ ำนวน  30 คน   

 เชิงคุณภาพ  
1. จังหวัดสมุทรปรำกำรมีข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่ครบถ้วน  ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันสมัย  

ตรงตำมควำมต้องกำรและสำมำรถน ำไปใช้บริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ    
2. จังหวัดสมุทรปรำกำรมีทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัด

สมุทรปรำกำร (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่มีควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร  
ยุทธศำสตร์จังหวัดและสภำพปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่ตำมบริบทของจังหวัด สำมำรถน ำไปสู่ 
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ ได้อย่ำงมีคุณภำพและน ำไปใช้ได้จริง  
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
 1. เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนข้อมูลของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกสังกัดในจังหวัด สมุทรปรำกำร และ
ผู้เกี่ยวข้อง จ ำนวน 30 คน   
 2. คณะท ำงำนทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำ ของจังหวัดสมุทรปรำกำร (พ.ศ. 2566 – 2570)  
จ ำนวน 30 คน   
 3. คณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (ฉบับจัดท ำค ำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี) ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร จ ำนวน  30 คน   
11. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
          เดือน  ตุลำคม 2564 - กันยำยน 2565   
12. สถานที่ด าเนินการ 
          สถำนที่ประชุมของเอกชน และห้องประชุมยุวรีเอ้ือกำญจนำวิไล  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 
13. กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการ 
 วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

 ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะท ำงำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในกำร

ก ำหนดขอบเขตและรูปแบบข้อมูลกลำงด้ำนกำรศึกษำที่จะต้องจัดเก็บ 
ระยะเวลำในกำรจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนวิเครำะห์ สังเครำะห์ให้ได้ข้อมูล
สำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำของจังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

1  วัน 
 

 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะท ำงำนทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัด

สมุทรปรำกำร  (พ.ศ. 2566 – 2570)  เพ่ือจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำ
1  วัน 
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 ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
ของจังหวัดสมุทรปรำกำร  (พ.ศ. 2566 – 2570) และจัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (ฉบับจัดท ำค ำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี) ของจังหวัดสมุทรปรำกำร 

3 จัดประชุมชี้แจงกำรน ำข้อมูลโครงกำรที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ลงในระบบ  eMENSCR 

1  วัน  

4 น ำเสนอร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดสมุทรปรำกำร (พ.ศ. 2566 – 
2570)  และร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (ฉบับ
จัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี) ของจังหวัดสมุทรปรำกำร ต่อ
คณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสมุทรปรำกำร เพ่ือ
พิจำรณำกลั่นกรองก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 

1 วัน  

5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 

น ำเสนอร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดสมุทรปรำกำร (พ.ศ. 2566 – 
2570)  และร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (ฉบับ
จัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี) ของจังหวัดสมุทรปรำกำร ต่อ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ธิ ก ำ ร จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ป ร ำ ก ำ ร 
เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
จัดท ำเอกสำรแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดสมุทรปรำกำร (พ.ศ. 2566 – 
2570)  และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (ฉบับ
จัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี) ของจังหวัดสมุทรปรำกำร  ส่งให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรศึกษำและขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดสมุทรปรำกำร 

1 วัน 
 
 
 
 
 
1 วัน 

 

 
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 
กิจกรรมที่  1  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะท ำงำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในกำรก ำหนดขอบเขตและ
รูปแบบข้อมูลกลำงด้ำนกำรศึกษำ  จ ำนวน  20  คน  ระยะเวลำ  2  วัน   

 1) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (20 คน x 2 มื้อ x 50 บำท) เป็นเงิน    2,000  บำท 
 2) ค่ำอำหำรกลำงวัน (20 คน x 1 มื้อ x 120 บำท) เป็นเงิน    2,400  บำท 

3) ค่ำพำหนะในกำรเดินทำงคณะกรรมกำร จ ำนวน 20 คน x 200 บำท เป็นเงิน 4,000   บำท 
                                                                                           รวม         8,400  บาท            

(ขอถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร) 
กิจกรรมที่ 2  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะท ำงำนทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดสมุทรปรำกำร  

(พ.ศ. 2566 – 2570)  เพ่ือจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดสมุทรปรำกำร (พ.ศ. 2566 – 2570) และจัดท ำ
ร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (ฉบับจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี) ของจังหวัด
สมุทรปรำกำร จ ำนวน 30  คน ระยะเวลำ 1 วัน  
  1) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (30 คน x 2 มื้อ  x 50 บำท) เป็นเงิน   3,000  บำท 
 2) คำอำหำรกลำงวัน (30 คน  x 1 มื้อ x 120 บำท) เป็นเงิน  3,600  บำท 
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 3) ค่ำถ่ำยเอกสำรประกอบกำรประชุม  
                 (จ ำนวน 30 ชุด ๆ ละ 30 บำท) เป็นเงิน   900  บำท 
                  รวมเงิน  7,500  บาท   
         กิจกรรมที่  3  น ำเสนอร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดสมุทรปรำกำร (พ.ศ. 2566 – 2570) และ
ร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (ฉบับจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี) ของจังหวัด
สมุทรปรำกำร ต่อคณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสมุทรปรำกำรเพ่ือพิจำรณำ กลั่นกรองก่อน
น ำเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด      

กิจกรรมที่  4  น ำเสนอร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดสมุทรปรำกำร  (พ.ศ. 2566 – 2570) และ
ร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (ฉบับจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี) ของ
จังหวัดสมุทรปรำกำร ต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร เพ่ือพิจำรณำ ให้ควำมเห็นชอบ   

กิจกรรมที่  5  จัดประชุมชี้แจงกำรน ำข้อมูลโครงกำรที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2566 ลงในระบบ  eMENSCR  จ ำนวน 30  คน ระยะเวลำ 1 วัน 

1) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (29 คน x 2 มื้อ  x 50 บำท) เป็นเงิน   2,900  บำท 
 2) คำอำหำรกลำงวัน (29 คน  x 1 มื้อ x 120 บำท) เป็นเงิน   3,600  บำท 
 3) ค่ำถ่ำยเอกสำรประกอบกำรประชุม  
                 (จ ำนวน 29 ชุด ๆ ละ 30 บำท) เป็นเงิน   900  บำท 
                                                                                   รวมเงิน   7,400  บาท 

กิจกรรมที่  6  จัดท ำเอกสำรแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดสมุทรปรำกำร  (พ.ศ. 2566 – 2570) และ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (ฉบับจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี) ของจังหวัด
สมุทรปรำกำร นโยบำยและแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดสมุทรปรำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566   
จ ำนวน 50 เล่ม  

 1) ค่ำถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่ม  เป็นเงิน   7,000.-บำท 
             (จ ำนวน 50 เล่ม ๆ ละ 140 บำท)  
  รวมเงิน   7,000.-บาท 
(ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร) 

 

15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ9) 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (สะสม) 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1) ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
ของจังหวัดสมุทรปรำกำร 

10 เล่ม 
 

   

2) แผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัด
สมุทรปรำกำร  (พ.ศ. 2566 – 2570)  

10 เล่ม 
 

   

3) แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 (ฉบับจัดท ำ

10 เล่ม 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (สะสม) 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
ค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี) 
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
สมุทรปรำกำร 
4) รำยงำนผลกำรปฏิบตัิตำม
แผนปฏิบัตริำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
สมุทรปรำกำร      

10 เล่ม 
 

   

5) เอกสำรรำยงำนประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 

10 เล่ม 
 

   

เชิงคุณภาพ      
1) มีข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
ของจังหวัดสมุทรปรำกำร 

100 
 

   

2) ร้อยละของโครงกำร/กจิกรรมใน
แผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัด
สมุทรปรำกำร  (พ.ศ. 2566 – 
2570) มีควำมเช่ือมโยงสอดคล้อง
กับนโยบำยรัฐบำล นโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์
จังหวัด และควำมต้องกำรของ
ประชำชนในพื้นที่ เป็นกรอบแนวทำง
ในกำรด ำเนินกำรพัฒนำกำรศึกษำให้
บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

100 
 

   

3) ร้อยละของโครงกำร/กิจกรรมใน
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร ำ ช ก ำ ร ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 (แผนใช้เงิน)
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
สมุทรปรำกำร ตอบสนองนโยบำย
รั ฐ บ ำ ล  น โ ย บ ำ ย ก ร ะ ท ร ว ง 
ศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์จังหวัด และ
ควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนท่ี     

100 
 

   

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 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 

30,300 - ไม่มีค่ำใช้จ่ำยใน
ไตรมำสนี้ 

ไม่มีค่ำใช้จ่ำยใน
ไตรมำสนี้ 

-  

แหล่งงบประมาณ ส ำนักปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  
 18.1 ปัญหา อุปสรรค 
 1. เนื่องจำกผู้รับผิดชอบข้อมูลสำรสนเทศ แต่ละหน่วยงำนทำงกำรศึกษำยัง และเจ้ำหน้ำที่ด้ำน
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 

2. กรอบวงเงินงบประมำณที่ใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดสมุทรปรำกำร  
(พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (ฉบับจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี) ยังขำดควำมเชื่อมโยงอย่ำงบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน 

18.2 แนวทางแก้ไข 
 1. สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ

รำชกำร ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  
               2.  ก ำหนดกรอบวงเงินในกำรจัดท ำวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดสมุทรปรำกำร  
(พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (ฉบับจัดท ำค ำของบประมำณ) 
               3. รำยจ่ำยประจ ำปี ให้ใช้กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรจริงในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำเป็นฐำนในกำร
ก ำหนดกรอบวงเงินงบประมำณ 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสมุทรปรำกำร  มีกำรประสำนควำมร่วมมือ
ในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแนวทำงทำงกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรม 
21. ผู้รายงาน..นำยสุพจน์...กล้ำหำญ.....................ต าแหนง่...ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน..................... 
     โทรศัพท์........087 934 9690 ........โทรสาร................................E–mail : ...khunsuphot@gmail.com.. 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ...... 31......... เดือน .........มีนำคม..................พ.ศ. .............2565........................... 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 
2. ช่ือโครงการ    สร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ ประจ ำปี   
                       งบประมำณ 2565 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร        สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (-) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศำสตร์ที่ 1 เสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย์) 
4.6 แผนความม่ันคง (ด้ำนกำรสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของประเทศ และควำมสงบสุขของประเทศ) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (ด้ำนกำรป้องกันและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (-) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
      (ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์.) 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

    4.9.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
  ผลผลิตที่ 2 หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      ได้รับบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ       ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ผลผลิตที่ 3  ผู้ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับกำรอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศึกษำนอกระบบ  ผลผลิตที ่8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำร 
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                                                                                                              ศึกษำได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน                
    4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
              แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ  
    4.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
              แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (นโยบำยข้อ................................................................................................................... ................) 

6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
    (ยุทธศำสตร์  สธจ.สป.1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ที่ 1 ผู้เรียนมีคุณภำพ 
ทักษะ และสมรรถนะกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในแต่ละบริบท) 

7. หลักการและเหตุผล  
                    รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยทุกฉบับ ก ำหนดรูปแบบกำรปกครองและประมุขแห่งรัฐไว้ว่ำ
ประเทศไทยมีกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข เป็นกำรเทิดทูนพระมหำกษัตริย์ 
คือทรงด ำรงอยู่ในฐำนะอันเป็นที่เคำรพสักกำระ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ และพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำ    
ลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ได้ทรงตอบรับกำรขึ้นทรงรำชย์เป็นพระมหำกษัตริย์พระองค์ที่ 10 แห่งพระบรม   
รำชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2559 และมีพระรำชด ำรัสตอบรับกำรขึ้นทรงรำชย์ มีคว ำมว่ำ...“ตำมที่
ประธำนสภำนิบัญญัติแห่งชำติ ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนรัฐสภำ ได้กล่ำวในนำมของปวงชนชำวไทยเชิญข้ำพเจ้ำ      
ขึ้นครองรำชย์เป็นพระมหำกษัตริย์ ว่ำเป็นไปตำมพระรำชประสงค์ของพระบำทสมเด็จพระมหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร และเป็นไปตำมบทบัญญัติของกฎมณเทียรบำลว่ำด้วยกำรสืบรำชสันตติวงศ์กับ
รัฐธรรมนูญของรำชอำณำจักรไทยนั้น ข้ำพเจ้ำขอตอบรับเพ่ือสนองพระรำชปณิธำน และเพ่ือประโยชน์ของ
ประชำชนขำวไทยทั้งปวง” กอปรกับพระรำชปณิธำนด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระมหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร คือ กำรสร้ำงคนดี ซึ่งพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำง
กูร ทรงมีพระบรมรำโชบำย เพ่ือสืบสำนพระรำชปณิธำนแห่งองค์พระบรมชนกนำถในกำรสร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง 
โดยทรงมุ่งให้ 

 กำรศึกษำต้องสร้ำงพ้ืนฐำนแก่นักเรียน 4 ด้ำน ประกอบด้วย (1) กำรมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง (2)  
กำรมีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม (3) กำรมีงำนท ำ -มีอำชีพ และ (4) กำรเป็นพลเมืองดี บทบำทของ
กระทรวงศึกษำธิกำรมีหน้ำที่ส่งเสริมกำรศึกษำให้กับประชำชนอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม สร้ำงควำมเสมอภำคและ
โอกำสทำงกำรศึกษำส่งเสริมให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ได้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำท้ังในระบบ นอกระบบ กำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัยและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริกำรแก่สังคม พัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยกำรน้อมน ำพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำในพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว   
ในหลวงรัชกำลที่ 10 สู่กำรปฏิบัติ และยึดมั่นปฏิบัติเป็นหลักในกำรพัฒนำกำรศึกษำของชำติ ให้เจริญก้ำวหน้ำ
อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น กระทรวงศึกษำธิกำร จึงขอพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตน้อมน ำพระบรมรำโชบำย       
ด้ำนกำรศึกษำ มำเป็นหลักชัยในกำรสร้ำงผู้ เรียนเป็นคนดีและพัฒนำให้เป็นคนเก่ง สู่กำรปฏิบั ติตำมรอย          
พระยุคลบำทอย่ำงเป็นรูปธรรม 

  ดังนั้นเพ่ือให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยดังกล่ำวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
สมุทรปรำกำร ซึ่งเป็นหน่วยงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค ได้ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญจึงได้จัดท ำ
โครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ ขึ้น 

8. วัตถุประสงค์ 
8.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษำเรียนรู้พระรำชกรณียกิจของบูรพกษัตริย์ไทย และพระมหำธิคุณ

ที่มีต่อประชำชนคนไทย 
8.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ และบ้ำนเมือง มีโอกำสท ำหน้ำที่

เป็นพลเมืองดี มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม   
8.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชนมีจิตสำนึกรักและภูมิใจใน

ท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง 

9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ   
          ผู้เรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และวิทยำกรของหน่วยงำนกำรศึกษำทุกสังกัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปรำกำร จ ำนวน 350 คน แบ่งกำรอบรมออกเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 175 คน 
     9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  
           9.2.1 ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ และบ้ำนเมือง 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
    9.2.2 หน่วยงำนกำรศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรและสังกัดอ่ืน ตลอดจนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใน
จังหวัดร่วมบูรณำกำรกำรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรเป็นพลเมืองดี 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
            10.1 ร้อยละ 80 ของผู้ เรียนมีควำมรักและเทิดทูนในสถำบันพระมหำกษัตริย์และยึดมั่นใน 
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     10.2 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้น ำควำมรู้ควำมเข้ำใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

11. ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 17 มีนำคม 2565 ณ โรงเรียนวัดบำงกอบัว และ วัดจำกแดง อ ำเภอ  
พระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

12. สถานที่ด าเนินการ ณ โรงเรียนวัดบำงกอบัว และ วัดจำกแดง อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

13. กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการ  
13.1 กิจกรรมที่ 1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมงำนกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือจัดกิจกรรมโครงกำร 

ระหว่ำงเดือนมกรำคม - สิงหำคม 2565 
13.2 กิจกรรมที่ 2  กำรจัดกิจกรรมค่ำยพลเมืองดี ระหว่ำงเดือนมกรำคม - สิงหำคม 2565 
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13.3 กิจกรรมที่ 3 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดี  
ตำมรอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ ระหว่ำงเดือนสิงหำคม - กันยำยน 2565 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)   
      นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดบำงกอบัว จ ำนวน 68  คน ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 19 คน และโรงเรียนวัดบำงผึ้งใน จ ำนวน 93 คน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน 20 คน วิทยำกรและเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 18 คน รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 218 คน 

15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (สะสม) 
จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 

เชิงปริมาณ      
15.1 ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
และมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อ
สถำบั นพระมหำกษั ต ริ ย์  แ ล ะ
บ้ำนเมือง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
15.2 หน่วยงำนกำรศึกษำสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรและสังกัดอื่น 
ตลอดจนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใน
จั ง ห วั ด ร่ ว ม บู ร ณ ำก ำ ร กำ รจั ด
กิ จ ก ร รม เพื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร เ ป็ น
พลเมืองดี 
 
                                                 

ร้อยละ 80 รุ่นที่ 1 จ านวน 175  
คน 

1.ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
จ ำนวน 218 คน 
ได้รับควำมรู้  ควำม
เข้ำใจ และมีทัศนคตทิี่
ถู กต้ องต่ อสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ 
 
2.มี สถำนศึกษำใน
สังกัดเขต 1 จ ำนวน 2 
โรงเรียนเข้ำรับกำร
อบรม  
ได้ รับควำมร่ วมมือ
จำกชุมชนในท้องถิ่น
ประกอบด้วย 
ภูมิปัญญำท้องถิ่นใน
เรื่องของอำชีพ เช่น
กำรท ำผ้ำมัดย้อมของ
ท้องถิ่น กำรท ำขนม
จำก 
แ ล ะ ก ำ ร จั ด ด้ ำ น
สิ่งแวดล้อม โดย เจ้ำ
อำวำสวัดจำกแดง 

124 

เชิงคุณภาพ      
15.1 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีควำม
รั ก แ ล ะ เ ทิ ด ทู น ใ น ส ถ ำ บั น
พระมหำกษัตริย์และยึดมั่นใน  กำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 

ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
จ ำนวน 218 คน  
มีควำมรักและเทิดทูน
ในสถำบันพระมหำ -
กษัตริย์ และยึดมั่นใน

ร้อยละ 100 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (สะสม) 
จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 

 
 
 
15.2 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้น ำ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 
 

 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 80 
 

 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 

กำรปกครองระบบ
ประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นพระประมุข 
ผู้ เข้ ำรั บกำรอบรม
ได้รับกำรฝึกปฏิบัติ
แ ล ะ ก ำ ร ท ำ จ ริ ง
สำมำรถน ำควำมรู้ที่
ได้ รั บไปปรั บใช้ ใน
ชีวิตประจ ำวันได้ 

 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 

    
 

    
 
17. งบประมาณ 
  

ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่
ได้รับทั้งหมด 
 

ผลการใช้จ่ าย
งบประมาณรวม
(สะสม) 

ผลการใช้จ่ าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่ าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

76,000 76,000 0 76,000 สิ้นสุดโครงกำร สิ้นสุดโครงกำร 
แหล่งงบประมาณ แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์        
(งบรำยจ่ำยอื่น)โครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหำ อุปสรรค 
              เนื่องจำกในช่วงที่ก ำหนดจัดกำรฝึกอบรม เกิดกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 อยู่ จึงอำจ
ท ำให้ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

18.2 แนวทำงแก้ไข 
              คณะผู้จัดโครงกำร ได้จัดเตรียมกำรป้องกันตำมมำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส 
อย่ำงเคร่งครัด 
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19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
          ในกำรด ำเนินงำนในงบประมำณไตรมำสที่ 3-4 ปรับเปลี่ยนเป้ำหมำยจำกเดิมไม่ควรอยู่ในพ้ืนที่เดิมของ
ตนเอง ควรปรับเปลี่ยนเพ่ือสนองควำมต้องกำรของผู้เข้ำรับกำรอบรมที่หลำกหลำยในเรื่องของกิจกรรมที่ผู้เข้ำรับ
กำรอบรมควรจะได้รับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของกำรจัดอบรมในครั้งต่อไป  

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
        20.1 ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในพระรำชกรณียกิจของบูรพกษัตริย์ไทย และพระมหำธิคุณที่มีต่อ
ประชำชนคนไทย 
        20.2 ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ และบ้ำนเมือง มีโอกำสท ำหน้ำที่เป็นพลเมืองดี มีพ้ืนฐำน
ชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม   
        20.3 ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชนมีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและ
ชุมชนของตนเอง 

21. ผู้รายงาน นำงสำววันเพ็ญ หงษ์บิน  ต าแหน่ง    นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
      โทรศัพท์ 02 380 1210 , 06 2557 5058  e–mail : penhongbin@gmail.cin 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่   31  เดือน  มีนำคม พ.ศ. 2565 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 
2. ช่ือโครงการ    ลูกเสือ เนตรนำรี จรำจร ประจ ำปี 2565 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร     สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (-) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศำสตร์ที่ 1 เสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย์) 
4.6 แผนความม่ันคง (ด้ำนกำรสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของประเทศ และควำมสงบสุขของประเทศ) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (ด้ำนกำรป้องกันและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (-) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
      (ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์.) 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     4.9.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
  ผลผลิตที่ 2 หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      ได้รับบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ       ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ผลผลิตที่ 3  ผู้ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับกำร 
                                                                                                                                          อุดหนุน 
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  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศึกษำนอกระบบ  ผลผลิตที่ 8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำร 
                                                                                                                                  ศึกษำได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 

4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
              แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ  
    4.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
              แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (นโยบำยข้อ................................................................................................................... ................) 

