
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน  ไตรมาส4 

ปีงบประมาณ 2564 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

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

1. ชื่อหน่วยงาน   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
2. ชื่อ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ทบทวน) แผนพฒันาการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ                          

(พ.ศ. 2564 – 2565)  และ แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. ห้วงเวลารายงาน      
     ไตรมาสที่ 1:  เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63        ไตรมาสที่ 2:  เดือน ม.ค.64 - มี.ค.64     
     ไตรมาสที่ 3:  เดือน เม.ย.64 - มิ.ย.64       ไตรมาสที่ 4:  เดือน ก.ค.64 - ก.ย.64     

    สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงการ     สิ้นสุดโครงการแล้ว 

4. ความสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ 
    (โปรดระบุข้อความและท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน....การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ....) 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน............การปรับสมดุลภาครัฐ........................) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (.................................................................................................. .....) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน.......................การบริหารราชการแผ่นดิน............................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 

     (โปรดระบุยุทธศาสตร์....การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล            
ในสังคมไทย.....) 

4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ............................................-............................................................) 

4.7 นโยบายรัฐบาล 
4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุข้อ..................................-...........................................................) 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ..............................-...........................................................) 

4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
     (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน กรงวิจัย และนวตักรรมเพื่อสร้างขีดความสมารถ     ในการแข่งขัน

ของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบรหิารจดัการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัด    กระทรวงศึกษาธิการ 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน กรวิจัย และสร้างความสมรถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคณุภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ 
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4.9.1 แผนงานพื้นฐาน 

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา             ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ผลผลิตที่ 2 หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ   ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานได้รับ

บริจาคเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา           บุคคลของข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา      
 ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม    ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนท่ีได้รับการ

จริยธรรม                                                          อุดหนุน 
 ผลผลิตที่ 4 ผูร้ับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลิตที่ 8 ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการ 

ศึกษาได้รบัการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

      4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร ์
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจลั 
 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงานยุทธศาสตร์ที่ เพื่อสนบัสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
      4.9.3   แผนงานบูรณาการ 

 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติด 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
 แผนงานบูรณาการต่อต้นการจุริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงานบูรณาการอื่นๆ (โปรดระบุ..............................-...............................................) 

 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถ้ามี) 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

7. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  มีภารกิจและอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา

การศึกษาของจังหวัดที่เชื่อมโยงในการจัดการศึกษาทุกระดับของจังหวัด และสอดคล้องกับบริบทเชิงพ้ืนที่           
มีเอกภาพเชิงนโยบาย หลากหลายการปฏิบัติ จึงต้องมีการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ 
(พ.ศ. 2562 – 2565) ที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด โดยหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 
โดยการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ เพ่ือเป็นการก าหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการก าหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน /โครงการที่วางไว้ 
และไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งการที่จะทราบว่าการด าเนินการดังกล่าวประสบบรรลุเป้าหมายหรือไม่ จะต้องมีการ
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ติดตาม ประเมินผลและทบทวนการด าเนินรวมกัน เพ่ือให้เกิด ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชน ภาคประชาคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
มีข้อมูลสารสนเทศทางศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการที่ เป็นปัจจุบันและถูกต้องประกอบการตัดสินใจ                
จึงเห็นสมควรจัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ทบทวน)แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ         
(พ.ศ. 2562 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น 

 

8. วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ. 2564 – 2565) ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีตามบริบทของจังหวัด  

2. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

สมุทรปราการ  

   3. เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลกลางส าหรับการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของทุกหน่วยงาน

ทางการศึกษาในจังหวัดเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

    4. เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ. 2564 – 

2565) 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

  1. แผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ.2564–2565) ฉบับทบทวน(ฉบับย่อ)  

จ านวน  10 เล่ม  

2. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับสมบูรณ์) 10 เล่ม  

3. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับย่อ) 10 เล่ม 

4. ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับสมบูรณ์) 10 เล่ม  

5. ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ (ฉบบัย่อ) 10 เล่ม  

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  1.ร้อยละ 100 ของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มีความรู้ ความเข้าใจ  และ  

ความตระหนักในทิศทางการด าเนินงานของหน่วยงาน และการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
10. กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียนตลอดจนประชาชนทั่วไป คือผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
11. ระยะเวลาด าเนินกร 

ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
12. สถานที่ด าเนินการ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
13. กิจกรรมทีด่ าเนินการ 
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13.1 เสนอขออนุมัติการด าเนินการโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ และขออนุมัติโครงการ 
13.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) และ

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 

141 เสนอขออนุมัติการด าเนินการโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการ และขออนุมัติโครงการ 
14.2 ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2564 – 

2565) จ านวน 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน 30 คน  
 
15. ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9) 

15.1 เชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ     
ของบุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ มคีวามรู้ 
ความเข้าใจ  และ  ความ
ตระหนักในทิศทางการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
และการน าแผนสู่การ
ปฏิบัต ิ