6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
    (ยุทธศำสตร์  สธจ.สป.1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ที่ 1 ผู้เรียนมีคุณภำพ 
ทักษะ และสมรรถนะกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในแต่ละบริบท) 

7. หลักการและเหตุผล  
จำกยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 

พัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมทั่วถึง กำรปลูกฝังระเบียบ 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔) ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ยุทธศำสตร์พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอนกำรวัดและประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คน
ไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำประเทศในอนำคต ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำใน
ด้ำนคุณภำพและด้ำนกำรตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วจำกสภำวะปัจจุบัน ในพ้ืนที่ที่มีประชำกร
รวมกันอยู่อย่ำงหนำแน่น มักจะประสบปัญหำด้ำนกำรจรำจร เช่นมีปริมำณรถมำกไม่สัมพันธ์กับจ ำนวนถนน ฝนตก  
น้ ำท่วม ท ำให้วิสัยทัศน์ในกำรขับขี่ลดลง มีกำรก่อสร้ำงทำง เช่น กำรขุดถนนวำงท่อระบำยน้ ำ โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยต่ำง 
ๆ อุบัติเหตุต่ำงที่เกิดขึ้นบนท้องถนน และที่ส ำคัญคือผู้ใช้รถใช้ถนนไม่เคำรพและปฏิบัติตำมกฎจรำจร จำกสภำพปัญหำ
ที่กล่ำวมำล้วนเป็นปัญหำที่ต้องอำศัยระยะเวลำในกำรแก้ไข โดยจะต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ำ
จะเป็นหน่วยงำนของรัฐ เอกชน หรือประชำชนทั่วไป ต้องมีกำรประสำนควำมร่วมมือและร่วมกันปฏิบัติงำน โดยมิใช่
เห็นว่ำเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่ของหน่วยงำนหรือองค์กรใดเพียงล ำพัง 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน  
เป็นองค์กรที่เสริมสร้ำงและพัฒนำนักเรียน นักศึกษำและเยำวชนให้เป็นคนดีของสังคม โดยผ่ำนกระบวนกำรทำงด้ำน
ลูกเสือ ยุวกำชำด ได้เล็งเห็นถึงโอกำสที่จะส่งเสริมและพัฒนำลูกเสือ เนตรนำรี ทั้งทำงกำย สติปัญญำ จิตใจ และ
ศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีควำมรับผิดชอบและช่วยสร้ำงสรรค์สังคมให้เกิดควำมสำมัคคีและมีควำมเจริญก้ำวหน้ำ  
มีจิตอำสำที่จะช่วยเหลือและบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคมโดยกำรปฏิบัติหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวกด้ำน
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จรำจร ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจจรำจรในพื้นที่ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ จึงก ำหนดจัดโครงกำร
ฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนำรี จรำจร ขึ้น  

8. วัตถุประสงค์ 
 8.1 เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนำรี มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกฎหมำยจรำจร และกำรใช้รถใช้
ถนนอย่ำงปลอดภัย มีทักษะกำรใช้สัญญำณมือ สัญญำณนกหวีด ในกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำน
กำรจรำจรร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจจรำจร และสำมำรถน ำควำมรู้ ทักษะ ไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันได้อย่ำง
ถูกต้อง  
 8.2 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรจัดตั้งเครือข่ำยจิตอำสำและกำรบ ำเพ็ญประโยชน์เพ่ือช่วยเหลือสังคม
ด้ำนกำรจรำจรของลูกเสือ เนตรนำรี ในสถำนศึกษำ 

9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ   
          ลูกเสือ เนตรนำรี จรำจร ในสถำนศึกษำ จ ำนวน  80 คน 
          วิทยำกรผู้ให้กำรฝึกอบรม                  จ ำนวน 15 คน 
                                                      รวมจ ำนวน 95 คน 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  

9.1 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจในกำรจัดโครงกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85  
9.2 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะเรื่องลูกเสือ เนตรนำรี จรำจร โดยมีคะแนน 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85  

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
         ลูกเสือ เนตรนำรี สำมัญรุ่นใหญ่ จำกโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดสมุทรปรำกำร จ ำนวน 80 คน 

11. ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่ำงวันที่ 23 – 25 กุมภำพันธ์ 2565 

12. สถานที่ด าเนินการ ค่ำยลูกเสือโรงเรียนมัธยมวัดด่ำนส ำโรง อ ำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปรำกำร 
13. กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการ  

                      1.3.แจ้งสถำนศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรม 

                       2.2.จัดสถำนที่,วัสดุ อุปกรณ์ สื่อกำรจัดกิจกรรม 
                     4.2.สรุปรำยงำนผล,แจ้งผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
       
 

    กิจกรรมที่ 1 จัดท าโครงการฯ,ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
                    ขั้นตอนการด าเนินงาน 
                    1.1.ขออนุมัติโครงกำรฯ 
                    1.2.ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ,เตรียมสถำนที่,แต่งตั้งวิทยำกร 

    กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการ/วัสดุอุปกรณ์ 
                    ขั้นตอนการด าเนินงาน 
                     2.1.แต่งตั้งคณะวิทยำกร มอบหมำยงำน 
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 กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  
                   ขั้นตอนการด าเนินงาน 
                     3.1 จัดอบรมตำมหลักสูตรของกองบังคับกำรต ำรวจจรำจร ที่ 305/2578 เรื่องระเบียบวิธีกำร
ฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนำรี และยุวกำชำด อำสำสมัครจรำจร 
      กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงานผู้เกี่ยวข้อง 
                  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
                   4.1.แจกแบบสอบถำมผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)   
      มีผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 78 คน ประกอบด้วย 

1. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 2 จ ำนวน 1 โรงเรียน คือ  
โรงเรียนวัดสลุด จ ำนวน 10 คน ครูผู้บังคับบัญชำ จ ำนวน 1 คน 

2. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร จ ำนวน 7 โรงเรียน คือ 
- โรงเรียนมัธยมวัดด่ำนส ำโรง จ ำนวน 8 คน (เนื่องจำกอีก 2 คนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรั สโคโรน่ำ

2019 และผู้บังคับบัญชำ จ ำนวน 2 คน 
- โรงเรียนสมุทรปรำกำร จ ำนวน 10 คน ผู้บังคับบัญชำ จ ำนวน 1 คน 
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำสมุทรปรำกำร จ ำนวน 10 คน ผู้บังคับบัญชำ จ ำนวน 1 คน 
- โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จ ำนวน 10 คน ผู้บังคับบัญชำ จ ำนวน 3 คน 
- โรงเรียนบำงแก้วประชำสรรค์ จ ำนวน 10 คน ผู้บังคับบัญชำ จ ำนวน 1 คน 
- โรงเรียนบำงพลีรำษฎร์บ ำรุง จ ำนวน 10 คน ผู้บังคับบัญชำ จ ำนวน 1 คน 
- โรงเรียนปทุมคงคำ สมุทรปรำกำร จ ำนวน 10 คน ผู้บังคับบัญชำ จ ำนวน 1 คน 

15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (สะสม) 
จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 

เชิงปริมาณ      
ลู ก เ สื อ  เ น ต ร น ำ รี  จ ร ำ จ ร  ใ น
สถำนศึกษำ จ ำนวน  80 คน 
วิ ทย ำกรผู้ ใ ห้ ก ำ รฝึ กอบรม                  
จ ำนวน 15 คน รวมจ ำนวน 95 
คน 
                                                     

95 คน  115 คน  ร้อยละ 79.66 ของ
ทุกหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำใน
จังหวัด
สมุทรปรำกำร ได้
ร่วมกันจัดกิจกรรม
จิตอำสำ 

121 

เชิงคุณภาพ      
15.1ผู้ เข้ ำรับกำรฝึกอบรมมี
ควำมพึงพอใจในกำรจัดโครงกำร
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85  

ร้อยละ 85 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
จ ำนวน 89 คน เป็น
ลูกเสือ เนตรนำรี 
จ ำนวน 78 คน 

ร้อยละ 100 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (สะสม) 
จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 

15.2 ผู้ เข้ ำรับกำรฝึกอบรมมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะ
เรื่องลูกเสือ เนตรนำรี จรำจร 
โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
85  

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 100 ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช ำ
ลูกเสือ จ ำนวน 19 
คน ที่ มี ควำมพึง
พอใจในกำรจั ด
อบรมในครั้งนี้ 

ร้อยละ 100 

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 

   

 
 

    
17. งบประมาณ 

ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่
ได้รับทั้งหมด 
 

ผลการใช้จ่ าย
งบประมาณรวม
(สะสม) 

ผลการใช้จ่ าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่ าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

100,000 100,000 0 100,000 สิ้นสุดโครงกำร สิ้นสุดโครงกำร 
แหล่งงบประมาณ รำยกำรค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสร้ำงพ้ืนฐำนแก่ผู้เรียนด้ำนกำรศึกษำ 
4 ด้ำนในระดับจังหวัด 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหำ อุปสรรค 
          เนื่องจำกในช่วงที่ก ำหนดจัดกำรฝึกอบรม เกิดกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 อยู่ จึงอำจท ำให้
ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
      18.2 แนวทำงแก้ไข 
          คณะผู้จัดโครงกำร ได้จัดเตรียมกำรป้องกันตำมมำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสอย่ำงเคร่งครัด 
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19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
      ได้รับกำรตอบรับจำกสถำนศึกษำเพรำะหลักสูตรลูกเสือ เนตรนำรี จรำจร มีควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำร
ของสถำนศึกษำซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำมำรถน ำไปบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงอยำกให้จัดโครงกำร
ลูกเสือ เนตรนำรี จรำจร ให้กับสถำนศึกษำท่ียังไม่ได้รับกำรอบรมในปีต่อไป 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 20.1 ลูกเสือ เนตรนำรี ที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกฎหมำยจรำจร และกำรใช้รถใช้
ถนนอย่ำงปลอดภัย มีทักษะกำรใช้สัญญำณมือ สัญญำณนกหวีด ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรอ ำนวยควำมสะดวกด้ำน
กำรจรำจรร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจจรำจร และสำมำรถน ำควำมรู้ ทักษะ ไปใช้ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันได้อย่ำง
ถูกต้อง 
        20.2 มีกำรจัดตั้งเครือข่ำยจิตอำสำและกำรบ ำเพ็ญประโยชน์เพ่ือช่วยเหลือสังคมด้ำนกำรจรำจรของลูกเสือ 
เนตรนำรี ในสถำนศึกษำ 

21. ผู้รายงาน นำงสำววันเพ็ญ หงษ์บิน  ต าแหน่ง    นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
      โทรศัพท์ 02 380 1210 , 06 2557 5058  e–mail : penhongbin@gmail.cin 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่   31  เดือน  มีนำคม พ.ศ. 2565 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
****************************** 

1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 
2. ช่ือโครงการ    ศธ.จิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงกำร       สิน้สุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (-) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศำสตร์ที่ 1 เสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย์) 
4.6 แผนความม่ันคง (ด้ำนกำรสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของประเทศ และควำมสงบสุขของ

ประเทศ) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (ด้ำนกำรป้องกันและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (-) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
      (ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์.) 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     4.9.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศยั 
  ผลผลิตที่ 2 หน่วยงำนในสังกดักระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      ได้รับบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรศึกษำ       ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ผลผลิตที่ 3  ผู้ได้รับกำรส่งเสรมิและพัฒนำคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับกำรอุดหนุน 

 

แบบฟอร์ม  
ส ำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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  ผลผลิตที่ 4 ผูร้ับบริกำรกำรศกึษำนอกระบบ     ผลผลิตที ่8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบคุลำกรทำงกำรศึกษำ 
                                                                  ได้รับกำรสงเครำะหต์ำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
    4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ  
    4.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (นโยบำยข้อ................................................................. ..................................................................) 

6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
(ยุทธศำสตร์  สธจ.สป.1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ที่ 1 ผู้เรียนมีคุณภำพ 

ทักษะ และสมรรถนะกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงในแต่ละบริบท) 
7. หลักการและเหตุผล  

เนื่องในวันที่ 5 ธันวำคม เป็นวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพของ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร 
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ประกอบกับได้มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำ โปรดกระหม่อม  
ให้วันที่ 5 ธันวำคมของทุกปี เป็นวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ เพ่ือเป็นกำรร่วมน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของ
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศรมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  กระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งมี
ภำรกิจส ำคัญที่มุ่งให้นักเรียน นักศึกษำ และเยำวชนได้รับกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย  
ควำมรับผิดชอบ ควำมซื่อสัตย์ สุจริต และควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ รวมทั้งมีควำมประพฤติ
ที่เหมำะสม มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและมีค่ำนิยมที่ถูกต้อง เพ่ือกำรพัฒนำทักษะชีวิต รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง
ของสังคม โดยได้น้อมน ำพระบรมรำโชวำท พระบำทสมเด็จ พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่  
1 กรกฎำคม 2529 ใจควำมว่ำ “กำรบ ำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อ่ืนนั้น เป็นปัจจัยที่จะสร้ำงสรรค์ควำมมุ่งดี 
มุ่งเจริญต่อกันและกัน ควำมรักใคร่เผื่อแผ่แบ่งปันในกันและกัน ซึ่งในที่สุดจะก่อให้เกิดควำมสำมัคคีเป็นปึกแผ่นใน
ชำติขึ้น จนเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้เรำสำมำรถรักษำควำมเป็นอิสระและควำมม่ันคงของชำติบ้ำนเมืองเรำให้
ยืนยงอยู่ตลอดไป”ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ให้แก่เด็กและเยำวชน สำมำรถคิดวิเครำะห์ 
แก้ปัญหำ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะชีวิตมีลักษณะนิสัยเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีควำมอดทน อดกลั้น เสียสละ 
มีน้ ำใจ มีเมตตำ มีควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี มีควำมสำมัคคีรักใคร่ปรองดอง รู้จักกำรเสียสละ และบ ำเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์ต่อสังคม รู้คุณค่ำในศิลปวัฒนธรรมที่ดีงำม รวมทั้งรู้จักกำรน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำร
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เสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 3.2 พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำร
ด ำรงชีวิตสร้ำงสรรค์ มีทักษะกำรท ำงำนและกำรใช้ชีวิตที่พร้อมเข้ำสู่ตลำดงำน 2) สนับสนุนให้เด็กเข้ำร่วมกิจกรรม
ทั้งในกำรบ ำเพ็ญประโยชน์เป็นกำรปลูกฝังนิสัยของเด็กและเยำวชนให้เป็นคนมีน้ ำใจ มีจิตสำธำรณะ ปลูกฝังให้รู้จัก
ช่วยเหลือผู้อ่ืน รู้จักท ำประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืนและสังคมค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและชุมชนควบคู่กับกำรศึกษำเพ่ือ
ควำมเป็นพลเมืองที่มีคุณภำพของประเทศชำติสืบไป 

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ 
ซึ่งก่อให้เกิดเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จึงได้ก ำหนดจัดโครงกำร ศธ.จิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์ของเด็ก 
และเยำวชนในจังหวัดสมุทรปรำกำร 

8. วัตถุประสงค์ 
   8.๑ เพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร 
   8.๒ เพ่ือปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกท่ีดีให้กับ ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำ
ทหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร สร้ำงควำมสัมพันธ์ด้ำนสังคม และเป็นกำรขัดเกลำ
ทำงด้ำนจิตใจ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมให้รู้คุณค่ำของกำรแบ่งปัน และกำรช่วยเหลือผู้อื่น 
   8.3 เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีจิตสำธำรณะและใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ในกำรช่วยเหลือครอบครัว 
และพัฒนำชุมชน สังคมให้สะอำด เรียบร้อย น่ำอยู่อำศัย และอยู่ร่วมกันอย่ำงสงบสุข 

9. ตัวชีวั้ดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  จ ำนวน 1,500 คน 
           ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ข้ำรำชกำร ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรและสังกัดอ่ืน ตลอดจนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  
           ร้อยละ 100 ของลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ข้ำรำชกำร ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรและสังกัดอ่ืน ๆ ตลอดจนหน่วยงำน  
ที่เก่ียวข้องมีจิตส ำนึกที่ดี ในกำรมุ่งกระท ำประโยชน์ต่อส่วนรวมและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม  

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ข้ำรำชกำร ครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรและสังกัดอ่ืน ๆ ตลอดจนหน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้อง 

11. ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวำคม 2564 – 31 กรกฎำคม 2565 

12. สถานที่ด าเนินการ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกสังกัด สวนสำธำรณะ วัด ชุมชน ในจังหวัดสมุทรปรำกำร   
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13. กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการ  

                      1.3. แจ้งสถำนศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรม 

                       2.2. จัดสถำนที่,วัสดุ อุปกรณ์ สื่อกำรจัดกิจกรรม 

                               - เก็บขยะและจัดระเบียบหน่วยงำนทำงกำรศึกษำประกอบด้วย กศน.จังหวัดฯ/ กศน. 
อ ำเมืองฯ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดฯ/ สพม.สมุทรปรำกำร/ สพป.สป.เขต 1/ สพป.สป.เขต 2/ ศูนย์พัฒนำบุคลำกร
ทำงกำรลูกเสือฯ “กฐิน กุยยกำนนท์” 

                     4.2. สรุปรำยงำนผล,แจ้งผู้เกี่ยวข้องทรำบ 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)   
      หนว่ยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดสมุทรปรำกำร ประกอบด้วย สถำนศึกษำในสังกัดสพป.สป. 1 สถำนศึกษำ
ในสังกัดสพป.สป. 2  สนง.กศน.จังหวัดและหน่วยงำนในก ำกับ ได้ร่วมจัดกิจกรรมจิตอำสำทุกเดือน ตำมแบบ
รำยงำนที่แนบมำพร้อมนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

    กิจกรรมที่ 1 จัดท าโครงการฯ,ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
                    ขั้นตอนการด าเนินงาน 
                    1.1. ขออนุมัติโครงกำรฯ 
                    1.2. ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ,เตรียมสถำนที่,แต่งตั้งวิทยำกร 

    กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการ/วัสดุอุปกรณ์ 
                    ขั้นตอนการด าเนินงาน 
                     2.1. แต่งตั้งคณะวิทยำกร มอบหมำยงำน 

   กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  
                   ขั้นตอนการด าเนินงาน 
                     3.1. จัดพิธีเปิดกิจกรรมพร้อมกับกระทรวงศึกษำธิกำร  
                      3.2. จัดกิจกรรมศธ.จิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์ ณ สถำนที่รำชกำรในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
                             - ท ำควำมสะอำดบริเวณวัดสุขกร และห้องน้ ำ 

   กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงานผู้เกี่ยวข้อง 
                  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
                   4.1. แจกแบบสอบถำมผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
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15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (สะสม) 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด 
ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำ
วิชำทหำร ข้ำรำชกำร ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรและสังกัด
อ่ืน ตลอดจนหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 
 

1500 คน  1195 คน  ร้อยละ 79.66 ของ
ทุกหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำใน
จังหวัด
สมุทรปรำกำร ได้
ร่วมกันจัดกิจกรรม
จิตอำสำ 

1195 คน 

เชิงคุณภาพ      
ร้อยละ 100 ของลูกเสือ เนตร
นำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญ
ประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร 
ข้ำรำชกำร ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ หน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรและสังกัด
อ่ืน ๆ ตลอดจนหน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้องมีจิตส ำนึกท่ีดี ในกำร
มุ่งกระท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม
และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
 

ร้อยละ 100 76.66 ได้เข้ำร่วมจัด
กิจกรรมจิตอำสำ
ในหน่วงำนทำงของ
ตนเอง บ้ำน วัด 
และชุมชน
ใกล้เคียง 

76.66 
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16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
 

     
 

        
 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

23,500 23,500 23,500 สิ้นสุดโครงกำร สิ้นสุดโครงกำร สิ้นสุดโครงกำร 

 

แหล่งงบประมาณ รำยกำรค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสร้ำงพ้ืนฐำนแก่ผู้เรียนด้ำน
กำรศึกษำ 4 ด้ำนในระดับจังหวัด 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหำ อุปสรรค 
               - 
      18.2 แนวทำงแก้ไข 
               - 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
      สร้ำงควำมร่วมมือเครือกับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดเพ่ือร่วมกันบูรณำกำรงำนทำงด้ำนส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ให้กับเยำวชนทุกช่วงวัย 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
20.๑ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้น้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธเิบศรมหำภูมิ

พลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 
20.2 ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร และบุคลำกรของหน่วยงำนทำง

กำรศึกษำในจังหวัดสมุทรปรำกำร ได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมจิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคม 
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เป็นแบบอย่ำงที่ดี มีควำมเสียสละ ช่วยเหลือบรรเทำควำมเดือดร้อน และใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 

21. ผู้รายงาน นำงสำววันเพ็ญ หงษ์บิน  ต าแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
      โทรศัพท์ 02 380 1210 , 06 2557 5058  e–mail : penhongbin@gmail.com 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่  31  เดือน  มีนำคม พ.ศ. 2565 
-------------------------------------- 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
****************************** 

1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 
2. ช่ือโครงการ    ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย “100 ปียุวกาชาดไทย” 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงกำร             สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (-) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศำสตร์ที่ 1 เสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย์) 
4.6 แผนความม่ันคง (ด้ำนกำรสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของประเทศ และควำมสงบสุขของ

ประเทศ) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (ด้ำนกำรป้องกันและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (-) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
      (ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์.) 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     4.9.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศยั 
  ผลผลิตที่ 2 หน่วยงำนในสังกดักระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      ได้รับบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรศึกษำ       ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ผลผลิตที่ 3  ผู้ได้รับกำรส่งเสรมิและพัฒนำคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับกำรอุดหนุน 

 

แบบฟอร์ม  
ส ำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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  ผลผลิตที่ 4 ผูร้ับบริกำรกำรศกึษำนอกระบบ     ผลผลิตที ่8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบคุลำกรทำงกำรศึกษำ               
                                                                                           ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรยีนเอกชน 
    4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ  
    4.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 

    (นโยบำยข้อ................................................................................................................... ................) 

6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
(ยุทธศำสตร์  สธจ.สป.1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ที่ 1 ผู้เรียนมี

คุณภำพ ทักษะ และสมรรถนะกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงในแต่
ละบริบท) 

7. หลักการและเหตุผล  
ยุวกำชำดเกิดขึ้นจำกมติที่ประชุมสหพันธ์สภำกำชำดและสภำเสี้ยววงเดือนแดงระหว่ำงประเทศ เมื่อ 

ค.ศ.1919 (พ.ศ. 2462) โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่ำ “สภำกำชำดทุกชำติควรจัดตั้งกำชำดส ำหรับเด็กเพ่ือ
ฝึกอบรมเยำวชนให้รู้จักกำรกินดี อยู่ดี รักษำสุขภำพอนำมัย มีเมตตำสงสำรเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ไม่ว่ำชำติ ศำสนำ
ใดๆ มีศรัทธำ เสียสละ และบ ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม โดยจัดกิจกรรมและด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับระบบ
กำรศึกษำ ซึ่งสภำกำชำดไทยได้ฝำกกิจกำรยุวกำชำดไว้กับกระทรวงศึกษำธิกำร ด้วยเหตุผลที่ว่ำเป็นกิจกำรอัน
เกี่ยวเนื่องกับกำรศึกษำและกระทรวงศึกษำธิกำรได้ดูแลกิจกำรลูกเสืออยู่แล้ว ปัจจุบันกิจกำรยุวกำชำดอยู่ในควำม
ดูแลของ 2 หน่วยงำน คือ สภำกำชำดไทย โดยส ำนักงำนยุวกำชำดรับผิดชอบเยำวชนชำย -หญิง อำยุระหว่ำง  
15-25 ปี ที่เรียกว่ำอำสำยุวกำชำด และกระทรวงศึกษำธิกำร โดยส ำนักกำรลูกเสือยุวกำชำดและกิจกำรนักเรีย น 
รับผิดชอบเยำวชน ชำย-หญิง อำยุระหว่ำง 7- 18 ปี ที่เรียกว่ำสมำชิกยุวกำชำด โดยทั้ง 2 หน่วยงำนมีกำรประสำน
กำรด ำเนินงำนร่วมกัน 

กิจกำรยุวกำชำดเป็นกิจกรรมส ำหรับเยำวชนอำยุระหว่ำง 7-25 ปี ซึ่งได้รับกำรสถำปนำขึ้นเมื่อวันที่ 27 
มกรำคม 2465 โดยสมเด็จเจ้ำฟ้ำกรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนำยกสภำกำชำดสยำมในขณะนั้น กิจกำรยุว
กำชำดได้เจริญเติบโตขึ้นตำมล ำดับ มีกำรพัฒนำเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงใหม่หลำยด้ำน เช่น หลักสูตรกำรเรียนกำร
สอน กำรจัดกิจกรรม ข้อบังคับต่ำง ๆ และในวันที่ ๒๗ มกรำคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำดไทย 
เพ่ือเป็นกำรระลึกถึงบุคคลซึ่งก่อตั้งกิจกำรยุวกำชำดขึ้นในประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำและ
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สมำชิกยุวกำชำด ได้ร่วมท ำกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร จึงได้
จัดท ำโครงกำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำดไทย  “ ๑๐๐ ปี ยุวกำชำดไทย ” ขึ้น 
 8. วัตถุประสงค์ 
 8.๑ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชำและสมำชิกยุวกำชำดได้ระลึกถึงบุคคลส ำคัญผู้ก่อตั้งกิจกำรยุวกำชำดขึ้น               
ในประเทศไทย ได้ร่วมพิธีทบทวนค ำปฏิญำณและสวนสนำม 
          8.๒ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชำและสมำชิกยุวกำชำด รู้และเข้ำใจฐำนกิจกรรมกำชำดและยุวกำชำด                      
ฐำนกิจกรรมสุขภำพ  ฐำนกิจกรรมสัมพันธภำพและควำมเข้ำใจอันดี และฐำนกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ 
รู้คุณค่ำของกำรแบ่งปันและกำรช่วยเหลือผู้อื่น    
          8.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหำรและผู้ที่เก่ียวข้อง ให้กำรสนับสนุนส่งเสริมกิจกำรยุวกำชำดมำกยิ่งขึ้น 

9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
          9.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
              ผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด สมำชิกยุวกำชำด และเจ้ำหน้ำที่  รวมจ ำนวน 400 คน 
          9.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
                ผู้เข้ำร่วมโครงกำรร้อยละ ๑๐๐  ได้ร่วมระลึกถึงบุคคลส ำคัญที่เป็นผู้ก่อตั้งกิจกำรยุวกำชำดขึ้น                  
ในประเทศไทย ได้ร่วมพิธีทบทวนค ำปฏิญำณและสวนสนำม รู้และเข้ำใจฐำนกิจกรรมกำชำดและยุวกำชำด                      
ฐำนกิจกรรมสุขภำพ  ฐำนกิจกรรมสัมพันธภำพและควำมเข้ำใจอันดี และฐำนกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ 
รู้คุณค่ำของกำรแบ่งปันและกำรช่วยเหลือผู้อ่ืน ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บริหำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้กำรสนับสนุน
ส่งเสริมกิจกำรยุวกำชำดมำกยิ่งขึ้น 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
         ผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด สมำชิกยุวกำชำดและเจ้ำหน้ำที่   จ ำนวน 400 คน 

11. ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 16  มีนำคม 2565 

12. สถานที่ด าเนินการ ณ ห้องส่งโรงเรียนวัดทรงธรรม อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

13. กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการ  
13.1 กิจกรรมที่ 1. ประชำสัมพันธ์/ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรโครงกำรฯ ระยะเวลำ 1 วัน (3 ครั้ง) 

ครั้งที่ 1 ประชุมชี้แจงกำรด ำเนินงำนโครงกำรให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ 
ครั้งที่ 2 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดมอบหมำยภำรกิจและควำมรับผิดชอบของแต่ละกิจกรรม 
ครั้งที่ 3. ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน และเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกิจกรรม 

13.2 กิจกรรมที่ 2  จัดกิจกรรมงำนวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำด “100 ปี ยุวกำชำดไทยไ ในวันที่  
16 มีนำคม 2565 ณ ห้องประชุมและห้องส่งของโรงเรียนวัดทรงธรรม อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 

13.3 กิจกรรมที่ 3 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรกำรจัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำด 
“100 ปี ยุวกำชำดไทย” ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)   
      ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร ร่วมกับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ประกอบด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร ส ำนักงำน
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปรำกำร จัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำด “100 ปี ยุวกำชำดไทยในสถำนศึกษำทุกสังกัดท่ี
เข้ำร่วมกจิกรรม จ ำนวน 18 โรงเรียน รวมผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จ ำนวน  667 คน ซึ่งได้ด ำเนินกำรจัดโดยใช้
ระบบ ON LINE  
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 15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (สะสม) 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
15.1 ผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด 
สมำชิกยุวกำชำด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.2 ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ได้ร่วม
ระลึกถึ งบุคคลส ำคัญที่ เป็น 
ผู้ก่อตั้ งกิจกำรยุวกำชำดขึ้น 
ในประ เทศไทย  ได้ ร่ วม พิ ธี
ทบทวนค ำปฏิญำณและสวน
สนำม รู้และเข้ำใจฐำนกิจกรรม
กำชำดและยุ วกำชำด ฐำน
กิจกรรมสุขภำพฐำนกิจกรรม
สัมพันธภำพและควำมเข้ำใจอัน
ดี  และฐำนกิจกรรมบ ำ เพ็ญ
ประโยชน์  รู้ คุณค่ำของกำร
แบ่งปันและกำรช่วยเหลือผู้อ่ืน 
ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บริหำร
แ ล ะ ผู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ใ ห้ ก ำ ร
สนับสนุนส่ง เสริมกิจกำรยุว
กำชำดมำกยิ่งขึ้น 
 
                                                     

400 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 

667 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100  

1.ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
ทั้งสิ้น จ ำนวน   669        
คน เข้ำร่วมกิจกรรม 
ประกอบด้วย 2 ส่วน 
คือ สมำชิกยุวกำชำด
ในจังหวัด
สมุทรปรำกำร จ ำนวน 
142 คน   และผู้สนใจ
เข้ำร่วมกิจกรรม 
จ ำนวน 527 คน 
2.ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้
ระลึกถึงยุคคลส ำคัญ
เป็นผู้ก่อตั้งกิจกรรม
ยุวกำชำดและได้
ประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้กิจกรรมยุว
กำชำดทั้ง 4 กิจกรรม 
ประกอบด้วย  
1.ฐำนกิจกรรม
กำชำดและยุว
กำชำด 
2..ฐำนกิจกรรม
สุขภำพ 
3. ฐำนกิจกรรม
สัมพันธภำพและ
ควำมเข้ำใจอันดี 
4 . ฐ ำ น กิ จ ก ร ร ม
บ ำเพ็ญประโยชน์ 
                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
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16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 

  

 
 

  

 
 
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 0 40,000 สิ้นสุดโครงกำร สิ้นสุดโครงกำร 
แหล่งงบประมาณ แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  ผลผลิตผู้ได้รับกำร
ส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน งบรำยจ่ำยอ่ืน รำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมคุณะรรม จริยธรรม เพ่ือสร้ำงพ้ืนฐำนแก่ผู้เรียนด้ำนกำรศึกษำ 4 ด้ำน        

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหำ อุปสรรค 

เนื่องจำกในช่วงที่ก ำหนดจัดกำรฝึกอบรม เกิดกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 อยู่ จึงอำจท ำ
ให้ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
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      18.2 แนวทำงแก้ไข 
คณะผู้จัดโครงกำร และคณะกรรรมกำรผู้ด ำเนินกำรได้เตรียมแผนงำนเป็นกำรจัดกิจกรรมแบบ ON LINE  

19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
เพ่ือเป็นกำรพัฒนำให้สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำดมำกขึ้น ควรจัดอบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจในกระบวนกำรยุวกำชำดให้มำกข้ึน เพ่ือที่จะได้เปิดกำรจัดกำรเรียน
ยุวกำชำดในสถำนศึกษำให้มำกข้ึน 
 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
         20.1 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่เก่ียวข้องและประชำชนทั่วไป ตระหนักและเห็นคุณค่ำของกิจกรรม 
ยุวกำชำดในประเทศไทย 
          20.2 ประชำชนและผู้เกี่ยวข้องได้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมยุวกำชำดให้ต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป 

21. ผู้รายงาน นำงสำววันเพ็ญ หงษ์บิน  ต าแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
โทรศัพท์ 02 380 1210 , 06 2557 5058  โทรสาร .e–mail : penhongbin@gmail.cin 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

34 

 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 
2. ช่ือโครงการ  โครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ 
                    จังหวัดสมุทรปรำกำร ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64    ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
    ☑ ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65    ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ    ☑ ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร     สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ แผนย่อยที่ 3.1 กำรปฏิรูป
กระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท - 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 – 2565) 12.(5) กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือ

ตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลง 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 – 2565) ยุทธศำสตร์ที่  1 

 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย์ 
4.6 แผนความม่ันคง นโยบำยหลักข้อที่ 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทย

ทุกช่วงวัย นโยบำยเร่งด่วนที่ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
4.7 นโยบายรัฐบาล  
 4.7.1 นโยบายหลัก  กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
    4.8.1 ยุทธศำสตร์ที่ 3 เพิ่มโอกำสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

4.8.2 ยุทธศำสตร์ที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
☑ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     4.9.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
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  ผลผลิตที่ 2 หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      ได้รับบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ       ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  
                        ผลผลิตที่ 3  ผู้ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับกำร 
                                                                                                                                                            อุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศึกษำนอกระบบ  ผลผลิตที่ 8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำร 
                                                                                                                      ศึกษำได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
    4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
           ☑ แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
              แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ  
    4.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
              แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบำยข้อ........................................................................................................... ........................) 
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
    (โปรดระบุ.................................................................................................................... .................................) 
7. หลักการและเหตุผล  
                  กำรที่จะพัฒนำประเทศไทยไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในอนำคตนั้น ต้องให้ควำมส ำคัญ 
กับกำรเสริมสร้ำงทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอกับกำรขับเคลื่อนกระบวนกำรกำรพัฒนำทั้งใน
ระยะกลำงและระยะยำวโดยเฉพำะ “กำรพัฒนำคน” ให้มีกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมีสิ่งที่ส ำคัญที่สุดคือ ทักษะกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณภำพ 
ของคน โดยกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอ-
ดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร มำประยุกต์ใช้ทั้งในเชิงระบบและโครงสร้ำงของสังคมไทยให้มีภูมิคุมกันต่อ 
กำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ 
คือ “ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐำนทัพ
ทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” พัฒนำคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ สร้ำงโอกำสและควำม
เสมอภำคทำงสังคม สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภำครัฐของประชำชนเพ่ือ
ประชำชนและประโยชน์ส่วนรวมแผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้มี
กำรก ำหนดยุทธศำสตร์และวำงเป้ำหมำยที่สำมำรถตอบสนองกำรพัฒนำที่ส ำคัญในด้ำนต่ำงๆ คือ ยุทธศำสตร์ที่ 1 
ยุทธศำสตร์พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและกำรประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม
จริยธรรมมีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำประเทศในอนำคต ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนคุณภำพและ
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ด้ำนกำรตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำที่มุ่งหวังให้มีกำรผลิตครูให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับทุกประเภท และมีสมรรถนะ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพสำมำรถใช้ศักยภำพในกำรสอนได้อย่ำงเต็มที่ ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำน 2 คุณภำพ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ผลิตและพัฒนำก ำลังคนรวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำ
ประเทศที่มุ่งหวังให้ก ำลังคนได้รับกำรผลิตและพัฒนำเพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ และมีองค์
ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุน กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนคุณภำพและ
ด้ำนกำรตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและ
กำรเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตที่มุ่งหวังให้กำรบริกำรกำรศึกษำผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมำะสมกับสภำพบริบท
และสภำพพ้ืนที่ ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนกำรเข้ำถึงกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรและด้ำนควำมเท่ำเทียม ยุทธศำสตร์ 
5 ยุทธศำสตร์ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำท่ีมุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำร ด้ำนควำม
เท่ำเทียมและด้ำนประสิทธิภำพ และยุทธศำสตร์ 6 ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วน
มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งหวังให้มีกำรใช้ทรัพยำกรทั้งด้ำนงบประมำณและบุคลำกรได้อย่ำงคุ้มค่ำไม่เกิดกำร
สูญเปล่ำและมีควำมคล่องตัว จำกรำยงำนวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย (ทีดีอำร์ไอ) พบว่ำ ปัญหำคุณภำพกำรศึกษำ
ไทยสำเหตุหลักส่วนหนึ่ง เกิดจำกระบบกำรศึกษำไทยไม่เอ้ือต่อกำรสร้ำงควำมรับผิดชอบ (Accountability) หลักสูตร
และต ำรำเรียนของไทยไม่สอดคล้องกับกำรพัฒนำทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 กำรทดสอบยังคงเน้นกำรจดจ ำเนื้อหำ
มำกกว่ำกำรเรียนเพ่ือให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจอย่ำงแท้จริงกระบวนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพประกอบด้วย 3 
กระบวนกำร คือกำระบวนกำรบริหำร จัดกำรศึกษำ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกระบวนกำรนิเทศ
กำรศึกษำซึ่งจะต้องมีควำมสัมพันธ์กันเป็นอย่ำงดี โดยต้องอำศัยควำมร่วมมือกันของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องจำกทุกภำค
ส่วน กำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรท ำงำนในแต่ละพ้ืนที่จึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและมีกำร
ร่วมคิดร่วมท ำร่วมประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนและสร้ำงนวัตกรรมในกำรท ำงำนให้
เหมำะสมสอดคล้องกับสภำพบริบทและควำมต้องกำรของแต่ละพ้ืนที่ รองรับกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะ
ในศตวรรษที่ 21  
  จำกเหตุผลและควำมจ ำเป็นดังกล่ำว ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร จึงได้ก ำหนดโครงกำร IFTE 
(Innovation For Thai Education) ขึ้น ซึ่งเป็นโครงกำรต่อเนื่องโดยกำรน ำผลวอเครำะห์และกำรวิจัยกำรพัฒนำ
รูปแบบและแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและผลกำรวิเครำะห์และกำรวิจัยแนว
ทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำมำสรุปหลอมรวมและใช้ในกำรวำงแผนในกำร
พัฒนำกำรศึกษำและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือของบุคลำกรในทุกภำคส่วน
มำร่วมกันสร้ำงนวัตกรรมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทั้งในด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน และกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ เพ่ือยกระดับคุณภำพของผู้เรียนในด้ำนทักษะกำรเรียนรู้ ทักษะอำชีพ 
และทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 
  ด้วยเหตุนี้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร ในฐำนะหน่วยงำนทำงกำรศึกษำเห็นถึง
ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในระดับจังหวัด จึงได้ด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำกำรศึกษำใน
ระดับพื้นที่พัฒนำคุณภำพของผู้เรียน คุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรสร้ำงคุณลักษณะทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรเรียนรู้
ของผู้เรียนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้ำสู่สังคมคุณภำพในศตวรรษที่ 21 จำกแผนงำนบูรณำกำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผลจึงได้ก ำหนดจัดโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา 
เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัดและที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทำง ส่งเสริม 
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สนับสนุน พัฒนำนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ นิเทศกำรศึกษำรวมทั้งยกระดับคุณภำพและ
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศสู่
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำในระดับจังหวัดสู่กำรพัฒนำที่
ยั่งยืน ต่อไป 
8. วัตถุประสงค์ 
        8.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำนวัตกรรมกำรบริหำรกำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ และนิเทศกำรศึกษำ
รวมทั้งยกระดับคุณภำพและประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 8.2 เพ่ือพัฒนำศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงบูรณำกำร ด้ำนนวัตกรรมและวิจัยทำงกำรศึกษำในระดับ
จังหวัด 
 8.3 เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
    9.1.1 สถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 20 แห่ง ประกอบด้วย สถำนศึกษำต้นแบบจ ำนวน 5 แห่ง 
สถำนศึกษำขยำยผล จ ำนวน 15 แห่ง มีรูปแบบ/แนวทำง/สื่อ/นวัตกรรมกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
    9.1.2 ครูได้รับกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทำงกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ จ ำนวน 40 คน 
    9.1.3 ครูได้รับกำรพัฒนำสร้ำงสื่อและนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้ จ ำนวน 40 คน 
    9.1.4 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ครู/ผู้เรียน/ผู้ปกครอง มีควำมพึงพอใจต่อกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้และ
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทำง กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรสร้ำงสื่อ/นวัตกรรมใน
กำรจัดกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย 
   - ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน  20  คน 
   - ครู    จ ำนวน  40  คน 
   - ผู้เรียน   จ ำนวน  40 คน 
   - ผู้ปกครอง   จ ำนวน  40 คน 
    9.1.5 มีเอกสำรผลกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทำงกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้และพัฒนำสร้ำงสื่อ/นวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้ จ ำนวน 20 เล่ม  
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
    9.2.1 ครูสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วย สถำนศึกษำต้นแบบจ ำนวน 5 แห่ง สถำนศึกษำขยำย
ผลจ ำนวน 15 แห่ง สำมำรถจัดกำรเรียนรู้และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้และสร้ำงสื่อ/นวัตกรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
    9.2.2 สถำนศึกษำมีรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำผู้เรียนสอดคล้องกับกำรพัฒนำสู่กำรปฏิบัติตำมบริบท
ของสถำนศึกษำ 
    9.2.3 ครูมีสื่อ/นวัตกรรมที่มีประสิทธิภำพในกำรพัฒนำผู้เรียนที่สอดคล้องกับกำรเรียนรู้ จริงและตำม
บริบทของสถำนศึกษำ 
    9.2.4 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ครู/ผู้เรียน/ผู้ปกครอง มีควำมพึงพอใจต่อกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้และ
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำสร้ำงสื่อ/นวัตกรรมใน
กำรจัดกำรเรียนรู้อยู่ในระดับมำก 
     9.2.5 เอกสำรผลกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทำงกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำสร้ำงสื่อ/นวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
  10.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  จ ำนวน  20  คน 
  10.2 คร ู    จ ำนวน  40  คน 
  10.3 ผู้เรียน    จ ำนวน  40  คน 
  10.4 ผู้ปกครอง   จ ำนวน  40  คน 
11. ระยะเวลาด าเนินการ  
 1 ตุลำคม 2564 – กันยำยน 2565 
12. สถานที่ด าเนินการ 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย สถำนศึกษำ
ขยำยผลในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปรำกำร และสถำนที่ด ำเนินกำรพัฒนำ/อบรม 
13. กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการ  
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 จัดท ำและขออนุมัติโครงกำรฯ พ.ย. 2564 ศน.อภิสิทธิ์ 
2 กำรประชุมเชิงปฏิบัติและชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรฯ เพ่ือ

ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของจังหวัดสมุทรปรำกำร 
ธ.ค. 2564 ศน.อภิสิทธิ์ 

3 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำรูปแบบและแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ใน
ระดับจังหวัด 

ธ.ค. 2564 ศน.อภิสิทธิ์ 

4 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงครูแกนน ำให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและ
สำมำรถสร้ำงสื่อและนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ม.ค. 2565 ศน.อภิสิทธิ์ 

5 นิเทศ ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรฯ พ.ค. – ก.ค. 2565 ศน.อภิสิทธิ์ 
6 กิจกรรมถอดบทเรียนกำรสร้ำงสื่อนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้และ

สรุปผล 
ส.ค. 2565 ศน.อภิสิทธิ์ 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)  
 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร (เนื่องจำกสถำนกำรณ์ ภำยใต้ มำตรกำรกำรแพร่ระบำดขิงโรคติดต่อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID – 19) ในพ้ืนที่ 
15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (สะสม) 
จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 

เชิงปริมาณ      
     
เชิงคุณภาพ      
     

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
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17. งบประมาณ 
ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่
ได้รับทั้งหมด 
 

ผลการใช้จ่ าย
งบประมาณรวม
(สะสม) 

ผลการใช้จ่ าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่ าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

86,000 - ไม่มีค่ำใช้จ่ำย   
ในไตรมำสนี้ 

ไม่มีค่ำใช้จ่ำย   
ในไตรมำสนี้ 

- - 

แหล่งงบประมาณ จำกส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหำ อุปสรรค 
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ....................... 
      18.2 แนวทำงแก้ไข 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................................................................................................... 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... ........................................... 
21. ผู้รายงาน.....นำยอภิสิทธิ์.....รอดบ ำเรอ............ต าแหน่ง....................ศึกษำนิเทศช ำนำญกำร.......................... 
     โทรศัพท์...0 2323 1021...โทรสาร..0 2323 1021 ต่อ 20...e–mail : ..rodapisit.7@gmail.com.. 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ....7..... เดือน .........มีนำคม........พ.ศ. .....................2565.................... 
-------------------------------------- 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

****************************** 
 
1. ชื่อหน่วยงาน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร   
2. ชื่อโครงการ โครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมเพ่ือกำรจัดท ำรูปแบบและกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 
                     กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 
                   ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
    ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ    ☑ ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร             สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ แผนย่อยที่ 3.1 กำรปฏิรูป
กระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท - 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 – 2565) 12.(5) กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือ

ตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 – 2565) ยุทธศำสตร์ที่  1 

 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
4.6 แผนความม่ันคง นโยบำยหลักข้อที่ 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทย

ทุกช่วงวัย นโยบำยเร่งด่วน ที่ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ยุทธศำสตร์ที่ 3 เพ่ิมโอกำสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้ำถึง

บริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
      4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
☑ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     4.9.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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  ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
  ผลผลิตที่ 2 หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      ได้รับบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ       ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  
                        ผลผลิตที่ 3  ผู้ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับกำร 
                                                                                                                                          อุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศึกษำนอกระบบ  ผลผลิตที่ 8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำร 
                                                                                                                              ศึกษำได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
    4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
           ☑ แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
              แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ  
    4.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
              แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบำยข้อ........................................................................................................... ........................) 
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
    (โปรดระบุ.....................................................................................................................................................) 
7. หลักการและเหตุผล  
  กำรศึกษำเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพของมนุษย์ทั้งในด้ำนควำมรู้ ควำมคิด กำรปฏิบัติคุณธรรม 
ชีวิตควำมเป็นอยู่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญำ มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรเพ่ิมศักยภำพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สำมำรถด ำรงชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุขบนพ้ืนฐำนของ
ควำมเป็นไทยและควำมเป็นสำกลรวมทั้งมีควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพหรือศึกษำต่อตำมควำมถนัดและ
ควำมสำมำรถของแต่ละบุคคลยุทธศำสตร์ (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ คือ 
“ประเทศชำติมั่นคงประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ
ยั่งยืน” พัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภำครัฐของประชำชนเพ่ือประชำชนและประโยชน์
ส่วนรวม มี 6 ยุทธศำสตร์ ซึ่งภำรกิจของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร คือ 1) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง 
2) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 3) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์4) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 5) ยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
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มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่มุ่งเน้นกำรยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติบน พ้ืนฐำนแนวคิด 3 ประกำร 
ได้แก่ 1) “ต่อยอดอดีต 2) “ปรับปัจจุบัน” และ 3) “สร้ำงคุณค่ ำใหม่ในอนำคต” และ ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือพัฒนำ คนในทุกมิติและใน 2 
 ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ โดยคนไทย มีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำน
และมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรีมีวินัย 
รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ มีหลักคิดที่ถูกต้องมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสำร
ภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเอง อย่ำงต่อเนื่องตลอด
ชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมำชีพตำม
ควำมถนัดของตนเองในส่วนของกระทรวงศึกษำธิกำรได้ด ำ เนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2580) ภำยใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำ แล้วด้วยกำร
พัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศำสตร์ชำติ เป็นจุดเน้น
ด้ำนกำรศึกษำมีกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน สถำนกำรณ์จริงจำกสถำนประกอบกำร และชุมชน 
“ปรับโรงงำน เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษำได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับกำรฝึกทักษะ กำรท ำงำน
ร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถ น ำควำมรู้
และประสบกำรณ์ไปใช้ได้จริง สำมำรถประกอบอำชีพได้ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ และสอดคล้องกับ ดัชนี
ทำงกำรศึกษำระดับภำค 1 - 18 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดัชนีที่ 4 สัดส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอน
ปลำย (สำมัญศึกษำอำชีวศึกษำ) ต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 15 - 17 ปีกำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำสัดส่วนนักเรียน
ระดับ มัธยมศึกษำตอนปลำย (สำมัญศึกษำ + อำชีวศึกษำ) ต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 15 - 17 ปี ของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 1 - 18 ในภำพรวมคิดเป็นร้อยละ 79.25 แยกเป็นผู้เรียนสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร คิดเป็นร้อยละ 
74.22 และ ผู้เรียนสังกัดอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 5.03 เมื่อพิจำรณำกำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำสัดส่วนนักเรียนระดับ 
มัธยมศึกษำตอนปลำย (สำมัญศึกษำอำชีวศึกษำ) ต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 15 - 17 ปี ผู้เรียนสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
พบว่ำ ผู้เรียนสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 เข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 92.00 รองลงมำคือ 
ผู้เรียนสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 8 เข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 87.32 และ ผู้เรียนสังกัด
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 7 เข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำน้อยสุด คิดเป็นร้อยละ 62.52 ส ำหรับผู้เรียน สังกัดอ่ืน พบว่ำ 
ผู้เรียนสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 12 เข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 8.78 รองลงมำคือ ผู้เรียน
สังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 13 เข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 8.29 และ ผู้เรียนสังกัดส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 7 เข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำน้อยสุด คิดเป็นร้อยละ 1.21 
  ด้วยเหตุนี้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร ในฐำนะหน่วยงำนผู้แทนบูรณำกำรกำรศึกษำ  
ในพ้ืนที่ของกระทรวงศึกษำธิกำรได้ก ำหนดโครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมเพ่ือกำรจัดท ำรูปแบบและกำรพัฒนำ 
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
สมุทรปรำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัดและ  
ที่เกี่ยวข้อง โดยกำรส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรศึกษำในพ้ืนที่ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำในกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมบริบทของพ้ืนที่  
อย่ำงบูรณำกำรในระดับจังหวัดและระดับภูมิภำค จึงส่งผลให้ประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ได้อย่ำงมี 
คุณภำพจำกแผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียมและทั่วถึง ต่อไป 
8. วัตถุประสงค์ 
 8.1 เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีควำมเชื่อมโยงกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับกำรศึกษำ  
ขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่อย่ำงบูรณำกำรในระดับจังหวัดและระดับ 
ภูมิภำค  
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8.2 เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงำนในระดับพ้ืนที่ร่วมมือกันในกำรบูรณำกำรหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง กำรศึกษำ
อย่ำงยั่งยืนอันจะน ำไปสู่กำรส่งเสริมกำรมีอำชีพและมีงำนท ำ 
 