ร้อยละ 
100 

คณะท างานจัดท า

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ฉบับจัดท าค าขอ

งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี) ของจังหวัด

สมุทรปราการ           

จ านวน  30 คน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 100 

15.2 เชิงคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ     
1. จังหวัดสมุทรปราการ
มีข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาท่ีครบถ้วน  
ถูกต้อง เช่ือถือได้ 
ทันสมัย ตรงตามความ
ต้องการและสามารถ
น าไปใช้บริหารจัด
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

ร้อยละ 100 คณะท างานทบทวน

แผนพัฒนาการศึกษาของ

จังหวัดสมุทรปราการ  (พ.ศ. 

2563 – 2565)  จ านวน    

30  คน   

 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 100 

 

16. ภาพกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ) 
ส่งคืนงบประมาณ  ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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17. งบประมาณที่ได้รับ 
17.1 งบประมาณท่ีได้รับ    จ านวน  ..........38,900......... บาท 
 

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 4 

38,900 
 

- 
 

- 
 

- - - 
 

 

แหล่งงบประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

18. ปัญหา อุปสรรค  
16.1 ปัญหา อุปสรรค 

- บุคลากรด้านการจัดท าแผนของหน่วยงานในจังหวัดสมุทรปราการ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ         
ในการจัดท าแผนและการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณของหน่วยงาน 

- เนื่องจากเกิดโรคระบาดโคดรนาไวรัสดควิด 19 ไม่สวามารถจัดประชุมได้ 
16.2 แนวทางแก้ไข 

- ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและการ
เขียนโครงการ ให้แก่บุคลากรในจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือให้สามารถเสนอของบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

17.1 ด าเนินการจัดท าเอกสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2564 – 2565) และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

17.2 ด าเนินการขอความเห็นชอบคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
17.3 ขอความเห็นชอบคณะกรรมการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
- ส่วนราชการ/หน่วยงานทางการศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด     

ในการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของ
จังหวัด กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล 
 

21. ผู้รายงาน นายสุพจน์  กล้าหาญ  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
โทรศัพท์  02-3801021    โทรสาร  02-3801021 
E–mail:  khunsuphot@gmail.com 

22. วันที่รายงาน  ณ วันที่   1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

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

1. ชื่อหน่วยงาน   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
2. ชื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
3. ห้วงเวลารายงาน      
      ไตรมาสที่ 1:  เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63      ไตรมาสที่ 2:  เดือน ม.ค.64 - มี.ค.64     
     ไตรมาสที่ 3:  เดือน เม.ย.64 - มิ.ย.64      ไตรมาสที่ 4:  เดือน ก.ค.64 - ก.ย.64  
   สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงการ     สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ 
    (โปรดระบุข้อความและท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน....การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ....) 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน............การปรับสมดุลภาครัฐ........................) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (.................................................................................................. .....) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน.......................การบริหารราชการแผ่นดิน............................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 
     (โปรดระบุยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ............................................-............................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 

4.7.1 นโยบายหลัก (โปรดระบขุ้อ..................................-...........................................................) 
4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ..............................-..........................................................) 

4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
     (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน กรงวิจยั และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสมารถในการแข่งขันของประเทศ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบรหิารจดัการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัด    
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน กรวิจัย และสร้างความสมรถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคณุภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ 
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4.9.1 แผนงานพื้นฐาน 
 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา             ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ผลผลิตที่ 2 หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ   ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานได้รับบรจิาค

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาบุคคลของข้าราชการครูแลบคุลากรทางการศึกษา      
 ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม    ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนท่ีได้รับการ

จริยธรรม                                                          อุดหนุน 
 ผลผลิตที่ 4 ผูร้ับบริการการศกึษานอกระบบ       ผลผลิตที่ 8 ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการ 

ศึกษาได้รบัการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

      4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร ์
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจลั 
 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงานยุทธศาสตร์ที่ เพื่อสนบัสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
      4.9.3   แผนงานบูรณาการ 

 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติด 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
 แผนงานบูรณาการต่อต้นการจุริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงานบูรณาการอื่นๆ (โปรดระบุ..............................-...............................................) 