9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
  9.1.1 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำรมีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำ ขั้นพ้ืนฐำน
กับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ อย่ำงน้อยจ ำนวน 1 หลักสูตร  

  9.1.2 หน่วยงำนในระดับพ้ืนที่ร่วมมือกันในกำรบูรณำกำรหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำ อย่ำง
ยั่งยืนอันจะน ำไปสู่กำรส่งเสริมกำรมีอำชีพและมีงำนท ำ อย่ำงน้อย 2 แห่ง 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  
  9.2.1 ผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีทำงเลือก เข้ำ
สู่กำรศึกษำต่อในระดับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำเพ่ิมสูงขึ้น  
   9.2.2 มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำอย่ำงน้อย 
จ ำนวน 1 หลักสูตร ที่หลำกหลำยสอดคล้องกับควำมต้องกำรและบริบทในพ้ืนที่อย่ำงบูรณำกำร 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียนในสถำนศึกษำทุกสังกัดและที่เกี่ยวข้อง 
ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปรำกำร 
11. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลำคม 2564 - กันยำยน 2565 
12. สถานที่ด าเนินการ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร หน่วยงำนทำงกำรศึกษำสถำนศึกษำ
กลุ่มเป้ำหมำย สถำนศึกษำขยำยผลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปรำกำร และสถำนที่ด ำเนินกำรพัฒนำ/อบรม 
13. กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการ  
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 จัดท ำและขออนุมัติโครงกำรฯ พ.ย. 2564  
2 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรฯ และพัฒนำ

หลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและ
อุดมศึกษำของสถำนศึกษำน ำร่อง 

ธ.ค. 2564  

3 นิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำรฯ ก.พ. - เม.ย. 2565  
4 กิจกรรมถอดบทเรียนกำรสร้ำงสื่อนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้และ

สรุปผล 
ส.ค. 2565  

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)  
 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร (เนื่องจำกสถำนกำรณ์ภำยใต้ มำตรกำรกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนำ 
2019 (COVID - 19) ในพ้ืนที่ 
15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (สะสม) 
จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 

เชิงปริมาณ      
     
เชิงคุณภาพ      
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16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... .............................. 
17. งบประมาณ 
  

ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่
ได้รับทั้งหมด 
 

ผลการใช้จ่ าย
งบประมาณรวม
(สะสม) 

ผลการใช้จ่ าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่ าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

72,000 - ไม่มีค่ำใช้จ่ำยใน
ไตรมำสนี้ 

ไม่มีค่ำใช้จ่ำยใน
ไตรมำสนี้ 

- - 

แหล่งงบประมาณ ส ำนักปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหำ อุปสรรค 
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... .............................. 
      18.2 แนวทำงแก้ไข 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................................................................................................... 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... ........................................... 
21. ผู้รายงาน......นำยอภิสิทธิ์...รอดบ ำเรอ...............ต าแหน่ง............ศึกษำนิเทศช ำนำญกำร................................ 
     โทรศัพท์.....0 2323 1021....โทรสาร...0 2323 1021 ต่อ 20 .....e–mail : rodapisit.7@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ........7....... เดือน ............มีนำคม...............พ.ศ. ............2565............................. 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 
2. ชื่อโครงการ : ขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดสมุทรปรำกำร  
3. ห้วงเวลารายงาน     
    ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค.  -   ธ.ค. 2564     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค.  -   มี.ค.  2565   
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. -   มิ.ย. 2565     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค.  -   ก.ย.  2565  

สถานะโครงการ     
   โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 2565  
   โครงกำรที่บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนอื่น  
            ได้แก่ สนง.สำธำรณสุขจังหวัดสมุทรปรำกำร, สนง.พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
สมุทรปรำกำร, สนง.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 1-2,ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำ
จังหวัดสมุทรปรำกำร 

4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ด้ำนยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ประเด็นที่ 11 ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต (แผนย่อยท่ี 3.2) กำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 

ประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ (แผนย่อยท่ี 3.2) กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย 
4.3 แผนแม่บทเฉพาะกิจ  

  (โปรดระบุด้ำน.............................................. -.........................................................) 
4.4 แผนการปฏิรูปประเทศ  

  ด้ำนกำรศึกษำประเด็นกำรปฏิรูปที่ 12 กำรปฏิรูปกำรพัฒนำเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

  ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
4.6 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)  

 (โปรดระบุด้ำน...................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  ข้อที่ 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน  นโยบำยเร่งด่วน ที่ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ เพ่ิมโอกำสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
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 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ผลิตก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
      (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

    4.10    ข. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (งบรายจ่ายอ่ืน) 
    โครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมเพ่ือกำรจัดท ำรูปแบบและกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ 
 ค. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์(งบรายจ่ายอ่ืน) 
      โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำท่ียั่งยืน  
    โครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ 
    โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ 
    โครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ 
   สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของประชำกรทุกช่วงวัย  
และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
5. หลักการและเหตุผล  
             ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 มำตรำ 54 รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็ก  
ทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บ
ค่ำใช้จ่ำย รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนำ
ร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย ประกอบกับพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 
พ.ศ.2562 ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย เป็นคณะกรรมกำรระดับชำติ   
มีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน มีอ ำนำจในกำรจัดท ำนโยบำย ยุทธศำสตร์และแผนพัฒนำเด็กปฐมวัย เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ควำมเห็นชอบ ประสำนงำน ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำม
แผนพัฒนำเด็กปฐมวัย บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐหรือองค์กรอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง  
ในระดับชำติถึงระดับชุมชน เสนอหรือแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีและพัฒนำฐำนข้อมูลเด็กปฐมวัย 
เสนอควำมเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกำรจัดท ำงบประมำณแบบบูรณำกำรของหน่วยงำนรัฐที่เกี่ยวข้องกับกำร
พัฒนำเด็กปฐมวัยซึ่งสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ (ก.พ.ป.) 
คือ มีแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ และกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 
 นอกจำกนั้น นโยบำยรัฐบำล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภำ เมื่อวันที่ 
25 กรกฎำคม 2562 ได้ก ำหนดให้กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย เป็นนโยบำยหลักของนโยบำยปฏิรูป
กระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ ศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย รวมถึงรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร นำงสำว
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ตรีนุช เทียนทอง  ได้มอบนโยบำยและก ำหนดให้กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยเป็นนโยบำยส ำคัญของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ควำมว่ำ “กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้ได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำร่ำงกำย จิตใจวินัย 
อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย เพ่ือเป็นกำรขับเคลื่อนแผนบูรณำกำรกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย  
ตำมพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 สู่กำรปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำไปเป็น
กรอบในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำเด็กปฐมวัย และมีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำเป็นระยะ”   
  ปัจจุบันกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย มีหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน และมีหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องจำกกระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงมหำดไทย และกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์ร่วมกันขับเคลื่อนกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้เติบโต มีพัฒนำกำรสมวัยครบทุกด้ำน ภำยใต้กำรด ำเนินกำร
ของคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด มีบทบำทในกำรส่งเสริมให้เกิดกำรขับเคลื่อน
กำรด ำเนินกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดให้มีควำมชัดเจน รวมทั้งประสำนกำรท ำงำนร่วมกันแบบบูรณำ
กำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนเชื่อมโยงกำรท ำงำนระดับนโยบำยสู่ภูมิภำคได้อย่ำงเป็นระบบ และก ำกับ
ติดตำมกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร ได้รับจัดสรรงบประมำณ
จำกส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร    เพ่ือด ำเนินงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัยใน
ระดับพื้น ที่ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มำอย่ำงต่อเนื่อง ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดได้มีกำรด ำเนินงำนใน 
4 เรื่องหลัก ได้แก่ กำรส่งเสริม สนับสนุนให้ เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำรดูแลและพัฒนำในกำรจัดศึกษำปฐมวัย
อย่ำงทั่วถึง และมีพัฒนำกำรสมวัย กำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มี
คุณภำพตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ  กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรตระหนักถึง
ควำมส ำคัญ ของกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย และกำรมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรดูแล พัฒนำและกำรจัด
กำรศึกษำส ำหรับเด็กปฐมวัย และกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำในพ้ืนที่เป็นระยะอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนั้น ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดได้มีกำรประสำนงำน 
สร้ำงควำมร่วมมือและบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนของกระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เป็นอย่ำงดี 
เช่น ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัด สำธำรณสุขจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ศูนย์กำรศึกษำ
พิเศษประจ ำจังหวัดรวมถึงองค์กรภำคเอกชนและมูลนิธิในพ้ืนที่ด้วย  
  ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน ขับเคลื่อนกำรส่งเสริม ดูแล และพัฒนำเด็กปฐมวัยในพื้นที่ระดับจังหวัด
เป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับข้อก ำหนดของกฎหมำย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
สมุทรปรำกำร จึงจัดท ำโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนำเด็กปฐมวัย 
(อำยุ 3 - 6 ปี) ให้มีพัฒนำกำรสมวัยทุกด้ำน และส่งเสริมสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ พ.ศ.2561 โดยกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เป็นส ำคัญ  
 

6. วัตถุประสงค์  
6.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำผู้บริหำร ครู ผู้ดูแลเด็กและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วนให้มี

ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก มีศักยภำพและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดูแล พัฒนำและจัดกำรศึกษำให้เด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนำกำรสมวัย 
          6.2  เพ่ือนิเทศ ก ำกับ และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

6.3  เพ่ือคัดเลือกรูปแบบและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยด้ำน
ผู้บริหำรและครูผู้สอน 



 

48 

 

 

   6.4  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
สถำนพฒันำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ 
 

7. กลุ่มเป้าหมาย (ระบุผู้เข้าร่วมและจ านวน) 
         - ผู้บริหำร ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเด็กปฐมวัย ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 1 และ 2, ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช.), ส ำนัก
บริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ, องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นและส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดสมุทรปรำกำร จ ำนวน 180  คน 
8. ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดโครงการ (กรณีเป็นโครงการใหญ่และมีหลายกิจกรรมให้ระบุ“ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
โครงการในภาพรวม” ที่แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนงาน) 

8.1  ร้อยละ 80 ของผู้บริหำร ครู ผู้ดูแลเด็กและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเด็กปฐมวัยได้รับกำรส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนำให้ควำมรู้ มีศักยภำพ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดูแล พัฒนำและจัดกำรศึกษำให้เด็กปฐมวัยมี
พัฒนำกำรสมวัย 

8.2  ร้อยละ 80 ของผู้บริหำร ครู  ผู้ดูแลเด็กและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเด็กปฐมวัย ในสังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 1 และ 2, ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช.), 
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ, องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นและส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษยจ์ังหวัดสมุทรปรำกำร จ ำนวน  180 คน ได้เข้ำร่วมรับกำรอบรม 

8.3  ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยกลุ่มเป้ำหมำย ได้รับกำรนิเทศ ก ำกับ 
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบที่มีประสิทธิภำพ 

8.4  ผู้บริหำรและครูผู้สอนปฐมวัยในจังหวัดสมุทรปรำกำรมีผลงำนตำมแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ               
(Best Practices) ของกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยอย่ำงน้อย 3 ล ำดับ 

8.5  ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยมีคุณภำพผ่ำนเกณฑ์ขั้นต้นตำมมำตรฐำน
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ 
 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 
 9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
                1)  ผู้บริหำร ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเด็กปฐมวัยได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำ
ให้ควำมรู้มีศักยภำพเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดูแล พัฒนำและจัดกำรศึกษำให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรสมวัย ไม่น้อย
กว่ำ    ร้อยละ 80  
                 2)  ผู้บริหำร ครู ผู้ดูแลเด็กและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเด็กปฐมวัย ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 1 และ 2, ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช.), ส ำนัก
บริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ, องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นและส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสมุทรปรำกำร จ ำนวน  180 คน ผ่ำนกำรอบรม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

3)  สถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยกลุ่มเป้ำหมำย ได้รับกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบที่มีประสิทธิภำพ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 100 

4)  ผู้บริหำรและครูผู้สอนปฐมวัยในจังหวัดสมุทรปรำกำรมีผลงำนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมแนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยจังหวัดสมุทรปรำกำร อย่ำงน้อย 3 ล ำดับ 

5)  สถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยมีคุณภำพผ่ำนเกณฑ์ขั้นต้นตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยแห่งชำติ ไม่น้อยกว่ำน้อยละ 80 
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9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1)  ผู้บริหำร ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเด็กปฐมวัยได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำ        

ให้มีควำมรู้มีศักยภำพ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดูแล พัฒนำและจัดกำรศึกษำให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรสมวัยอย่ำงมี
คุณภำพ 

2)  ผู้บริหำร ครู  ผู้ดูแลเด็ก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเด็กปฐมวัย ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 1 และ 2, ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช.), ส ำนัก
บริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ, องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นและส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสมุทรปรำกำร จ ำนวน  180 คน น ำควำมรู้จำกกำรอบรมไปใช้อย่ำงมีคุณภำพ 

3)  สถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ผลกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4)  ผู้บริหำรและครูผู้สอนปฐมวัยในจังหวัดสมุทรปรำกำรมีผลงำนตำมแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) ของกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยอย่ำงมีคุณภำพ 

5)  สถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยมีคุณภำพผ่ำนเกณฑ์ขั้นต้นตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยแห่งชำติอย่ำงมีคุณภำพ 
10. วิธีด าเนินการ 
 

 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู้ควบคุม ไตรมำส 
1 

ไตรมำส  
2 

ไตรมำส  
3 

ไตรมำส  
4 

1. 
 
 
 

2. 
 

 
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 
 

๕. 

กิจกรรมที่ ๑  กำรประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดสมุทรปรำกำร 
กิจกรรมที่ ๒  กำรประชุมช้ีแจง/ทบทวนเรื่องมำตรฐำนสถำนพัฒนำ
เด็กปฐมวัยแห่งชำติและกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลพัฒนำกำรเด็ก
ปฐมวั ย  ปี ก ำ รศึ กษำ  2565  ผ่ ำนระบบ Zoom/Google 
Meet/Microsoft team 
กิจกรรมที่ ๓  กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรออนไลน์ เรื่อง ส่งเสริมกำร
ออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์ที่เหมำะสมและทันสมัยส ำหรับเด็ก
ปฐมวัยให้กับโรงเรียนกลุม่เป้ำหมำย    ในยุค New Normal ผ่ำนระบบ 
Zoom/Google Meet/ Microsoft team  
กิจกรรมที่ 4  กำรนิเทศ ก ำกับและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 5  กำรคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ใน
กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยด้ำนผู้บริหำรและครูผู้สอน 

1,650 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

3,200 

 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

 

7,640 

 

 

20,925 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

18,585 

น ำ ย
สุ นั น ท์  
วงศ์ ทอง
เหลือ 

 

รวมแต่ละไตรมาส 1,650 3,200 28,565 18,585  

รวมทั้งสิ้น(ถัวจ่ายทุกรายการ) 52,000  บาท 

11. ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุช่วงเดือนที่ด าเนินการ) 
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      ตุลำคม 2564 - กันยำยน 2565 
 

12. สถานที่ด าเนินการ (ระบุกรุงเทพ/ ปริมณฑล /ภาค/จังหวัด) 
      ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร, สถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย, หน่วยงำนทำงกำรศึกษำท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 

13. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ .... 
14. งบประมาณ (จ านวน 52,000 บาท พร้อมระบุตัวคูณ) 
 

 

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

52,000 บาท 0 ไม่มีค่ำใช้จ่ำยใน
ไตรมำสนี้ 

ไม่มีค่ำใช้จ่ำยใน
ไตรมำสนี้ 

  

 

15. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      15.1 ปัญหำ อุปสรรค 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
      
 
 15.2 แนวทำงแก้ไข 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
16. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................... 
17. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... ............................................. 
18. ผู้รายงานโครงการ 

 กลุ่ม..นิเทศ ติดตำมและประเมินผล ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร  
          ชื่อ...นำงสำวพิมพ์ภัทรำ...นามสกุล....ศิริจำรุกิตติ์..... 
 โทรศัพท์มือถือ...08-0258-7547....โทรศัพท์.....-...... 
 E–mail : ..pimyaya2516.siri@gmail.com... 

mailto:..pimyaya2516.siri@gmail.com
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

****************************** 
1. ช่ือหน่วยงาน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 
1. ช่ือโครงการ โครงกำรกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2564            
2. ห้วงเวลารายงาน     
   ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค.  -   ธ.ค. 2564     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค.  -   มี.ค.  2565   
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. -   มิ.ย. 2565     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค.  -   ก.ย.  2565  

สถานะโครงการ     โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 2565  โครงกำรที่บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนอื่น 
(กรม/ส ำนัก/หน่วยงำน/ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  กระทรวงศึกษำธิกำร) 

3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 

3.1  ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
3.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ แผนย่อยที่ 3.1 กำรปฏิรูป

กระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
3.3  แผนแม่บทเฉพาะกิจ - 
3.4  แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) 12.(5) กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือ

ตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
3.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศำสตร์ที่ 1            กำร

เสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
3.6  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) นโยบำยหลักข้อที่ 8 

กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย นโยบำยเร่งด่วน ที่ 7 กำรเตรียมคนไทย  
สู่ศตวรรษที่ 21 

3.7  นโยบายรัฐบาล 
 3.7.1  นโยบายหลัก กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย 
 3.7.2  นโยบายเร่งด่วน กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

3.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ เพ่ิมโอกำสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ-2- 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ผลิตก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
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 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

    3.10    ข. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (งบรายจ่ายอ่ืน) 
 โครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมเพ่ือกำรจัดท ำรูปแบบและกำรพัฒนำหลักสูตร 

ต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ 
        ค. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์       
(งบรายจ่ายอ่ืน) 
             โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำท่ียั่งยืน  

 โครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ     
เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ 

 โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ 
 โครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำท           

ด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ 

4. หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันกำรจัดกำรศึกษำต้องยึดหลักว่ำผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้ และ

ถือว่ำผู้เรียนมีควำมส ำคัญมำกที่สุด รวมทั้งกระบวนกำรจัดกำรศึกษำต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตำม
ธรรมชำติ และเต็มตำมศักยภำพของตนเอง ประกอบกับที่มุ่งเน้นพัฒนำผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีควำมสมดุลทั้ง
ทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม สติปัญญำ ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม มีควำมรู้และทักษะพ้ืนฐำน รวมทั้งเจตคติที่
จ ำเป็นในกำรศึกษำ ต่อกำรประกอบอำชีพและกำรศึกษำตลอดชีวิต โดยยึดมั่นในกำรปกครองตำมระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนมีจิตส ำนึกในควำมเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกท่ีมี
คุณภำพอย่ำงยั่งยืน  

 กำรวัดและประเมินคุณภำพทำงกำรศึกษำจึงถือว่ำเป็นกลไกที่ส ำคัญในกำรที่จะสะท้อนให้เห็นถึง
ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำคุณภำพ รวมทั้งเป็นข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบกำรวำงแผนและพัฒนำคุณภำพของหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนร่วมกับส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนที่
รับผิดชอบในกำรจัดกำรศึกษำได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของกำรประเมินผลคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ รวมทั้ง
ได้ให้ควำมส ำคัญของกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำไปใช้ในกำรวำงแผนเพื่อพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพ
กำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 ด้วยเหตุนี้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร โดยกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล จึงได้
ด ำเนินกำรจัดกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564 (ภำคสมัครใจ) ให้กับสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชนและส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปรำกำร ทุกแห่ง อีกทั้งขับเคลื่อน
นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพเด็กไทยให้มีควำมพร้อมในกำรพัฒนำสู่ ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ประกอบด้วย 1) กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและกำรแก้ไขปัญหำ 2) กำรร่วมมือกันผ่ำนเครือข่ำย 3) กำรปรับตัว 4) 
กำรสร้ำงสรรค์ กำรสื่อสำรด้วยกำรพูด และ 5) กำรเขียน กำรเข้ำถึงและกำรวิเครำะห์ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้ ควำม
อยำกรู้อยำกเห็นและกำรจินตนำกำรปัจจัยอันหนึ่งที่จะน ำไปสู่จุดมุ่งหมำยดังกล่ำวคือผลที่ได้จำกกำรวัดและประเมินผล
ในทุกระดับตั้งแต่ระดับชั้นเรียนระดับสถำนศึกษำ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและระดับชำติจะต้องมีควำมน่ำเชื่อถือ
และสำมำรถสะท้อนคุณภำพท่ีแท้จริงของผู้เรียนอันน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพเด็กไทยได้เต็มตำมศักยภำพ 
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5. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือด ำเนินกำรจัดกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษำปี

ที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564 (ภำคสมัครใจ) ให้กับสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน และส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปรำกำร ทุกแห่ง 

6. กลุ่มเป้าหมาย  
   นักเรียนที่เข้ำรับกำรทดสอบ (ภำคสมัครใจ) ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปี

ที่ 3 ในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนและส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปรำกำร ทุกแห่ง    

7. ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดโครงการ  
          7.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการเชิงผลผลิต (Outputs) 

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการเชิงผลผลิต (Outputs) เป้าหมาย 
1)  นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ของสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนและส ำนักงำนส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปรำกำร ทุกแห่ง ที่เปิด
สอนระดับชั้นประถมศึกษำเข้ำรับกำรทดสอบ  ทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2564 

ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ของ
สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริม
กำรศึกษำเอกชนและส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปรำกำรทุกแห่ง ที่เปิดสอน
ระดับชั้นประถมศึกษำเข้ำรับกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2564 

2)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ของสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนและส ำนักงำนส่งเสริม 
กำรปกครองท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปรำกำร ทุกแห่ง 
 ที่ เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษำเข้ำรับกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2564 

ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3 ของ
สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่ง เสริม
กำรศึกษำเอกชนและส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปรำกำร ทุกแห่ง ที่เปิดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำเข้ำรับกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ปีกำรศึกษำ 2564 

 

          7.2 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการเชิงผลลัพธ์ (Outcomes) 
ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการเชิงผลลัพธ์ (Outcomes) เป้าหมาย 
1)  ผลกำรจัดกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน  (O-
NET) ชั้นประถมศึกษำ ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3     ปี
กำรศึกษำ 2564  

รำยงำนผลกำรจัดกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ 
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และ       ชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564  

8. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 
8.1  เชิงปริมาณ 

   1)  ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 100 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 (ภำคสมัครใจ) ของสถำนศึกษำสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนและส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ในพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรปรำกำร เข้ำรับกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2564  
   2)  ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 100 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 (ภำคสมัครใจ) ของสถำนศึกษำสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนและส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ในพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรปรำกำร เข้ำรับกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2564 
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8.2  เชิงคุณภาพ 
รำยงำนผลกำรจัดกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2564 (ภำคสมัครใจ) เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบของ สทศ. ก ำหนด 
และมีประสิทธิภำพ 

9. วิธีด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 จัดท าและขออนุมัติโครงการฯ ธ.ค. 2564  
2 การประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                    ปี
การศึกษา 2564 ระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ                                    

ม.ค. 2565  

แนวทำงกำรด ำเนินงำน   
    1. ระดับศูนย์สอบ 
        1.1 กำรประชุมช้ีแจงและทบทวนกำรปฏิบัติงำนของคณะท ำงำนระดับศูนย์สอบและ
คณะกรรมกำรสนำมสอบเพื่อด ำเนินกำรจัดสอบ 
        1.2 เตรียมควำมพร้อมสถำนท่ีและจัดระบบกำรปฏิบัตงิำนของคณะท ำงำน      ระดับ
ศูนย์สอบ 

3 การบริหารจัดการและทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน ( O-NET)                
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 

ก.พ. 2565  

แนวทำงกำรด ำเนินงำน   
    ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรและทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ระดับศูนย์สอบและสนำมสอบของคณะกรรมกำรฯ ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6                   และ
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2564 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
4 สรุปรายงานผลการด าเนินการทดสอบการด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3             ปี
การศึกษา 2564 

มี.ค. 2565  

 แนวทำงกำรด ำเนินงำน   
ประชุมสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 

ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 และระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2564          

10. ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุช่วงเดือนที่ด าเนินการ) 
             1 ธันวำคม 2564 – มีนำคม 2565 

11. สถานที่ด าเนินการ (ระบุกรุงเทพ/ ปริมณฑล /ภาค/จังหวัด) 
             สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน และส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปรำกำร ทุกแห่ง ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  

 

12. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
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13. งบประมาณ  
 

 

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

793,020  793,020 ไม่มีค่ำใช้จ่ำยใน
ไตรมำสนี้ 

793,020 สิ้นสุดโครงกำร สิ้นสุดโครงกำร 

 

14. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      14.1 ปัญหำ อุปสรรค 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
      14.2 แนวทำงแก้ไข 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
15. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................... 
16. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... ........................................... 
17. ผู้รายงาน......นำยอภิสิทธิ์...รอดบ ำเรอ...............ต าแหน่ง............ศึกษำนเิทศช ำนำญกำร................................ 
     โทรศัพท์.....0 2323 1021....โทรสาร...0 2323 1021 ต่อ 20 .....e–mail : rodapisit.7@gmail.com 
18. วันที่รายงาน ณ วันที่ ........7....... เดือน ............มีนำคม...............พ.ศ. ............2565............................. 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

****************************** 
1. ช่ือหน่วยงาน  ส ำนักศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 
2. ชื่อโครงการ : สนับสนุนกำรตรวจรำชกำร ติดตำมและประเมินผลตำมกรอบนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
                    ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน  ต.ค.  -   ธ.ค. 2564     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค.  -   มี.ค.  2565   
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน  เม.ย. -   มิ.ย. 2565     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค.  -   ก.ย.  2565  

สถานะโครงการ     
  โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 2565   
  โครงกำรที่บูรณำกำร ร่วมกับหน่วยงำนอื่น ได้แก่  
          1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 1  

              2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 2  
              3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร 
              4) ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดสมุทรปรำกำร 
              5) ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดสมุทรปรำกำร 
              6) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช.) โดย กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัด
สมุทรปรำกำร และคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดสมุทรปรำกำร (ปส.กช.สป.) 
              7) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) โดยคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัดสมุทรปรำกำร 
               * หน่วยงำนที่อำจเกี่ยวข้องในบำงประเด็นฯ ได้แก่ ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปรำกำร และส ำนักงำนพัฒนำ
สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปรำกำร 
 

4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580) 
          ข้อ 3 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้ำน...) 
          (๑๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
                  ๑๑.๓ กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัย (วัยเรียน/วัยรุ่น) 
          (๑๒)  การพัฒนาการเรียนรู้ 

        ๑๒.๑ กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
4.3 แผนแม่บทเฉพาะกิจ (โปรดระบุด้ำน...........-............) 
4.4 แผนการปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้ำน...) 

          แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 
เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๑  :  กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู โดยรวมของประเทศโดย

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่และกฎหมำยล ำดับรอง 
เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๒  :  กำรปฏิรูปกำรพัฒนำเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  
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เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๓  :  กำรปฏิรูปเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  
เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๔  :  กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรองและพัฒนำ ผู้ประกอบ

วิชำชีพครูและอำจำรย์ 
เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๕ : กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนอง กำรเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ 
เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๖ : กำรปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนในระบบกำรศึกษำเพ่ือบรรลุเป้ำหมำย

ในกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
          เรื่องและประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๗  :  กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยกำรพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล    
   4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

    ข้อ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
   4.6 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565)  
         (โปรดระบุด้ำน..........-...........) 
   4.7 นโยบายรัฐบาล 

 4.7.1 นโยบายหลัก   
               ข้อ 8 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน  
              ข้อ 9 กำรเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ เพ่ิมโอกำสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ผลิตก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

    4.10 ข. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (งบรายจ่ายอ่ืน) 
                โครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมเพ่ือกำรจัดท ำรูปแบบและกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ 
 
   ค. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
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(งบรายจ่ายอ่ืน) 
      โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำท่ียั่งยืน  
    โครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ 
    โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ 
    โครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ 
                      โครงการตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
            สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

5. หลักการและเหตุผล 
  กำรตรวจรำชกำรและกำรติดตำมประเมินผลกำรเป็นมำตรกำรส ำคัญประกำรหนึ่งในกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดินที่จะท ำให้กำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรปฏิบัติภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐบรรลุเป้ำหมำยสอดคล้องกับ
แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและนโยบำยของรัฐบำล สำมำรถแก้ไขปัญหำอุปสรรคได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ                        
ซึ่ งพระรำชบัญญัติ ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๒๐บัญญัติ ให้
กระทรวงศึกษำธิกำรมีผู้ตรวจรำชกำรของกระทรวง เพ่ือท ำหน้ำที่ในกำรตรวจรำชกำร และติดตำมประเมินผล
ระดับนโยบำย กำรนิเทศ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ เพ่ือกำรปรับปรุง พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร และให้มีคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร โดยมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นประธำนประกอบกับค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อยแห่งชำติที่ ๑๙/๒๕๖๐ ข้อ ๕ (๔) ให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคมีอ ำนำจหน้ำที่สนับสนุนกำร
ตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่รับผิดชอบ
และประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ ๔.๕ ก ำหนดกรอบหน้ำที่ของกลุ่มนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผล ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ให้ท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรตรวจรำชกำร  ตำมกรอบ
กระบวนงำน คือ ๑) งำนประสำนและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ๒) งำน
ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร จัดท ำแผนรองรับกำรตรวจรำชกำร และ
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงในกำรตรวจรำชกำร ติดตำมและประเมินผลตำม
นโยบำยและแผนกำรตรวจรำชกำรของกระทรวง ๓) สั่งกำร ก ำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดให้เป็นไปตำม
นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและยุทธศำสตร์ชำติ ๔) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
  ฉะนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูล สำรสนเทศ เพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจ
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นไปอย่ำงมีระบบและมีประสิทธิภำพ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร  
โดยกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล จึงได้จัดท ำโครงกำรตรวจรำชกำรติดตำมประเมินผลตำมกรอบนโยบำยกำร
ตรวจรำชกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
6. วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือชี้แจงกรอบประเด็นกำรประเมิน เป้ำหมำย/ตัวชี้วัดกำรตรวจรำชกำร ติดตำมและประเมินผลตำมนโยบำย
กำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ต่อหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดสมุทรปรำกำร   
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     2. เพ่ือนิเทศ ติดตำม และประเมินผลและส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมนโยบำยส ำคัญของกระทรวงศึกษำธิกำรตำมกรอบประเด็นกำรประเมิน เป้ำหมำย/ตัวชี้วัดกำรตรวจ
รำชกำร ติดตำมและประเมินผล 
     3. เพ่ือจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ สนับสนุนกำรตรวจรำชกำร ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนนโยบำย
ส ำคัญของกระทรวงศึกษำธิกำรตำมกรอบประเด็นกำรประเมิน เป้ำหมำย/ตัวชี้วัดกำรตรวจรำชกำร ติดตำมและ
ประเมินผล  
     4. เพ่ือให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำมีผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ (Best Practice) อย่ำงน้อย 3 ล ำดับ ตำมผล
กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร      
     5. เพ่ือประเมินควำมพึงพอในกำรให้ควำมร่วมมือกับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร ในกำร
ประสำน สนับสนุนกำรตรวจรำชกำร เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำรของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 

7. กลุ่มเป้าหมาย (ระบุผู้เข้ำร่วมและจ ำนวน) 
     - ตัวแทนหน่วยงำนกำรศึกษำท่ีเกี่ยวข้องและคณะผู้ด ำเนินงำนตำมโครงกำร  จ ำนวน 40 คน 
 

8. ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดโครงการ            
    - หน่วยงำนกำรศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปรำกำร จ ำนวน 7 หน่วยงำน ได้แก่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 1 (สพป.เขต 1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 2 
(สพป.เขต 2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร (สพม.สป.) ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดสมุทรปรำกำร (กศน.สป.) คณะกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัดสมุทรปรำกำร 
(อศจ.สป.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนของจังหวัดสมุทรปรำกำร (สช.สป.) และศูนย์
กำรศึกษำพิเศษจังหวัดสมุทรปรำกำร(ศกศ.สป.) ได้รับกำรตรวจ นิเทศ ติดตำมและประเมินผลเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยกำร
ขับเคลื่อนตำมกรอบแผนงำนกำรตรวจ นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดสมุทรปรำกำร  
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 
     9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
            ๑. ร้อยละ 100 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดสมุทรปรำกำรได้รับกำรชี้แจงกรอบประเด็นกำร
ประเมิน เป้ำหมำย/ตัวชี้วัดกำรตรวจรำชกำร ติดตำมและประเมินผลตำมนโยบำยกำรจั ดกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
            2. ร้อยละ 100 ของศึกษำนิเทศก์ ศธจ.สมุทรปรำกำรและผู้เกี่ยวข้อง ได้ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผล กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 ตำมกระบวนกำรนิเทศที่วำงแผนไว้และตรวจติดตำมคุณภำพงำนตำมกระบวนกำรนิเทศแบบ APDER และ
พัฒนำงำนตำมกระบวนกำร PDCA             
             3. ร้อยละ 100 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดสมุทรปรำกำรมีกำรรำยงำนตำมกรอบประเด็นกำร
ประเมิน เป้ำหมำย/ตัวชี้วัดกำรตรวจรำชกำร ติดตำมและประเมินผลตำมนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร  
             4. ร้อยละ 100 ของทุกหน่วยงำนกำรศึกษำในจังหวัดสมุทรปรำกำร สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรมีผลงำน
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) อย่ำงน้อย 3 ล ำดับ ตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
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             5. มีเอกสำรกำรรำยงำนผลกำรตรวจติดตำมนโยบำยส ำคัญของกระทรวงศึกษำธิกำรตำมกรอบประเด็น
กำรประเมิน เป้ำหมำย/ตัวชี้วัดกำรตรวจรำชกำร ติดตำมและประเมินผลตำมนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำนวนอย่ำงน้อย ๒ เล่ม  
 

    9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
            1. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดสมุทรปรำกำรได้รับกำรชี้แจงกรอบประเด็นกำรประเมิน 
เป้ำหมำย/ตัวชี้วัดกำรตรวจรำชกำร ติดตำมและประเมินผลตำมนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ได้อย่ำงครอบคลุม 
            2. ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องได้
ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล กำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำตำมนโยบำยของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
และสถำนศึกษำ ด้วยกระบวนกำรนิเทศแบบ APDER และพัฒนำงำนตำมกระบวนกำร PDCA อย่ำงมีคุณภำพ 
            3. ทุกหน่วยงำนกำรศึกษำจังหวัดสมุทรปรำกำรมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนครบทุกประเด็น          ที่
เกี่ยวข้องตำมนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2565 ตำมกรอบประเด็น
กำรประเมิน เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์และมีคุณภำพ 
            4. ผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ำเสนอผลงำนที่เป็นเลิศ (Best Practice) จำกผลกำร
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นตัวแทน
ของ 7 หน่วยงำน เพ่ือน ำเสนอผลงำนที่เป็นเลิศ (Best Practice) 3 ล ำดับแรกของแต่ละหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
ในพ้ืนที่ จั งหวัดสมุทรปรำกำร และกำรสรุปผลกำรด ำ เนินงำนตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำรของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 มีระดับควำมพึงพอใจในอยู่ในระดับมาก 
           5. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร มีเอกสำรกำรรำยงำนผลกำรตรวจ นิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2565  
ที่สมบูรณ์และมีคุณภำพ โดยศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 
  

 
10. วิธีด าเนินการ 
    แผนงานด าเนินการ/ระยะเวลาด าเนินงาน/ งบประมาณ 
 

 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้ควบคุม 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

1. 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 

กิจกรรมที่ ๑  ประชุมประสำนแผนกับส่วนกลำง รับทรำบกรอบ
ประเด็นกำรประเมิน เป้ำหมำย/ตัวช้ีวัดกำรตรวจรำชกำร 

ธันวาคม 2564 – มกราคม 2565 

กิจกรรมที่ ๒ ประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำคู่มือกำรประเมิน นโยบำย
ส ำคัญของกระทรวงศึกษำธิกำร และประเด็น เป้ำหมำย/ตัวช้ีวัดกำร
ตรวจรำชกำร  
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 

กิจกรรมที่ ๓  เก็บข้อมูลตำมประเด็นกำรตรวจรำชกำร กับหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำในสังกัดจังหวัดสมุทรปรำกำรเพื่อสังเครำะห์ผลกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยฯโดยศึกษำนิทศก์ ศธจ.สมุทรปรำกำรและ
ผู้เกี่ยวข้อง  มกราคม – กรกฎาคม 2565 

2,750 
 
 

- 
 
 
 

- 

- 
 
 
2,750 
 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

13,800 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

นำยสุนันท์ วงศ์
ทองเหลือ 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้ควบคุม 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

4. 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 

กิจกรรมที่ 4  รับกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจกระทรวงศึกษำธิกำร จ ำนวน ๒ 
ครั้ง ของรอบกำรตรวจรำชกำรกรณีปกติ และกรณีพิเศษเร่งด่วน (ถ้ำมี) 
มกราคม – มิถุนายน 2565 

กิจกรรมที่ 5 ประชุมสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ำเสนอผลงำนที่เป็น
เลิ ศ (Best Practice) จำกผลกำรกำรด ำเนิ นงำนตำมกรอบนโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของ  7  หน่วยงำน เพื่อ
น ำเสนอผลงำนที่เป็นเลิศ 3 ล ำดับแรก และกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนของแต่
ละหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพื้นที่จังหวัดสมุทรปรำกำร    
กรกฎาคม – สิงหาคม 2565 

กิจกรรมที่ 6 จัดท ำรำยงำนและสรุปผลกำรด ำเนินกำร จ ำนวน 2 เล่มเพื่อสง่
รำยงำน ศธภ.2 และส ำเนำจ ำนวน 20 เล่ม เพื่อน ำเสนอทุกหน่วยงำนกำรศกึษำ
และผู้เกี่ยวข้องที่เข้ำร่วมประชุมฯ   
สิงหาคม – กันยายน 2565 

- 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

18,200 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 

- 
 
 

15,100 
 
 
 
 
 

7,400 

นำยสุนันท์ วงศ์
ทองเหลือ 

 

รวมแต่ละไตรมาส 2,750 34,750 22,500  

รวมทั้งสิ้น (ถัวจ่ายทุกรายการทุกกิจกรรม) 60,000  บาท 
 

กระบวนการตรวจ นิเทศ  ก ากับ ติดตามและประเมินผล ตามหลักธรรมาภิบาล 

1) กระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ APDER  มีข้ันตอนส ำคัญ
ในกำรนิเทศ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
                1) ขั้น A : Analysis วิเครำะห์บริบท 
                2) ขั้น P : Plan วำงแผนกำรนิเทศ 
                3) ขั้น D : Do ด ำเนินกำรนิเทศกำรศึกษำโดยใช้รูปแบบ ICSR ดังนี้ 
                              

      - I  : Informing ให้ควำมรู้ 
                              - C : Coaching ช่วยเหลือ ชี้แนะ 
                              - S : Sharing  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
                              - R : Reinforcing สร้ำงเสริมก ำลังใจ 
               4) ขั้น E : Evaluation ตรวจสอบ ประเมิน 
               5) ขั้น R : Report สรุปผล รำยงำนผล 
 2) กระบวนการตรวจ  ใช้กระบวนกำรตรวจแบบบูรณำกำร 

กระบวนการตรวจ  มีข้ันตอนส ำคัญในกำรด ำเนินกำร 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 กำรด ำเนินกำรก่อนกำรตรวจ  
ขั้นที่ 2 กำรด ำเนินกำรขณะตรวจ 
ขั้นที่ 3 กำรด ำเนินกำรหลังตรวจ 

3) กระบวนการก ากับ ติดตาม ใช้กระบวนกำรติดตำมคุณภำพงำนแบบ PDCA 
กระบวนการติดตามแบบ PDCA  มีข้ันตอนส ำคัญในกำรนิเทศ ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1  วำงแผนกำรนิเทศ (Plan – P)  
ขั้นที่ 2  กำรปฏิบัติ  งำน (Do - D)  
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ขั้นที่ 3  กำรตรวจสอบ (Check – C)  
ขั้นที่ 4  ด ำเนินกำรให้เหมำะสม (Act – A)  
 

 4) กระบวนการบริหารจัดการตรวจ นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุช่วงเดือนที่ด าเนินการ) 
     - ตุลำคม 2564 – กันยำยน 2565 
 

12. สถานที่ด าเนินการ (ระบุกรุงเทพ/ปริมณฑล/ภาค/จังหวัด)   
    - สถำนศึกษำในพื้นที่จังหวัดสมุทรปรำกำร เขตปริมณฑล 

13. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
 
14.งบประมาณ 

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

60,000 บำท 14,222 ไม่มีค่ำใช้จ่ำยใน
ไตรมำสนี้นี้ 

14,222 - - 

15. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      15.1 ปัญหำ อุปสรรค 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
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 15.2 แนวทำงแก้ไข 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
16. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................... 
17. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... ............................................. 
18. ผู้รายงานโครงการ 

 กลุ่ม..นิเทศ ติดตำมและประเมินผล ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร  
          ชื่อ...นำงสำวพิมพ์ภัทรำ...นามสกุล....ศิริจำรุกิตติ์..... 
 โทรศัพท์มือถือ...08-0258-7547....โทรศัพท์.....-...... 
 E–mail : ..pimyaya2516.siri@gmail.com..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:..pimyaya2516.siri@gmail.com
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 
2. ช่ือโครงการ  ขับเคลื่อนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงทะเลและมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลสู่กำร 
       เรียนกำรสอนในสถำนศึกษำในพื้นที่น ำร่องของจังหวัดสมุทรปรำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
3. ห้วงเวลารายงาน      
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร             สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ แผนย่อยที่ 3.1 กำรปฏิรูป 
กระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท - 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 - 2565) 12.(5) กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือ

ตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) )   ยุทธศำสตร์ที่ 1  

กำรเสริมสร้ำง และพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
4.6 แผนความม่ันคง  นโยบำยหลักข้อที่ 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทย 

ทุกช่วงวัย นโยบำยเร่งด่วน ที่ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
4.7 นโยบายรัฐบาล  
 4.7.1 นโยบายหลัก  กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน  กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  ยุทธศำสตร์ที่ ๓ เพ่ิมโอกำสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้ำถึง 

บริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     4.9.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
  ผลผลิตที่ 2 หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      ได้รับบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ       ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 



 

65 

 

 

  ผลผลิตที่ 3  ผู้ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับกำร  
                                                                                                                                         อุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศึกษำนอกระบบ  ผลผลิตที่ 8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำร 
                                                                                            ศึกษำได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
    4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
              แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ  
    4.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
              แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบำยข้อ........................................................................................................... ........................) 
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
    (โปรดระบุ.....................................................................................................................................................) 
7. หลักการและเหตุผล  
   ตำมที่ รัฐบำลได้ให้ควำมส ำคัญถึงกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลในทุกมิติ จึงก ำหนดให้มี  
 แผนควำมมั่นคงแห่งชำติทำงทะเล เป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนในทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมป้องกันและ
รักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล ซึ่งมุ่งเน้นกำรสร้ำงเสถียรภำพ ควำมปลอดภัย เสรีภำพ และสภำวะแวดล้อมที่
เอ้ือต่อกำรด ำเนินกิจกรรมทำงทะเลของทุกภำคส่วนอย่ำงยั่งยืน พระรำชบัญญัติเรื่อง กำรรักษำผลประโยชน์ของชำติ
ทำง ทะเล พ.ศ. 2562 มีพระรำชบัญญัติเพ่ือกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เกิด ประโยชน์สูงสุด โดยมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรร่วมเป็นคณะกรรมกำรโดยต ำแหน่งท ำหน้ำที่ก ำหนด
นโยบำย ยุทธศำสตร์แผนควำมมั่นคงทำงทะเล และมำตรกำรในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลให้สอดคล้อง
กับ นโยบำยของรัฐบำล แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคง แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและยุทธศำสตร์
ชำติ ตลอดจนติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน และเสนอผลกำรด ำเนินงำนต่อสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ และ 
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทรำบ หนังสือเรื่อง ทะเลและมหำสมุทรและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล จัดท ำขึ้นภำยใต้ 
โครงกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงทะเลโดยมีวัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำเพ่ือให้คนไทยเข้ำใจและตระหนักถึง 
ควำมส ำคัญของทะเลพร้อมเข้ำมำร่วมปกป้อง อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่ำงเห็นคุณค่ำของทะเลไทย 
  กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ด ำเนินกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ควำมเจริญงอกงำมของบุคคลและสังคม  
โดยกำรถ่ำยทอดควำมรู้กำรฝึกอบรมกำรสืบสำน วัฒนธรรม กำรสร้ำงสรรค์จรรโลงควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร                    
กำรสร้ำงองค์ควำมรู้อันเกิดจำกสภำพแวดล้อม สังคมกำรเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิตและจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
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   ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เห็นควำมส ำคัญของกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล จึงมี
นโยบำยให้สถำนศึกษำกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงทะเลและมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลสู่กำรเรียน 
กำรสอนในสถำนศึกษำ โดยสำมำรถใช้จัดกำรเรียนกำรสอนในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนหรือกิจกรรม เสริมหลักสูตร หรือ
อ่ืน ๆ ตำมบริบทของแต่ละสังกัด  
   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 มีนโยบำยที่สอดคล้องกับหน่วยงำนต้นสังกัดให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำร 
จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบด ำเนินกำรกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงทะเลและมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 
สู่กำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ให้เกิดคุณภำพสูงสุดตำมศักยภำพของผู้เรียนในระดับพ้ืนที่  