 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถ้ามี) 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

7. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้  เป็นหัวใจส าคัญส าหรับการสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่าง

ยั่งยืนที่ควรเกิดขึ้นกับองค์กร  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีภารกิจในการ
ส่งเสริม สนับสนุนในสร้างคนที่มีคุณภาพสู่สังคม  ข้าราชการในยุคปัจจุบันจ าเป็นต้องพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ใหม่ 
ๆ อยู่ตลอดเวลากระบวนการศึกษาดูงานเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาบุคลากร ให้มีโลกทัศน์มีทักษะและ
ประสบการณ์ปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและยังสามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เห็นความส าคัญเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน โครงการนี้เป็นกระบวนการหนึ่งในความพยายามที่จะให้บุคลากรทุกคนได้ปรับพฤติกรรมในการท างานเพ่ือมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นองค์กรทีมีสมรรถสูงในการให้บริการที่มีคุณภาพ  
8. วัตถุประสงค์ 
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8.1 เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้น าความรู้จากการศึกษาดูงานมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท างาน
พัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

8.2 เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกส านักงานศึกษาธิการจังหวัด   

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

ร้อยละ 70 ของบุคลากรได้น าความรู้และประสบการณ์จากการสัมมนาและศึกษาดูงานมาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีขวัญและก าลัง เจตคติท่ีดีในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ิมขึ้น 

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  เข้ารับการสัมมนา และศึกษาดูงาน     

จ านวน  24  คน ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน 

10. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ และผู้รับบริการทางการศึกษา 

11.ระยะเวลาด าเนินกร 
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

12. สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

13.กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. จัดประชุมสัมมนา/ศึกษาดุงาน 
4. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 
1.ด าเนินการจัดประชุมสัมมนาบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
2.ด าเนินการศึกษาดูงานที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 
3.ด าเนินการสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

15. ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9) 
15.1 เชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ     
ของบุคลากรได้น าความรู้
และประสบการณ์จาก
การสัมมนาและศึกษา   
ดูงานมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีขวัญ
และก าลัง เจตคติทีด่ีใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 70 บุคลากรในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ  เข้ารับการ
สัมมนา และศึกษาดูงาน     
จ านวน  24  คน 

อยูร่ะหว่างด าเนินการ ร้อยละ 70 
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15.2 เชิงคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ      
บุคลากรในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการเข้ารับ
การสัมมนา และ
ศึกษาดูงาน     
จ านวน  24  คน 
ระยะเวลา 

ร้อยละ 70 บุคลากรในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ  เข้ารับการ
สัมมนา และศึกษาดูงาน     
จ านวน  24  คน 

อยูร่ะหว่างด าเนินการ 70 

 

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ)  
 

ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากเกิดโรคระบาดโควิด 19 
17. งบประมาณที่ได้รับ 

17.1 งบประมาณท่ีได้รับ     จ านวน 45,400  บาท 
 

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 4 

45,400 
 

- - - - - 

แหล่งงบประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
18. ปัญหา อุปสรรค  

18.1 ปัญหา อุปสรรค 
- เนื่องจากเกิดการระบาดไวรัสดควิด 19 ไม่สามารถจัดประชุมโครงการได้ 

18.2 แนวทางแก้ไข 
............................................................................. -.......................................................................................  
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ ไตรมาสที่ 3 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดสมุทรปราการ และผู้รับบริการทางการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมี
ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

21. ผู้รายงาน นายทศพร ธรรมประทีป  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
โทรศัพท์  02-1172387    โทรสาร  02-3801021  
E–mail:   

22. วันที่รายงาน  ณ วันที่   1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

******************** 
1. ชื่อหน่วยงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ   
2. ชื่อ โครงการตรวจ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ และติดตาม 

ประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. ห้วงเวลารายงาน      
3. ห้วงเวลารายงาน      
     ไตรมาสที่ 1:  เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63       ไตรมาสที่ 2:  เดือน ม.ค.64 - มี.ค.64     
     ไตรมาสที่ 3:  เดือน เม.ย.64 - มิ.ย.64      ไตรมาสที่ 4:  เดือน ก.ค.64 - ก.ย.64  
       สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงการ     สิ้นสุดโครงการแล้ว 

4. ความสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ 
    (โปรดระบุข้อความและท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน....การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ....) 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน............การปรับสมดุลภาครัฐ........................) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (.................................................................................................. .....) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน.......................การบริหารราชการแผ่นดิน............................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 

     (โปรดระบุยุทธศาสตร์......การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย.....) 

4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ............................................-............................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบขุ้อ..................................-...........................................................) 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ..............................-...........................................................) 

4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
     (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน กรงวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสมารถ     

ในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัด    
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน กรวิจัย และสร้างความสมรถในการแข่งขันของประเทศ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
4.9.1 แผนงานพื้นฐาน 

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา             ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ผลผลิตที่ 2 หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ   ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานได้รับ

บริจาคเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา           บุคคลของข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา      
 ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม    ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนท่ีได้รับการ

จริยธรรม                                                          อุดหนุน 
 ผลผลิตที่ 4 ผูร้ับบริการการศกึษานอกระบบ       ผลผลิตที่ 8 ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการ 

ศึกษาได้รบัการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

      4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร ์
 แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาเศรษฐกิจดิจลั 
 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงานยุทธศาสตร์ที่ เพื่อสนบัสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
      4.9.3   แผนงานบูรณาการ 

 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติด 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
 แผนงานบูรณาการต่อต้นการจุริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงานบูรณาการอื่นๆ (โปรดระบุ..............................-...............................................) 