  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร เป็นหน่วยงำนหลักและเป็นฝ่ำยเลขำนุกำรในกำรขับเคลื่อน 
ในระดับจังหวัดสู่สถำนศึกษำในพ้ืนที่ 23 จังหวัดชำยทะเล ส ำหรับน ำไปใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนโดยก ำหนด 
รูปแบบและแนวทำงในกำรขับเคลื่อนตำมนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัดและบูรณำกำรควำมร่วมมือในพ้ืนที่  
กับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ได้อย่ำงมีคุณภำพจำก 
กำรด ำเนินงำนฯ เพ่ือเป็นศูนย์กลำงส่งเสริมกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ และ
ยกระดับคุณภำพศึกษำในระดับจังหวัดสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน จึงได้จัดท ำโครงกำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ 
ทำงทะเลและมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลสู่กำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำในพ้ืนที่ น ำร่องของ 
จังหวัดสมุทรปรำกำร 
8. วัตถุประสงค์  
   8.1 เพ่ือจัดท ำคู่มือกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงทะเลและมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 
สู่กำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ  

  8.2 เพ่ือเผยแพร่และประเมินควำมพึงพอใจของสถำนศึกษำในกำรใช้คู่มือกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงทะเล
และมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลสู่กำรเรียนกำรสอน 
9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  
  9.1.1 มีคู่มือกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงทะเลและมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล  
สู่กำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ อย่ำงน้อย 1 เล่ม  
   9.1.2 คู่มือได้รับกำรเผยแพร่สู่สถำนศึกษำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  
   9.1.3 สถำนศึกษำท่ีน ำคู่มือไปใช้มีควำมพึงพอใจไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
  9.2.1 คู่มือกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงทะเล และมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล  
สู่กำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ สำมำรถน ำไปใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  
   9.2.2 สถำนศึกษำท่ีได้รับกำรเผยแพร่และน ำคู่มือไปใช้มีควำมพอใจอยู่ในระดับมำก 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียนในสถำนศึกษำทุกสังกัดและที่เกี่ยวข้อง 
ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปรำกำร 
11. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลำคม 2564 - กันยำยน 2565 
12. สถานที่ด าเนินการ  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร หน่วยงำนทำงกำรศึกษำสถำนศึกษำ
กลุ่มเป้ำหมำย สถำนศึกษำขยำยผลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปรำกำร และสถำนที่ด ำเนินกำรพัฒนำ/อบรม 
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13. กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการ  
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 จัดท ำและขออนุมัติโครงกำรฯ ก.พ. 2565  
2 กำรประชุมช้ีแจงกำรด ำเนินงำนโครงกำรกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงทะเล 

และมหำสมุทร และผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลสู่กำรเรียนกำรสอนใน
สถำนศึกษำ ส ำหรับประกอบกำร เรียนกำรสอนในพื้นที่น ำร่องของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ในระดับจังหวัด 

มี.ค. 2565  

3 กำรจัดท ำคู่มือกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงทะเลและมหำสมุทร  และ
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล 

เม.ย. – พ.ค. 2565  

4 นิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรน ำคู่มือไปใช้ ก.ค. – ส.ค. 2565  
5 จัดท ำเอกสำรรำยงำนเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ก.ย. 2565  

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)  
 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร (เนื่องจำกสถำนกำรณ์ภำยใต้ มำตรกำรกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  
2019 (COVID - 19) ในพ้ืนที่ 
15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (สะสม) 
จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 

เชิงปริมาณ      
     
เชิงคุณภาพ      
     

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ .... 
17. งบประมาณ 
  

ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่
ได้รับทั้งหมด 
 

ผลการใช้จ่ าย
งบประมาณรวม
(สะสม) 

ผลการใช้จ่ าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่ าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

20,000 - ไม่มีค่ำใช้จ่ำยใน
ไตรมำสนี้ 

ไม่มีค่ำใช้จ่ำยใน
ไตรมำสนี้ 

- - 

แหล่งงบประมาณ ส ำนักปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหำ อุปสรรค 
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... .............................. 
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   18.2 แนวทำงแก้ไข 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................................................................................................... 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ ........................................ 
21. ผู้รายงาน..........นำยอภิสทิธิ์....รอดบ ำเรอ..................ต าแหน่ง...............ศึกษำนิเทศช ำนำญกำร.................... 
     โทรศัพท์....0 2323 1021....โทรสาร.....0 2323 1021 ต่อ 20...e–mail : rodapisit.7@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ......7......... เดือน ............มีนำคม...............พ.ศ. ...............2565  .......................... 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 
2. ช่ือโครงการ  บูรณำกำรกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของจังหวัดสมุทรปรำกำร โดยผ่ำนกลไก 
                     ของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร (กศจ.สมุทรปรำกำร) 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร            สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้ำนยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ (แผนย่อยที่ 3.1 กำรปฏิรูปกระบวนกำร
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21) 

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท -  
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ  ด้ำนกำรศึกษำ 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
   ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
4.6 แผนความม่ันคง - 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  - 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน  - 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)      

  ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
                ยุทธศำสตร์ที่ ๖ ปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     4.9.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      ได้รับบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ       ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับกำร 
        อุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศึกษำนอกระบบ  ผลผลิตที่ 8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำร 
                                                                                            ศึกษำได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 

4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
              แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ  
    4.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
              แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี)   -  
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน    
    บูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียมและทั่วถึงประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 256๕ 
7. หลักการและเหตุผล  

นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565 ประกอบด้วย
ประเด็นที่ส ำคัญ คือกำรปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ให้ทันสมัย กำรพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพ
ครูและอำจำรย์ กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัล กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรและ กำรจัดกำรศึกษำ กำร
ปรับระบบกำรประเมินผลกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพ กำรจัดสรรและกำรกระจำยทรัพยำกร ให้ทั่วถึงทุก
กลุ่มเป้ำหมำย กำรน ำกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ National Qualifications Framework (NQF) และกรอบคุณวุฒิ
อ้ำงอิงอำเซียน ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF)กำรพัฒนำเด็กปฐมวัย กำรศึกษำเพ่ืออำชีพและ
สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศกำรพลิกโฉมระบบกำรศึกษำไทย กำรเพ่ิมโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ
ที่มีคุณภำพของกลุ่มผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ กำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย ตลอดจนนโยบำย
ระยะเร่งด่วนของกระทรวงศึกษำธิกำร (Quick Win) คือควำมปลอดภัยของผู้เรียน หลักสูตรฐำนสมรรถนะ ฐำนข้อมูล Big 
Data  ขับเคลื่อนศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center)  พัฒนำทักษะทำงอำชีพ  กำรศึกษำตลอด
ชีวิต กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้ที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ และได้น ำเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ  20 ปี  
(พ.ศ.2561-2580) ด้ำนกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและทรัพยำกรมนุษย์  ที่มุ่งให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ  
มีควำมพร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และยึดเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 
2560 ยึดวัตถุประสงค์ของกำรปฏิรูปกำรศึกษำภำยใต้แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ คือ  1) ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ 2) ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 3) มุ่งควำมเป็นเลิศและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ของประเทศ 4) ปรับปรุงระบบกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกระดับน ำสู่กำรปฏิบัติ 
อย่ำงเป็นรูปธรรม และเป็นกลไกที่ส่งเสริมควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนให้เกิดกำรพัฒนำกำรศึกษำในระดับจังหวัด 
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    ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด จัดตั้งขึ้นตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ค ำสั่งที่ 19/2560 
เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2560 มีหน้ำที่ส ำคัญ                  
ในกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับจังหวัด และให้มีคณะกรรมกำร
กำรศึกษำจังหวัด (กศจ) มีหน้ำที่ อ ำนำจในส่วนของกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมทั่วถึง 
ในพ้ืนที่จังหวัด  โดยกำรก ำหนดยุทธศำสตร์  แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำและกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ  
ทุกประเภท ประสำนและส่งเสริมกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร 
และกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบอ่ืนที่หลำกหลำย ให้ควำมเห็นชอบกรอบกำรประเมินผล  กำรปฏิบัติงำนและตัวชี้วัดในกำรด ำเนินกำร
ในลักษณะตัวชี้วัดรวมของส่วนรำชกำร หน่วยงำนและสถำนศึกษำ มีกำรก ำกับ เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ของส่วนรำชกำร หน่วยงำน และสถำนศึกษำ โดยมีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดรับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัด (กศจ. ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด เน้นให้มีกำรประสำนและ
บูรณำกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำของแต่ละหน่วยงำน ทั้งภำครัฐและเอกชนในจังหวัด 
ให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของเขตพ้ืนที่ซึ่งจะต้องด ำเนินกำรโดยมีแนวทำงที่ผ่ำนกระบวนกำรก ำหนดร่วมกัน ร่วมมือกัน
ขับเคลื่อน ร่วมกันประเมิน ร่วมกันน ำเสนอและปรับปรุงเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
              ดังนั้น เพ่ือให้ภำรกิจส ำคัญในกำรก ำกับดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ
ของหน่วยงำนกำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลต่อกำรบริหำร                   
กำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร
และบริบทของพ้ืนที่ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร จึงได้ก ำหนดให้มีโครงกำร “โครงกำรบูรณำกำร
กำรขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของจังหวัดสมุทรปรำกำรโดยผ่ำนกลไกของคณะกรรมกำร                    
กำรศึกษำธกิำรจังหวัดสมุทรปรำกำร (กศจ.สมุทรปรำกำร)” เพ่ือใช้เป็นรูปแบบและแนวทำง ในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำต่อไป 
8. วัตถุประสงค์ 
 ๓.1 เพ่ือจัดท ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรวำงแผนในกำรก ำกับ ติดตำมและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ                   
กำรด ำเนินงำน ตำมแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด 

  ๓.2 จังหวัดสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำนวัตกรรม และกำรวิจัยทำงกำรศึกษำในระดับจังหวัด  
๓.๓ จังหวัดสำมำรถน ำรูปแบบแนวทำงกำรพัฒนำนักเรียนหรือกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรบริหำรจั ดกำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศกำรศึกษำไปใช้ได้จริงในระดับพ้ืนที่ 
9. ตัวชี้วัดของโครงการ   
     9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

9.1.๑ มีฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรวำงแผนในกำรก ำกับ ติดตำมและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ                                             
กำรด ำเนินงำน ตำมแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำ
จังหวัด อย่ำงน้อยรูปแบบละ ๑ นวัตกรรม 

      9.๑.2 จังหวัดสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำนวัตกรรม และกำรวิจัยทำงกำรศึกษำในระดับ
จังหวัด อย่ำงน้อย ๑ เครือข่ำย 

9.๑.๓ จังหวัดมีศูนย์กลำงรูปแบบแนวทำงกำรพัฒนำนักเรียนหรือกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรบริหำร
จัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศกำรศึกษำไปใช้ได้จริงในระดับพ้ืนที่ อย่ำงน้อย ๑ ศูนย ์
     9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

      9.2.1 จังหวัดสำมำรถน ำรูปแบบแนวทำงกำรพัฒนำนักเรียนหรือกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรบริหำร 
จัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศกำรศึกษำไปใช้ได้จริงในระดับพ้ืนที่ 
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10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 สถำนศึกษำ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน ที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปรำกำร

จ ำนวน ๓ โรงเรียน 

11. ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลำคม ๒๕๖๔ - กันยำยน ๒๕๖๕ 
12. สถานที่ด าเนินการ 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร และสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยจ ำนวน ๓  แห่ง 
13. กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการ  
 

ที ่ กิจกรรม–วิธีด าเนินการ (Activity) ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมที่ ๑ จัดท ำโครงกำรและชี้แจงกำรด ำเนินโครงกำรเพ่ือขอ

อนุมัติโครงกำร 
ก ลุ่ ม นิ เ ท ศ  ติ ด ต ำ ม  แ ล ะ
ประเมินผล 

2. กิจกรรมที่ ๒ น ำเสนอโครงกำรบูรณำกำรกำรขับเคลื่อนกำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของจังหวัดสมุทรปรำกำร โดยผ่ำน
กลไกของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร (กศจ.
สมุทรปรำกำร) 

ก ลุ่ ม นิ เ ท ศ  ติ ด ต ำ ม  แ ล ะ
ประเมินผล 

3. กิจกรรมที่ ๓ ด ำเนินกำรในโครงกำรจ ำนวน ๒ วัน ดังนี้  
๑) โรงเรียนน ำเสนอโครงกำรเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  
จ ำนวน ๓ โรงเรียน 
๒) จัดประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนโดยมีผู้แทนส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร , ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๒ และส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร เพ่ือออกแบบกำรหำรูปแบบ/
วิธีกำรกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของจังหวัดสมุทรปรำกำร 
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร โดยใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน ทั้ง ๒ 
หน่วยงำน จ ำนวน ๓ โรงเรียน โดยผู้เข้ำร่วมประชุมประกอบด้วย
ผู้บริหำร ครู บุคลำกร ทำงกำรศึกษำ ตัวแทนคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ตัวแทนชุมชน และคณะวิทยำกร เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร เพ่ือจัดท ำรูปแบบ แนวทำงกำร
พัฒนำนักเรียนหรือกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร กำร
จัดกำรเรียนรู้  และกำรนิเทศกำรศึกษำเพ่ือยกระดับคุณภำพ                   
และประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำรวมทั้งสิ้น ๒5  คน 

ศธจ.สป/หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ  ที่
เกี่ยวข้อง 
ก.ค.-ส.ค.65 

4. กิจกรรมที่  ๔ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำตำมควำมต้องกำรและนิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำ จ ำนวน ๓ แห่ง จ ำนวน แห่งละ ๑ ครั้ง 

ศธจ.สป/หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ที่
เกี่ยวข้อง 
ก.ค.-ส.ค.65 

5. กิจกรรมที่ ๕ จัดประชุมสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท ำรำยงำน
สรุปผลโครงกำร เป็นเอกสำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนระดับจังหวัด                         
จ ำนวน ๓๐ คน จ ำนวน 1 วัน 

ศธจ.สป/หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ที่
เกี่ยวข้อง 
ส.ค. - ก.ย.65 
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14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 

หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
งบรายจ่ายอื่น :  
กิจกรรมที่ ๑ จัดท ำโครงกำรและชี้แจงกำรด ำเนินโครงกำรเพื่อขออนุมัติโครงกำร - 
กิจกรรมที่ ๒ น ำเสนอโครงกำรบูรณำกำรกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ของจังหวัดสมุทรปรำกำร โดยผ่ำนกลไกของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
สมุทรปรำกำร (กศจ.สมุทรปรำกำร) 

 
- 

กิจกรรมที่ ๓ ด ำเนินกำรในโครงกำรจ ำนวน ๒ วัน ดังนี้  
๑) ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนโดยมีผู้แทนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
สมุทรปรำกำร, ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๒และ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร จ ำนวน ๒๕ คน 

- ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 2๕ คนๆละ 120 บำท จ ำนวน ๒ วัน 
    (๒๕ คน x ๑๒๐ บำท x ๒ วัน) เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บำท 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จ ำนวน 2๕ คน ลๆะ 50 บำท/จ ำนวน 2 มื้อ  จ ำนวน ๒ วัน 
    (๒๕ คน x ๕๐ บำท x ๒ มื้อ x ๒ วัน) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บำท 
- ค่ำเดินทำงเหมำจ่ำยคนละ 200 บำท จ ำนวน ๑๕ คน จ ำนวน ๒ วัน 

             (๑๕ คน x ๒๐๐ บำท x ๒ วัน) เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บำท            
             - ค่ำสมนำคุณวิทยำกร จ ำนวน ๔ คน จ ำนวน ๒ วัน ดังนี้ 
                คนที่ ๑ (๒ ชั่วโมง/ชั่วโมงละ ๖๐๐ บำท x ๒ วัน) เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บำท 
                คนที่ ๒ (๑ ชั่วโมง/ชั่วโมงละ ๖๐๐ บำท x ๑ วัน) เป็นเงิน     ๖๐๐ บำท 
                คนที ่๓ (๑ ชั่วโมง/ชั่วโมงละ ๖๐๐ บำท x ๑ วัน) เป็นเงิน     ๖๐๐ บำท 
                คนที่ ๔ (๔ ชั่วโมง/ชั่วโมงละ ๖๐๐ บำท x ๒ วัน) เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บำท 
๒) โรงเรียนน ำเสนอโครงกำรเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวน ๓ โรงเรียน      
(โครงกำรโรงเรียนละ ๗,๐๐๐ บำท) (๓ โรงเรียน x ๗,๐๐๐ บำท = ๒๑,๐๐๐)          
๓) ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดกำรประชุม 

(๕๐,๒๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 

๖,๐๐๐ 
 
๑,๒๐๐  
  ๖๐๐ 
  ๖๐๐ 
๔,๘๐๐ 
 
 

  ๒๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำตำมควำม
ต้องกำรและนิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ จ ำนวน ๓ แห่ง ค่ำพำหนะ
รับจ้ำง เดินทำงไป-กลับ (ถัวจ่ำย) (๔ คน/คนละ ๒,๐๐๐ บำท) = ๘,000 บำท 

 
 
๘,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๕ จัดประชุมสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท ำรำยงำนสรุปผลโครงกำร เป็น
เอกสำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนระดับจังหวัด จ ำนวน ๓๐ คน จ ำนวน 1 วัน 

 
๓๒,๗๐๐ 

                                                                                      รวมทั้งสิ้น 90,900 
 
*ขอถั่วจ่ำยทุกรำยกำร 
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15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (สะสม) 
จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 

เชิงปริมาณ      
๑) จังหวัดมีศูนย์กลำงข้อมูลข่ำว
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ นวัตกรรม 
และกำรวิจัยทำงกำรศึกษำในระดับ
จังหวัด 

อ ย่ ำ ง น้ อ ย
รูปแบบละ ๑ 
นวัตกรรม 

   

๒) จังหวัดสำมำรถสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ                    

อย่ำงน้อย ๑ 
เครือข่ำย 

   

๓) จังหวัดมีศูนย์กลำงรูปแบบแนว
ทำงกำรพัฒนำนักเรียนหรือกำร
พัฒนำนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร 
กำรจัดกำรเรียนรู้  และกำรนิเทศ
กำรศึกษำ รวมทั้ งกำรยกระดับ
คุณภำพ และประสิทธิภำพกำรจัด
กำรศึกษำ 

อย่ำงน้อย ๑ 
ศูนย ์

   

๔) ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำน
โครงกำรบูรณำกำรกำรขับเคลื่อน
กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของ
จังหวัดสมุทรปรำกำร โดยผ่ำนกลไก
ของคณะกรรมกำรศึ กษำธิ ก ำร
จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ป ร ำ ก ำ ร  ( ก ศ จ .
สมุทรปรำกำร 

ร้ อ ย ล ะ ๘ ๐
ข อ ง
กลุ่มเป้ำหมำย  
ควำมพึงพอใจ
ต่อโครงกำร 

   

เชิงคุณภาพ      
     

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
.................................................................................................................................................................................... 
17. งบประมาณ 
  

ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่
ได้รับทั้งหมด 
 

ผลการใช้จ่ าย
งบประมาณรวม
(สะสม) 

ผลการใช้จ่ าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่ าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

90,900 - ไม่มีค่ำใช้จ่ำยใน
ไตรมำสนี้ 

ไม่มีค่ำใช้จ่ำยใน
ไตรมำสนี้ 

- - 
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แหล่งงบประมาณ ใช้เงินงบประมำณปี 256๕ จ ำนวน 90,900 บำท จำกแผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียมและทั่วถึง โครงกำรบูรณำกำรกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำของจังหวัดสมุทรปรำกำรโดยผ่ำนกลไกของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร  (กศจ.สมุทรปรำกำร)   

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
................................................................................................................................................................................ ....
.................................................................................................................................................................................... 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

๑) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด มีศูนย์กลำงข้อมูลข่ำวสำรทำงกำรศึกษำ รูปแบบและแนวกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำระดับจังหวัด และเครือข่ำยที่เข้มแข็งสอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่  

๒) สถำนศึกษำและผู้ที่เกี่ยวข้องสำมำรถประยุกต์รูปแบบและแนวกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร  
กำรจัดกำรศึกษำระดับ จังหวัด ที่เข้มแข็งสอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่ ไปใช้ได้อย่ำงเหมำะสม  

๓) ผู้ที่เกี่ยวข้องมีควำมพึงพอใจต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในระดับจังหวัดสมุทรปรำกำร  
21. ผู้รายงาน......นำงเขมิกำ....อำรีญำติ...............ต าแหน่ง....ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล....... 
     โทรศัพท์...................................โทรสาร................................E–mail : ................................................. 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ............... เดือน ...........................พ.ศ. ......................................... 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 
2. ช่ือโครงการ    กำรติดตำมและตรวจเยี่ยมนักเรียนที่ได้รับทุนกำรศึกษำพระรำชทำนและทุนกำรศึกษำอ่ืน ๆ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร             สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนควำมมั่นคง 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ควำมมั่นคง 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้ำน................................................................................................)  
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศำสตร์ที่ 1. กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................)  
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ........................................................................................................)  
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
      ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     4.9.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
  ผลผลิตที่ 2 หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      ได้รับบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ       ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ผลผลิตที่ 3  ผู้ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับกำร 
        อุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศึกษำนอกระบบ  ผลผลิตที่ 8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำร 
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                                                                                                                            ศึกษำได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
 
 
    4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
              แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ  
    4.9.3 แผนงานบูรณาการ 
           แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
           แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
             แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบำยข้อ........................................................................................................... ........................) 
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
    (โปรดระบุ.................................................................................................................... .................................) 
7. หลักการและเหตุผล  
   ทุนกำรศึกษำพระรำชทำนสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร (ม.ท.ศ.)  ควำมเป็นมำของ
ทุนกำรศึกษำสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร ทรงมีพระรำชด ำริ
ให้ด ำเนินโครงกำรทุนกำรศึกษำสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร ขึ้นเมื่อปี 2552 ด้วยพระรำช
ปณิธำนที่มุ่งสร้ำงควำมรู้ สร้ำงโอกำสแก่เยำวชนไทยที่มีฐำนะยำกจนยำกล ำบำก แต่ประพฤติดีมีควำมสำมำรถใน
กำรศึกษำให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มั่นคงต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยจนส ำเร็จกำรศึกษำในระดับ
ปริญญำตรีตำมควำมสำมำรถของแต่ละคน เป็นกำรลงทุนเพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถและศักยภำพแก่เยำวชน
ไทย ต่อมำในปี 2553 สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯสยำมมกุฎรำชกุมำร ทรงมีพระรำชด ำริให้จัดตั้งมูลนิธิ
ทุนกำรศึกษำพระรำชทำนสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร(ม.ท.ศ.) ขึ้น โดยทรงเป็นองค์ประธำน
กรรมกำร พระเจ้ำวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ำศรีรัศมิ์ พระวรชำยำฯ ทรงเป็นองค์รองประธำนกรรมกำร ทรงให้น ำ
โครงกำรทุนกำรศึกษำสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร มำอยู่ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของมูลนิธิฯ 
เพ่ือให้เกิดควำมต่อเนื่องและยั่งยืนสืบต่อไป   
  ทุนกำรศึกษำมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้ำฯ เพ่ือเยำวชน ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงเป็นประธำนที่ปรึกษำมูลนิธิ สมเด็จพระเจ้ำพ่ีนำงเธอ เจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ กรมหลวง
นรำธิวำสรำชนครินทร์ ทรงเป็นประธำนก่อตั้งและประธำนกิตติมศักดิ์ มูลนิธิหม่อมงำมจิตต์ บุรฉัตร เป็นประธำน
กรรมกำรด ำเนินงำนคนแรก ศ.ดร.ก่อ สวัสดิ์พำณิชย์ เป็นประธำนกรรมกำรอ ำนวยกำร คนแรก พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้ำสุทธสิริโสภำ และพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ำวิมลฉัตร ทรงด ำรงต ำแหน่ง ๒ ต ำแหน่ง คือเป็นอดีต
ประธำนกรรมกำรอ ำนวยกำร และอดีตประธำนกรรมกำรด ำเนินงำนด้วย ปัจจุบันพระเจ้ำ วรวงศ์เธอพระองค์เจ้ำ
โสมสวลี พระวรรำชำทินัดดำมำตุ ทรงเป็นประธำนกรรมกำรอ ำนวยกำรมูลนิธิ และนำยสมพร เทพสิทธำ เป็น
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ประธำนกรรมกำรด ำเนินงำนมูลนิธิ มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเด็กและเยำวชน (รวมทั้งสำมเณร) ประพฤติดียำกไร้ที่
ขัดสนจำกหมู่บ้ำนต่ำงๆทั่วประเทศ ให้ได้มีโอกำสรับกำรศึกษำและกำรอบรมคุณธรรมอย่ำงต่อเนื่องจนสำมำรถ
ประกอบอำชีพที่สุจริตได้ตำมอัตภำพของตน เพ่ือจะได้เป็นก ำลังส ำคัญช่วยกันรับช่วงสืบทอดรักษำเอกรำช 
วัฒนธรรมและพัฒนำประเทศชำติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปในอนำคต 

   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร  จึงได้จัดท ำโครงกำรกำรติดตำมและตรวจเยี่ยมนักเรียน 
ที่ได้รับทุนกำรศึกษำพระรำชทำนและทุนกำรศึกษำอ่ืนๆ ขึ้น เพ่ือติดตำมและตรวจเยี่ยมนักเรียนที่ได้รับ
ทุนกำรศึกษำพระรำชทำน (ทุน มทศ.) ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้ำ ฯ เพ่ือเยำวชน ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ และ
ทุนกำรศึกษำอ่ืน ๆ  ตลอดจนติดตำมผลกำรเรียน ควำมประพฤติ รับฟังปัญหำและอุปสรรคในกำรศึกษำ  
ให้ค ำแนะน ำ เพ่ือเป็นขวัญและก ำลังใจในกำรศึกษำแก่นักเรียนที่ได้รับทุนกำรศึกษำ ให้ศึกษำต่อจนส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของทุนกำรศึกษำ  
8. วัตถุประสงค์ 

8.1 เพ่ือติดตำมและตรวจเยี่ยมนักเรียนที่ได้รับทุนกำรศึกษำพระรำชทำนและทุนกำรศึกษำอื่น ๆ  
8.2 เพ่ือติดตำมสภำพควำมเป็นอยู่ รับทรำบปัญหำและอุปสรรคของนักเรียนที่ได้รับทุนกำรศึกษำ

พระรำชทำนและทุนกำรศึกษำอ่ืนๆ 
8.3 เ พ่ือสร้ ำงขวัญและก ำลั ง ใจ ในกำรศึกษำแก่นัก เรียนทุนกำรศึกษ ำให้ศึ กษำต่อจนส ำ เร็ จ 

ตำมวัตถุประสงค์ของทุนกำรศึกษำ  
9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
      ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รับทุนกำรศึกษำ  ได้รับกำรติดตำมและตรวจเยี่ยม   
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
      ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รับทุนกำรศึกษำ  ได้รับกำรติดตำมและตรวจเยี่ยม มีผลกำรเรียนดี  
มีควำมประพฤติดี เป็นไปตำมเกณฑ์คุณลักษณะของทุนกำรศึกษำ และมีควำมมุ่งมั่นตั้งใจศึกษำจนส ำเร็จกำรศึกษำ   
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
11. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ตุลำคม 2564  –  กันยำยน  2565 
12. สถานที่ด าเนินการ 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร และสถำนศึกษำของหน่วยงำนในก ำกับ ฯ 
13. กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการ  

 วิธีด าเนินการ (Activity) – กิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม – วิธีด ำเนินกำร 
ด ำเนินกำรในไตรมำส () 

ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 
1 กิ จกรรมที่  1   ลงพ้ืนที่ สอบทำนข้ อมู ล 

เชิงประจักษ์นักเรียนที่ขอรับทุนกำรศึกษำ
พระรำชทำน (ทุน มทศ.) ประจ ำปีและตรวจ
เยี่ยม ติดตำมผลกำรเรียน ควำมประพฤติ และ
รับฟังปัญหำอุปสรรคในกำรเรียนของนักเรียน
ทุน มทศ. (จ ำนวน 15 คน)  

    กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ 
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2. กิจกรรมที่  2   ลงพ้ืนที่ สอบทำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์นักเรียนที่ขอรับทุนกำรศึกษำ
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้ำ และตรวจเยี่ยม
ติ ดตำมผลกำร เ รี ยน  ควำมประพฤติ   
รับฟังปัญหำอุปสรรคในกำรเรียนของนักเรียน
ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้ำฯ(จ ำนวน 10 คน)  

    กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ 

3. กิ จกรรมที่  3  ลงพ้ืนที่ สอบทำนข้ อมู ล 
เชิงประจักษ์นักเรียนที่ขอรับทุนกำรศึกษำ 
อ่ืน ๆ และตรวจเยี่ยม ติดตำมผลกำรเรียน 
ควำมประพฤติ และรับฟังปัญหำอุปสรรค 
ในกำรเรียนของนักเรียนทุนกำรศึกษำ  

    กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ 

5. กิจกรรมที่ 4  กำรเข้ำร่วมประชุมรับฟัง 
ค ำ ชี้ แ จ ง ในกำ รด ำ เ นิ น กำ ร เกี่ ย วกั บ
ทุนกำรศึกษำ  

    กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ 

5. กิจกรรมที่ 6  สรุปผลกำรด ำเนินงำน  
 

    กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ 

 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)  
กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1   
    - คณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกคัดสรร 
นักเรียนทุนพระรำชทำน (ทุน มทศ.) ประจ ำปี 
ลงพื้นที่สอบทำนข้อมูลเชิงประจักษ์ คัดกรองภำวะ
ซึมเศร้ำและประเมินควำมเครียด นักเรียนที่ขอรับ
ทุนพระรำชทำน (ทุน มทศ.) ประจ ำปี 

(21,000)   
 

 

   - คณะกรรมกำรฯ ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม ติดตำม  
ผลกำรเรียน ควำมประพฤติ รับฟังปัญหำและ
อุปสรรคในกำรศึกษำ ให้ค ำแนะน ำ เพ่ือเป็นขวัญ 
และก ำลังใจในกำรศึกษำแก่นักเรียนที่ ได้รับ
ทุนกำรศึกษำ (จ ำนวน 15 คน) 
 - ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิง 
 - ค่ำเบี้ยเลี้ยงคณะท ำงำน  15 คน*5วัน*240 บำท 

   
 
 
 
 
3,000 
18,000 

 

กิจกรรมที่ 2   
    - คณะกรรมกำรทุนกำรศึกษำมูลนิธิ“ร่วมจิตต์
น้อมเกล้ำฯ เพ่ือเยำวชน ในพระบรมรำชินูปถัมภ์”
ประจ ำจังหวัดสมุทรปรำกำร  ลงพ้ืนที่สอบทำน

(15,000)    
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ข้อมูลเชิงประจักษ์ นักเรียนที่ขอรับทุนมูลนิธิ ฯ 
ประจ ำป ี
- ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิง 
- ค่ำเบี้ยเลี้ยงคณะท ำงำน 5 คน*2วัน*240 บำท 
     - ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ทุ น ก ำ ร ศึ ก ษ ำ มู ล นิ ธิ 
“ร่วมจิตต์น้อมเกล้ำฯ เพ่ือเยำวชน ในพระบรม
รำชินูปถัมภ์”ประจ ำจังหวัดสมุทรปรำกำร ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยม ติดตำม ผลกำรเรียน ควำมประพฤติ รับฟัง
ปัญหำและอุปสรรคในกำรศึกษำให้ค ำแนะน ำ เพ่ือเป็น
ขวัญและก ำลังใจในกำรศึกษำแก่นักเรียนที่ได้รับ
ทุนกำรศึกษำ ให้ศึกษำต่อจนส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์
ของทุนกำรศึกษำ  
 - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 50 คน*100 บำท 
 - ค่ำอำหำรกลำงวัน 50 คน*120 บำท 

 
1,600 
2,400 
 
 
 
 
 
 
 
  
 5,000 
 6,000 

 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

เงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 3  
    - คณะท ำงำน ลงพ้ืนที่สอบทำนข้อมูล 
เชิงประจักษ์นักเรียนที่ขอรับทุนกำรศึกษำ และ
ติดตำมผลกำรเรียน ควำมประพฤติ รับฟังปัญหำและ
อุปสรรคในกำรเรียนของนักเรียนทุนกำรศึกษำ  
   - ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิง 
   - ค่ำเบี้ยเลี้ยงคณะท ำงำน  
     4 คน*3วัน*240 บำท 
 

( 3,880)      
 
 
 
 
 

 
1,000 
 2,880 
 

 

กิจกรรมที่ 4  
  - ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร เพ่ือเข้ำร่วมประชุม 
รับฟังค ำชี้แจงในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับทุนกำรศึกษำ 

(3,000)  
 
 

 
3,000  

 

กิจกรรมที่ 5 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน  
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จ ำนวน 3 คน x 50 
บำท x 2 มื้อ 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน ( 3 คน x 120 บำท) 
- ค่ำวัสดุส ำนักงำน 

(2,120) 
  

 
 
 
 
 

 
 
300 
 
360 
  

 
 
 

 
1,460 

รวม 45,000 - 43,540 1,460 
 

* ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (สะสม) 
จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 

เชิงปริมาณ      
     
เชิงคุณภาพ      
     

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
.................................................................................................................................................................................... 
17. งบประมาณ 
  

ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่
ได้รับทั้งหมด 
 

ผลการใช้จ่ าย
งบประมาณรวม
(สะสม) 

ผลการใช้จ่ าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่ าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

4,5000  ไม่มีค่ำใช้จ่ำยใน
ไตรมำสนี้ 

ไม่มีค่ำใช้จ่ำยใน
ไตรมำสนี้ 

  

แหล่งงบประมาณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหำ อุปสรรค 
 นักเรียนที่ได้รับทุนกำรศึกษำ มีปัญหำและอุปสรรคระหว่ำงที่ได้รับทุนกำรศึกษำ ส่งผลให้ไม่สำมำรถศึกษำ
จนส ำเร็จกำรศึกษำได้ 
      18.2 แนวทำงแก้ไข 
 ติดตำม ตรวจเยี่ยมพบปะกับนักเรียนที่ได้รับทุนกำรศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือเป็นขวัญและก ำลังใจ และลดปัญหำ
อุปสรรคในกำรศึกษำของนักเรียน 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
....................................................................................................................................................................................   
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 นักเรียนที่ได้รับทุนกำรศึกษำ ได้รับโอกำสในกำรศึกษำจนส ำเร็จกำรศึกษำทุกคน เป็นผู้เรียนดี มีควำม
ประพฤติดี มีควำมมุ่งมั่นตั้ งใจในกำรศึกษำ สำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้แก่นักเรียนทุกคนและนักเรียน 
ที่ต้องกำรขอรับทุนกำรศึกษำต่อไป 
21. ผู้รายงาน.......นำงสำวปัทมำวดี...ข ำน้อย.........ต าแหน่ง............นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร............. 
     โทรศัพท์...................................โทรสาร................................e–mail : .............................. 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ............... เดือน ...........................พ.ศ. ......................................... 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 
2. ช่ือโครงการ    ขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร             สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้ำนควำมมั่นคง 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   ประเด็นควำมมั่นคง 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้ำน................................................................................................)  
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ   ด้ำนกำรศึกษำ 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
  ยุทธศำสตร์ที่ 1. กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย ์
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.................................................................................................................... ....) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................ ................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ........................................................................................................)  
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     4.9.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
  ผลผลิตที่ 2 หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      ได้รับบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ       ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ผลผลิตที่ 3  ผู้ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับกำร 
        อุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศึกษำนอกระบบ  ผลผลิตที่ 8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำร 
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                                                                                           ศึกษำได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
 
    4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
              แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ  
    4.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
              แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบำยข้อ......................................................... ..........................................................................) 
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
    (โปรดระบุ............................................................................................... ......................................................) 
7. หลักการและเหตุผล  
              ตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด พ.ศ.2565 มุ่งเน้นด ำเนินกำร 
อย่ำงต่อเนื่อง ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด พ.ศ.253 - 2565 ซึ่งเป็น 
แผนชี้น ำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด และลดระดับปัญหำของกำรแก้ไขปัญหำได้อย่ำงน้อย 
ร้อยละ 50 ภำยใน 3 ปี และลดระดับของปัญหำจนไม่ส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรประเทศภำยในปี พ.ศ.2580 
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นควำมมั่นคงและ 
แผนระดับต่ำง ๆ โดยใช้ เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรของหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้อง                       
และบูรณำกำรกัน เพ่ือมุ่งลดผลกระทบที่เกิดจำกปัญหำยำเสพติดในสังคม สร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยและ 
ลดควำมเดือดร้อนของประชำชนจำกผลกระทบดังกล่ำ ประกอบด้วย  5 มำตรกำร ได้แก่ มำตรกำรควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศ มำตรกำรกำรปรำบปรำมและบังคับใช้กฎหมำย มำตรกำรกำรป้องกันยำเสพติด มำตรกำร               
กำรบ ำบัดรักษำยำเสพติด มำตรกำรกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงบูรณำกำร ส ำหรับทุกหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง                    
ในกำรแปลงแผนสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

        เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนมำตรกำรยุทธศำสตร์ และแผนงำนดังกล่ำวข้ำงต้น เกิดกำรบูรณำกำรร่วมกับ
ทุกหน่วยงำนในพ้ืนที่จังหวัด โดยมีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดท ำหน้ำที่ในกำรอ ำนวยกำร บริหำรจัดกำร 
ประสำนงำนและก ำกับติดตำมให้ เป็นไปในทิศทำงและเป้ ำหมำยที่ต้องกำรลดกำรเข้ำ ไปเกี่ ยวข้อง  
กับยำเสพติดในกลุ่มเด็กและเยำวชน  

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร จึงได้จัดท ำโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
สถำนศึกษำปี 2565 จังหวัดสมุทรปรำกำร ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ  เพ่ือกำรป้องกันและ 
แก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ กำรบูรณำกำรร่วมกับทุกหน่วยงำนในพ้ืนที่จังหวัด โครงกำรสถำนศึกษำ              
สีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข และนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรที่เกี่ยวข้อง  
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8. วัตถุประสงค์ 
 8.1 เพ่ือด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติเพ่ือกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  
ในสถำนศึกษำ  
 8.2 เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนสร้ำงภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน นักศึกษำ โครงกำรสถำนศึกษำ 
สีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข และนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรที่เกี่ยวข้อง 
9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  
 - หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100 มีแผนปฏิบัติกำรเพ่ือ
กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดของหน่วยงำน 
 - สถำนศึกษำในจังหวัดสมุทรปรำกำร ร้อยละ 100 มีแผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติดของสถำนศึกษำ และมีคณะกรรมกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของสถำนศึกษำ  
 - สถำนศึกษำในจังหวัดสมุทรปรำกำร ร้อยละ 100 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนยำเสพติดใน
สถำนศึกษำผ่ำนระบบ NISPA  และน ำเข้ำข้อมูลระบบดูแลและติดตำมกำรใช้สำรเสพติดในสถำนศึกษำ (CATAS)   
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
 - หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องสำมำรถน ำนโยบำย ยุทธศำสตร์ 
แนวทำงและมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดไปสู่กำรปฏิบัติ และสำมำรถให้กำรสนับสนุนก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำในสังกัด  
  - สถำนศึกษำในจังหวัดสมุทรปรำกำร ได้รับกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนสร้ำงภูมิคุ้มกันให้แก่
นักเรียน นักศึกษำ ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด สำมำรถลดจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ ที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติดและ
สำมำรถพัฒนำผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ให้เป็นที่ประจักษ์ใน
ระดับประเทศได ้
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
11. ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลำคม 2564 – กันยำยน 2565 
12. สถานที่ด าเนินการ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร และสถำนศึกษำของหน่วยงำนในก ำกับฯ 
13. กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการ  

 วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

กิจกรรมที่ 1 
กำรพิจำรณำบ ำเหน็จควำมชอบกรณีพิเศษแก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
ด้ำนยำเสพติด ประจ ำปี 2564 โควตำของกระทรวงศึกษำธิกำร
จัดสรรผ่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

    
ก ลุ่ ม พั ฒ น ำ
ก ำ ร ศึ ก ษ ำ 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรมวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก 26 มิถุนำยน 
- ประชำสัมพันธ์สำรวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก 26 มิถุนำยน  
และจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 

    
ก ลุ่ ม พั ฒ น ำ
กำรศึกษำ 
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กิจกรรมที่ 3  
กำรวิเครำะห์ ตรวจสอบข้อมูลในระบบ NISPA และ CATAS ของ
หน่วยงำนในก ำกับและสถำนศึกษำเอกชน 
- กำรวิเครำะห์ ตรวจสอบข้อมูลในระบบ NISPA ของหน่วยงำนใน
ก ำกับและสถำนศึกษำเอกชน 
- กำรวิเครำะห์ ตรวจสอบข้อมูลในระบบ CATAS ของหน่วยงำนใน
ก ำกับและสถำนศึกษำเอกชน 

    

ก ลุ่ ม พั ฒ น ำ
ก ำ ร ศึ ก ษ ำ 
 

กิจกรรมที่ 4  
ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำผลงำนโครงกำรสถำนศึกษำสีขำว
ปลอดยำเสพติด 

 
 

    

 

   

 ก ลุ่ ม พั ฒ น ำ
ก ำ ร ศึ ก ษ ำ 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 5  
ลงพื้นที่ประเมินผลงำนเชิงประจักษ์ โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว   
ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ดีเด่น ระดับทองและระดับเพชร 

     
ก ลุ่ ม พั ฒ น ำ
ก ำ ร ศึ ก ษ ำ 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 6 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เพื่อเข้ำร่วมกำรประชุม 
รับนโยบำยด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

    
ก ลุ่ ม พั ฒ น ำ
ก ำ ร ศึ ก ษ ำ 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 7  
สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

 
 

  
ก ลุ่ ม พั ฒ น ำ
กำรศึกษำ 

 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)  
กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 
กำรพิจำรณำบ ำเหน็จควำมชอบกรณีพิเศษแก่เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนยำเสพติด ประจ ำปี 2562 โควตำของ
กระทรวงศึกษำธิกำรจัดสรร  ผ่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (10 คน x 50 บำท x 1 ครั้ง) 

500   
 
 
 
500 

 

กิ จกรรมที่  2  กิ จกรรมวันต่ อต้ ำนยำ เสพติ ด โ ลก  
26 มิถุนำยน 
-ค่ำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ วันต่อต้ำนยำเสพติดโลก                      
26 มิถุนำยน 

1,500   

 

 

1,500 

กิจกรรมที่ 3 กำรวิเครำะห์ ตรวจสอบข้อมูลในระบบ 
NISPA แ ล ะ  CATAS ข อ ง หน่ ว ย ง ำน ในก ำ กั บ และ
สถำนศึกษำเอกชน 
- กำรวิเครำะห์ ตรวจสอบข้อมูลในระบบ NISPA ของ
หน่วยงำนในก ำกับและสถำนศึกษำเอกชน 

- - - - 
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- กำรวิเครำะห์ ตรวจสอบข้อมูลในระบบ CATAS ของ 
หน่วยงำนในก ำกับและสถำนศึกษำเอกชน 
กิจกรรมที่ 4  
ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำผลงำนโครงกำร
สถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติด 10 คน 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  จ ำนวน 10 คน  x  50 
บำท x  2 มื้อ   
 - ค่ำอำหำรกลำงวัน (10 x  120 x  2 ) 

3,400   
 
 
1,000 
 
2,400 

 

กิจกรรมที่ 5  
ลงพื้ นที่ ประ เมินผลงำนเชิ งประจักษ์  โครงกำร
สถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุขดีเด่น 
ระดับทองและระดับเพชร 
 - ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิง 
 - ค่ำเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมกำร 10*120*3 
 

6,600  
 
 
 
 
3,600 

 
 
 
 
3,000  

 

 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

เงินงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 6  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เพื่อเข้ำร่วมกำร
ประชุมรับนโยบำยด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ           
ยำเสพติด 

6,000   

6,000 

 

กิจกรรมที่ 7  
สรุปผลกำรด ำเนินงำน  
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จ ำนวน 3 คน x 50 บำท 
x 2 มื้อ 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน ( 3 คน x 120 บำท) 
- ค่ำวัสดุส ำนักงำน 

3,000 
  

 
 
 
 
 

 
 
150 
360 
  

 
 
 
 
 
2,490 

รวม 21,000 3,600 13,410 3,990 
15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (สะสม) 
จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 

เชิงปริมาณ      
     
เชิงคุณภาพ      
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16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
.................................................................................................................................................................................... 
17. งบประมาณ 
  

ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่
ได้รับทั้งหมด 
 

ผลการใช้จ่ าย
งบประมาณรวม
(สะสม) 

ผลการใช้จ่ าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่ าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

21,000  ไม่มีค่ำใช้จ่ำยใน
ไตรมำสนี้ 

ไม่มีค่ำใช้จ่ำยใน
ไตรมำสนี้ 

  

แหล่งงบประมาณ  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหำ อุปสรรค 
  นักเรียน นักศึกษำและสถำนศึกษำในจังหวัดสมุทรปรำกำร มีจ ำนวนมำก อำจมีผลต่อกำรด ำเนินงำน
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
      18.2 แนวทำงแก้ไข 
  กำรประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และสถำนศึกษำในสังกัดสนับสนุนกำรด ำเนินงำนป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำแบบองค์รวมในทุกมิติอย่ำงต่อเนื่อง   
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
....................................................................................................................................................................................  
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 20.1 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องสำมำรถน ำนโยบำย ยุทธศำสตร์ 
แนวทำงและมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดไปสู่กำรปฏิบัติ และสำมำรถให้กำรสนับสนุน ก ำกับ
ติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำในสังกัด  
 20.2 สถำนศึกษำในจังหวัดสมุทรปรำกำร สำมำรถลดจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำที่เกี่ยวข้อง  
กับยำเสพติด สำมำรถพัฒนำผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข               
ให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศได้ 
 20.3 องค์กรและภำคส่วนต่ำงๆ ในจังหวัดสมุทรปรำกำร ให้ควำมส ำคัญและควำมร่วมมือ  
กำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
 
21. ผู้รายงาน.....นำงสำวปัทมำวดี...ข ำน้อย.................ต าแหน่ง........นักศึกษำวิชำกำรช ำนำญกำร...................... 
     โทรศัพท์...................................โทรสาร................................e–mail : .............................................................. 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ............... เดือน ...........................พ.ศ. ......................................... 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

****************************** 

1. ช่ือหน่วยงาน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 
2. ชื่อโครงการ กำรประชุมจัดท ำแผนขับเคลื่อนเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำเอกชน จังหวัดสมุทรปรำกำร 
3. ห้วงเวลารายงาน 
 ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค.  -   ธ.ค. 2564     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค.  -   มี.ค.  2565   
 ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. -   มิ.ย. 2565     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค.  -   ก.ย.  2565  

สถานะโครงการ โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 2565  โครงกำรที่บูรณำกำร ร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน 
(กรม/ส ำนัก/หน่วยงำน......................................./กระทรวง.... ..........................................) 

4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
(โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้ำน) 
 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้ำน) 
 ด้ำนกำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
4.3 แผนแม่บทเฉพาะกิจ (โปรดระบุด้ำน) 
 ด้ำนศักยภำพและยกระดับคุณภำพชีวิตของคน 
4.4 แผนการปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้ำน) 
ด้ำนกำรศึกษำ 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
(โปรดระบุยุทธศำสตร์) 
 ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
4.6 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 

(โปรดระบุด้ำน) 
ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์ 

4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ) 
          กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ) 
               - ไม่มี - 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ เพ่ิมโอกำสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ผลิตก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
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 ยุทธศำสตร์ที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร   
     กำรศึกษำ 
 
 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ 
     ประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

    4.10 ข. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (งบรายจ่ายอ่ืน) 
   โครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมเพ่ือกำรจัดท ำรูปแบบและกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง     

               กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ 
   ค. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (งบ
รายจ่ายอ่ืน) 
  โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำท่ียั่งยืน  

 โครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ 
 โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ 
 โครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ 

5. หลักการและเหตุผล  
  เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำในก ำกับของกำรศึกษำเอกชน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนกำรจัด
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 ที่ก ำหนดให้คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมี
คุณภำพ ด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและกำรเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบกับพระรำชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ก ำหนดให้ ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน มี
หน้ำที่ในกำรส่งเสริม สนับสนุนด้ำนวิชำกำร กำรประกันคุณภำพ กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อประกันคุณภำพกำรศึกษำ
เอกชนทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค โดยบูรณำกำรร่วมกำรด ำเนินกำรร่วมกับคณะกรรมกำรประสำนงำนและ
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัด (ปส.กช.) 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร ร่วมกับ คณะกรรมกำรประสำนงำนและส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชนจังหวัดสมุทรปรำกำร (ปส.กช.สป.) จึงก ำหนดให้มีกำรประชุมเพ่ือก ำหนดและจัดท ำแผนกลยุทธเพ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบำยลงสู่กำรปฏิบัติต่อไป 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยรัฐบำลและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำของรัฐบำลและ
จุดเน้นของรัฐมนตรี 
       6.2 เพ่ือจัดท ำแผนกลยุทธในกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำเอกชนจังหวัดสมุทรปรำกำร 
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7. กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มที1่ คณะกรรมกำรประสำนงำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (ปส.กช.) จังหวัดสมุทรปรำกำร 

    จ านวน 16 คน 
          กลุ่มที่ 2 ผู้แทนโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสมุทรปรำกำร ในระบบ 8 กลุ่ม กลุ่มละ 3 โรงเรียน 
คือ ระดับอนุบำล ระดับประถมศึกษำ และระดับมัธยมศึกษำ รวมจ านวน 24 คน 

กลุ่มที่ 3ผู้แทนโรงเรียนเอกชนนอกระบบจังหวัดสมุทรปรำกำร จ านวน 10 คน 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร จ านวน 7 คน 

วิทยากรจ านวน 1 คน 
รวมทั้งหมด 58 คน  
 

8. ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดโครงการ (กรณีเป็นโครงการใหญ่และมีหลายกิจกรรมให้ระบบ “ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
โครงการในภาพรวม” ที่แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนงาน) 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ ผู้เข้ำร่วมประชุม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถ
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรขับเคลื่อนเครือข่ำย
พัฒนำกำรศึกษำเอกชน และได้แผนกลยุทธในกำร
ขับเคลื่อนเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำเอกชนจังหวัด
สมุทรปรำกำร 

ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ แผนกลยุทธในกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำ
เอกชน จังหวัดสมุทรปรำกำร สำมำรถใช้ในกำร
ขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดสมุทรปรำกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ร้อยละ 80 

 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 
 9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
  ผู้เข้ำร่วมประชุมทั้ง 3 กลุ่ม (ระดับอนุบำล ระดับประถมศึกษำ และระดับมัธยมศึกษำ) มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ และสำมำรถแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำเอกชน และได้แผน
กลยุทธในกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำเอกชนจังหวัดสมุทรปรำกำร 
  9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
มีแผนกลยุทธในกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำเอกชน จังหวัดสมุทรปรำกำร สำมำรถใช้ในกำรขับเคลื่อน
เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรปรำกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
10. วิธีด าเนินการ 
 10.1 เสนอขออนุมัติโครงกำรกำรประชุมจัดท ำแผนขับเคลื่อนเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำ
เอกชน จังหวัดสมุทรปรำกำร 
 10.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
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   10.3 หนังสือแจ้งผู้เข้ำร่วมประชุม 
   10.4 ด ำเนินกำรตำมโครงกำร/ก ำหนดกำร 
 10.5 สรุป และประเมินผลรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชน 
11. ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุช่วงเดือนที่ด ำเนินกำร) 

 มีนำคม  พ.ศ. 2565  - เมษำยน 2565  
 

12. สถานที่ด าเนินการ (ระบุกรุงเทพมหานคร/ ปริมณฑล/ ภาค/ จังหวัด) 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 

13. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
.................................................................................................................................................................................... 
14. งบประมาณ 
  

ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่
ได้รับทั้งหมด 
 

ผลการใช้จ่ าย
งบประมาณรวม
(สะสม) 

ผลการใช้จ่ าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่ าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

15,000 - ไม่มีค่ำใช้จ่ำยใน
ไตรมำสนี้ 

ไม่มีค่ำใช้จ่ำยใน
ไตรมำสนี้ 

- - 

15. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      15.1 ปัญหา อุปสรรค 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
      15.2 แนวทางแก้ไข 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
16. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
17. ผู้รายงาน......นำยจีรพงษ์  รุจิเรขวัตร...............ต าแหน่ง....ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน....... 
     โทรศัพท์...................................โทรสาร................................E–mail : ................................................. 
18. วันที่รายงาน ณ วันที่ ............... เดือน ...........................พ.ศ. ......................................... 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 
2. ชื่อโครงการ ประชุมผู้บริหำรโรงเรียนเอกชนและพิธีมอบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ผู้บริหำรและครูโรงเรียน 
                    เอกชนประจ ำปีงบประมำณ 2565  
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค.  -   ธ.ค. 2564     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค.  -   มี.ค.  2565   
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. -   มิ.ย. 2565     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค.  -   ก.ย.  2565  

สถานะโครงการ     โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 2565  โครงกำรที่บูรณำกำร ร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน 
(กรม/ส ำนัก/หน่วยงำน......................................./กระทรวง..............................................)  

4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้ำน) 
  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้ำน) 
 ด้ำนกำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
4.3 แผนแม่บทเฉพาะกิจ (โปรดระบุด้ำน) 
 ด้ำนศักยภำพและยกระดับคุณภำพชีวิตของคน 
4.4 แผนการปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้ำน) 
      ด้ำนกำรศึกษำ 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
      (โปรดระบุยุทธศำสตร์) 
 ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
4.6 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 

(โปรดระบุด้ำน) 
ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์ 

4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ) 
          กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ) 
               - ไม่มี - 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ เพ่ิมโอกำสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
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 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ผลิตก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรกำรศึกษำ 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ 
     ประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

    4.10 ข. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (งบรายจ่ายอ่ืน) 
           โครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมเพ่ือกำรจัดท ำรูปแบบและกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง     
               กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ 
   ค. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์       (งบ
รายจ่ายอ่ืน) 
        โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำท่ียั่งยืน  
            โครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ 
            โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ 
            โครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ 
5. หลักการและเหตุผล  
  กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร ก ำหนดจัดประชุมผู้บริหำร
โรงเรียนเอกชนและพิธีมอบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ผู้บริหำรและครูโรงเรียนเอกชน ประจ ำปี พ .ศ.2561 -
2563 จ ำนวน 243 รำย       
           ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร ในฐำนะมีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลโรงเรียนเอกชน        
ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่ สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณำภรณ์ 
ถือเป็นเกียรติสูงสุดของผู้ได้รับพระรำชทำน เป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลและเป็นเครื่องหมำยสัญลักษณ์ บ่งบอกถึงผู้
ได้รับพระรำชทำนเป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมอุตสำหะ  ซื่อสัตย์  และเอำใจใส่ต่อหน้ำที่เป็นอย่ำงดีเป็นผู้ประพฤติ
ปฏิบัติตนตำมกฎหมำย เป็นผู้กระท ำควำมดีควำมชอบเป็นประโยชน์แก่ประเทศชำติ จึงได้จัดให้มีพิธีกำรมอบ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ดังกล่ำว เพ่ือเป็นสิริมงคลต่อผู้ได้รับพระรำชทำนในวันประชุมผู้บริหำรโรงเรียนเอกชนของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 
6. วัตถุประสงค์ 
            6.1  เพื่อน ำเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่ได้รับจัดสรรในแต่ละชั้นตรำของแต่ละปี   มำพิจำรณำจัดสรร 
ให้กับผู้ที่ได้รับพระรำชทำนตำมควำมจ ำเป็นที่ต้องใช้ประดับและควำมเหมำะสม 
            6.2 เพื่อเป็นกำรเทิดทูนและส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณที่ได้รับกำรพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์            
            6.3 เพื่อสร้ำงควำมตระหนัก และเห็นควำมส ำคัญของเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่ได้รับพระรำชทำน 
            6.4 เพื่อทรงไว้ซึ่งคุณค่ำและควำมภำคภูมิใจแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล 
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7. กลุ่มเป้าหมาย 
  เชิงปริมำณ 
         7.1 ผู้บริหำร และคณะครู โรงเรียนเอกชนในระบบสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 
ที่เสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ และได้รับใบก ำกับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ประจ ำปี พ.ศ.2561-2563 
จ ำนวน 243 รำย 
 7.2 ผู้รับใบอนุญำตและผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเอกชน  จ ำนวน  104  รำย 
 7.3 เจ้ำหน้ำที่ สังกัด ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร  จ ำนวน 15 รำย 
 เชิงคุณภำพ 
  ผู้ที่ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ สำมำรถน ำเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ไปใช้ประดับเพ่ือร่วม
ในงำนพิธีที่ส ำคัญต่ำง ๆ ของทำงรำชกำร 
8. ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดโครงการ (กรณีเป็นโครงการใหญ่และมีหลายกิจกรรมให้ระบบ “ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
โครงการในภาพรวม” ที่แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนงาน) 
 8.1 จัดพิธีรับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ได้อย่ำงถูกต้อง 
 8.2 กำรได้รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ท ำให้มีขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำนมำกข้ึน 
 8.3 กำรรับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ถือเป็นเกียรติประวัติให้แก่วงศ์ตระกูล 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 
 9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
        ผู้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ประจ ำปี พ.ศ.2561-2563 จ ำนวน 243 รำย 
โดยจ ำแนกเป็น 

1) ขอชั้นเบญจมดิเรกคุณำภรณ์ (บ.ภ.)   จ ำนวน 131 รำย 
2) ขอชั้นจตุตถดิเรกคุณำภรณ์ (จ.ภ.)           จ ำนวน 104 รำย 
3) ขอชั้นตติยดิเรกคุณำภรณ์ (ต.ภ.)    จ ำนวน     8 รำย 

 9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
   9.2.1 ผู้บริหำรและครูผู้ได้รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ได้รับกำรยกย่องในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ด้วยควำมอุตสำหะ ซื่อสัตย์ และเอำใจใส่หน้ำที่ต่อวิชำชีพครู ซึ่งเป็นกำรกระท ำควำมดี ควำมชอบ เป็นประโยชน์
แก่ประเทศชำติ 
   9.2.2 ผู้บริหำรและครู ที่ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ได้รับกำรยกย่องและเป็น
เกียรติและเป็นควำมภำคภูมิต่อวงศ์ตระกูล 
   9.2.3 ผู้บริหำรและครู ที่ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ได้รับขวัญและก ำลังใจ 
ส่งผลให้กำรปฏิบัติหน้ำที่บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
10. วิธีด าเนินการ 
  10.1 เสนอขออนุมัติโครงกำรพิธีมอบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ผู้บริหำรและครูโรงเรียน
เอกชนในระบบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
           10.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรในพิธีมอบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
           10.3 หนังสือแจ้งผู้บริหำรและครู โรงเรียนเอกชน ที่ได้รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
           10.4 หนังสือเรียนเชิญผู้เป็นประธำนในพิธีมอบพร้อมค ำกล่ำวปรำศรัยและก ำหนดกำร 
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 10.5 หนังสือเรียนเชิญผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกโรงเรียนร่วมเป็นเกียรติ ในวันรับมอบ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ในวันดังกล่ำว      

 10.6 ด ำเนินกำรตำมโครงกำร/ก ำหนดกำร 
 10.7 สรุป และประเมินผล 
11. ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุช่วงเดือนที่ด ำเนินกำร) 

 ในวันที่  16  มกรำคม  พ.ศ. 2565  เวลำ 08.30 – 16.30 น. 
12. สถานที่ด าเนินการ (ระบุกรุงเทพมหานคร/ ปริมณฑล/ ภาค/ จังหวัด) 
  ณ ห้ำงสรรพสินค้ำอิมพีเรียลเวิลล์ ส ำโรง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

13. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
.................................................................................................................................................................................... 
14. งบประมาณ 
  

ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่
ได้รับทั้งหมด 
 

ผลการใช้จ่ าย
งบประมาณรวม
(สะสม) 

ผลการใช้จ่ าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่ าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

29,000 29,000 - 29,000 สิ้นสุดโครงกำร สิ้นสุดโครงกำร 

15. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      15.1 ปัญหา อุปสรรค 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
      15.2 แนวทางแก้ไข 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
16. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
17. ผู้รายงาน......นำยจีรพงษ์  รุจิเรขวัตร...............ต าแหน่ง....ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน....... 
     โทรศัพท์...................................โทรสาร................................E–mail : ................................................. 
18. วันที่รายงาน ณ วันที่ ............... เดือน ...........................พ.ศ. ......................................... 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

****************************** 
1. ช่ือหน่วยงาน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 
2. ชื่อการ โครงกำรตรวจติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสำมัญศึกษำ  ประจ ำปี 
              งบประมำณ พ.ศ.2565 
3. ห้วงเวลารายงาน 
 ไตรมำสที่ 1 :  เดือนต.ค.  -   ธ.ค. 2564 ไตรมำสที่ 2 :  เดือนม.ค.  -   มี.ค.  2565 
 ไตรมำสที่ 3 :  เดือนเม.ย. -   มิ.ย. 2565 ไตรมำสที่ 4 :  เดือนก.ค.  -   ก.ย.  2565 

สถานะโครงการโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 2565  โครงกำรที่บูรณำกำร ร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน 
(กรม/ส ำนัก/หน่วยงำน......................................./กระทรวง..............................................)  

4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  
(โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้ำน) 
 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  และกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอ 
ภำคทำงสังคม 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้ำน) 
กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิตและควำมเสมอภำคและ 
หลักประกันทำงสังคม 

4.3 แผนแม่บทเฉพาะกิจ (โปรดระบุด้ำน) 
 ด้ำนศักยภำพและยกระดับคุณภำพชีวิตของคน 
4.4 แผนการปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้ำน) 
ด้ำนกำรศึกษำ 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
(โปรดระบุยุทธศำสตร์) 
 ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ยุทธศำสตร์ ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและ

ลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
4.6 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 

(โปรดระบุด้ำน) 
ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์ 

4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ) 
 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ) 
               - ไม่มี - 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ 

  ยุทธศำสตร์ที่ ๓ เพ่ิมโอกำสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ผลิตก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร   
กำรศึกษำ 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ 
ประเทศ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

   4.10ข. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (งบรายจ่ายอ่ืน) 
 โครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมเพ่ือกำรจัดท ำรูปแบบและกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ 
 ค. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (งบ
รายจ่ายอ่ืน) 
  โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำท่ียั่งยืน 

 โครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ 
 โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ 
 โครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ 

5.หลักการและเหตุผล    
 ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ก ำหนดให้โรงเรียนเอกชนในระบบที่ได้รับ
กำรอุดหนุนจัดท ำค ำร้องขอรับกำรอุดหนุนปีละ 2ครั้ง โดยภำคเรียนที่ 1 ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน และภำค
เรียนที่ 2 ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน และจัดท ำใบส ำคัญรับเงินอุดหนุนรำยบุคคลประจ ำเดือน พร้อม
เอกสำรประกอบส่งให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร ภำยในวันที่ 3 ของเดือนที่เบิกและให้ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำร ตรวจสอบ สรุปยอดจ ำนวนนักเรียน โรงเรียนและจ ำนวนเงินอุดหนุนที่ขอเบิกจ่ำยก ำกับ ติดตำมกำรใช้
จ่ำยเงินอุดหนุนทุกประเภท และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเอกชนของโรงเรียนเอกชนในระบบ 
 กลุม่ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร จึงได้จัดท ำโครงกำรตรวจ
ติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565เพ่ือให้โรงเรียนเอกชนในระบบ
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ระเบียบ และกฎหมำยของทำงรำชกำรมีกำรด ำเนินกำรเรื่องของ
กำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรให้เงินอุดหนุนรวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนให้เป็นไป
ตำมระเบียบและโรงเรียนมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพดียิ่ง   
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6.วัตถุประสงค ์
 6.1 เพ่ือตรวจติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชนในระบบให้เป็น               
ไปตำมคู่มือ แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ ระเบียบ และกฎหมำยของทำงรำชกำร 
 6.2เพ่ือตรวจติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรให้เงินอุดหนุน            
ตำมระเบียบฯ ที่ก ำหนด 
 6.3 เพ่ือตรวจสอบเอกสำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนให้ปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ ระเบียบ
ของทำงรำชกำร   
 6.4 เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำรประกอบกำรขอรับกำรอุดหนุนของโรงเรียน นักเรียนและ
ครูโรงเรียนเอกชนในระบบได้ครอบคลุมทุกรำยกำร  
 6.5 เพ่ือพัฒนำส่งเสริมกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของโรงเรียนเอกชนในระบบให้มีควำมเข้มแข็ง
จัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นักเรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น 
 6.6 เพ่ือน ำผลกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม มำใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภ ำพ                   
และเป็นประโยชน์กับโรงเรียนและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 

7.กลุ่มเป้าหมาย (ระบุผู้เข้าร่วมและจ านวน) 
 โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสำมัญศึกษำในก ำกับ จ ำนวน  90  โรงเรียน (ไม่ขอรับเงินอุดหนุน 
จ ำนวน 1 โรงเรียน) 

8. ตัวชี้วัดของโครงการ (ระบุตัวชี้วัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 
 8.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
       8.1.1 โรงเรียนเอกชนในระบบที่ได้รับกำรอุดหนุนจ ำนวน 89 โรงเรียน สำมำรถเบิกจ่ำยเงิน
อุดหนุนได้อย่ำงถูกต้องตำมแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ ระเบียบของทำงรำชกำร 
       8.1.2 โรงเรียนเอกชนในระบบที่ได้รับกำรอุดหนุนจ ำนวน 89 โรงเรียนสำมำรถน ำเงินอุดหนุน
ไปใช้จ่ำยตำมวัตถุประสงค์ของกำรให้เงินอุดหนุน ตำมระเบียบฯ ที่ก ำหนด 
       8.1.3 โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสำมัญศึกษำในก ำกับ จ ำนวน90 โรงเรียนมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของโรงเรียนตำมกฎหมำย และระเบียบฯ ที่ก ำหนด 
       8.1.4 โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสำมัญศึกษำในก ำกับ จ ำนวน90 โรงเรียนสำมำรถ
ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรเอกสำรของโรงเรียนได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตำมระเบียบ แนวปฏิบัติที่ได้ก ำหนดไว้ 
       8.1.5 โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสำมัญศึกษำในก ำกับ จ ำนวน90 โรงเรียนสำมำรถ
จัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นักเรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 

 8.2ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
       8.2.1 โรงเรียนเอกชนในระบบที่ได้รับกำรอุดหนุนสำมำรถเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนได้อย่ำงถูกต้อง
ตำมแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ ระเบียบของทำงรำชกำร 
       8.2.2 โรงเรียนเอกชนในระบบที่ได้รับกำรอุดหนุนสำมำรถน ำเงินอุดหนุนไปใช้จ่ำยตำม
วัตถุประสงค์ของกำรให้เงินอุดหนุน ตำมระเบียบฯ ที่ก ำหนด 
       8.2.3 โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสำมัญศึกษำในก ำกับ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทบำท 
หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของโรงเรียนตำมกฎหมำย และระเบียบฯ ที่ก ำหนด 
     8.2.4 โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสำมัญศึกษำในก ำกับ สำมำรถด ำเนินกำรบริหำรจัดกำร
เอกสำรของโรงเรียนได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตำมระเบียบ แนวปฏิบัติที่ได้ก ำหนดไว้ 
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     8.2.5 โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสำมัญศึกษำในก ำกับ สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ นักเรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
 

9. วิธีด าเนินงาน 
              9.1 เสนอขออนุมัติโครงกำรตรวจติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2565 
  9.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตรวจติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ 
  9.3 หนังสือแจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัดที่ได้รับกำรอุดหนุน เพ่ือเตรียมควำมพร้อมของเอกสำรในกำร
ตรวจติดตำมกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนเอกชน 
  9.4 ลงพ้ืนที่ตรวจติดตำมกำรด ำเนินงำนกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565 ให้เป็นไปตำมระเบียบและกฎหมำยที่ก ำหนด 
  9.5 สรุปและรำยงำนผลโครงกำร 

10.ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุช่วงเดือนที่ด าเนินการ) 
มีนำคม - กันยำยน 2565 

11. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดสมุทรปรำกำร 

12. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
.................................................................................................................................................................................... 
13. งบประมาณ 
  

ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่
ได้รับทั้งหมด 
 

ผลการใช้จ่ าย
งบประมาณรวม
(สะสม) 

ผลการใช้จ่ าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่ าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

76,000 - ไม่มีค่ำใช้จ่ำยใน
ไตรมำสนี้ 

ไม่มีค่ำใช้จ่ำยใน
ไตรมำสนี้ 

- - 

14. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      15.1 ปัญหา อุปสรรค 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
      15.2 แนวทางแก้ไข 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
16. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
.................................................................................................................................................................................... 
17. ผู้รายงาน......นำงสำวสุภำวดี  แจ่มสว่ำง...............ต าแหน่ง....นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร....... 
     โทรศัพท์...................................โทรสาร................................E–mail : ................................................. 
18. วันที่รายงาน ณ วันที่ ............... เดือน ...........................พ.ศ. ........................................ 