 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถ้ามี) 
(โปรดระบุนโยบายขอ้................................................................................................................................................) 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(โปรดระบุนโยบายข้อ.................................................................................................................................) 

7. หลักการและเหตุผล 
                ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2546 มาตรา 20 บัญญัติให้
กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือท าหน้าที่ตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  
ติดตาม และประเมินผลระดับนโยบาย นิเทศ ให้ค าปรึกษาและแนะน าเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา และตามค าสั่งรักษา
ความสงบ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ในส่วนของกลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผล ในประเด็นที่ 4 ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และประเด็นที่ 8  ให้สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัดติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสั งกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ เป็นไปตามนโยบายข อง
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กระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดท าโครงการ ตรวจ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเตามนโยบายและ
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นแผนการสนับสนุนการ
ตรวจราชการ นิเทศ ติดตามและประเมินผล ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ มีการใช้สื่อ เครื่องมือ 
และวิธีการที่เหมาะสมในการตรวจ นิเทศ ติดตาม ก ากับ และประเมินผล รวมถึงสนับสนุนการตรวจราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล มีการประเมินผลการตรวจ นิเทศ ติดตาม เพ่ือสรุปผลส าเร็จ สภาพปัญหา และอุปสรรคเพ่ือน า
ข้อมูลมาปรับปรุง พัฒนาในการด าเนินงานครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
จึงได้จัดท าโครงการตรวจ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ.2563 ขึ้นเพ่ือให้การตรวจ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของจังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งต้องมีการออกตรวจ นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล สถานศึกษาและหน่วยงานทางการ
ศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึง จัดประชุมปฏิบัติการ ประสานแผนการตรวจราชการและการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินการจัดการศึกษา ของหน่วยงานราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับศึกษาธิการภาค 
ตามก าหนดปฏิทินออกตรวจติดตามของศึกษาธิการภาคในเขตตรวจราชการตามพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 2 จึงต้อง
มีการประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจการจัดการศึกษา การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และมีการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล การบริหารจัดการการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ
ดังกล่าว ทั้งนี้เพ่ือให้การตรวจ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ การติดตามและรายงาน
ผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 
 

8. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือตรวจ นิเทศ ติดตามและประเมินผล หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ 

เกี่ยวกับการด าเนินงานนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 โดยการ
ขับเคลื่อนตามกรอบแผนงานการตรวจ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษา  
ในจังหวัดสมุทรปราการ ตามหลักธรรมาภิบาล  

2. เพ่ือให้เกิดการประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจการจัดการศึกษา การมีส่วนร่วมของ       
ทุกภาคส่วนในหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

3. เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนางานของศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการในด้านการขับเคลื่อนงานการศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามกระบวนการ PDCA ให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

4. เพ่ือน าเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) 3 ล าดับแรกของแต่ละนโยบายการจัดการศึกษา   
ที่เกี่ยวข้อง จากผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2564 อย่างมีคุณภาพ  
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5. เพ่ือการรายงานผลการตรวจ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และน าผลการตรวจ 
นิเทศ ติดตามมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ทุกหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ   

 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการได้รับการตรวจ นิเทศ  ติดตามและ
ประเมินผล หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ เกี่ยวกับการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ และ
นโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 โดยการขับเคลื่อนตามกรอบ
แผนงานการตรวจ นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด
สมุทรปราการ ตามหลักธรรมาภิบาล  

2. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการได้รับการประสานเชื่อมโยง     
บูรณาการการศึกษาให้ด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และมีความพร้อมในการรับการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการอย่างมีคุณภาพ   

3. ร้อยละของศึกษานิเทศก์ ศธจ.สมุทรปราการ  ได้ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามและการบริหาร
จัดการการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ตามกระบวนการนิเทศแบบ ABDER และตรวจติดตามคุณภาพงาน
ตามกระบวนการ PDCA อย่างมีคุณภาพ  

4. ระดับความพึงพอใจของทุกหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ มีความพึงพอใจ  
ในการให้ความร่วมมือกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ในการประสาน สนับสนุนการตรวจราชการ
เพ่ือสร้าง ความเข็มแข็งให้หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการและเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  

5. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงานที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) จากผลการด าเนินการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

6. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้รูปเล่มรายงานเพ่ือการรายงานผลการตรวจ นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา   

 

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการได้รับการตรวจ นิเทศ ติดตาม

และประเมินผลเกี่ยวกับการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ และนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยการขับเคลื่อนตามกรอบแผนงานการตรวจ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล          
การจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 

2. หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการได้ รับการประสานเชื่อมโยง บูรณาการ
การศึกษาให้ด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2564 
และมีความพร้อมในการรับการตรวจราชการทุกประเด็นอย่างมีคุณภาพ 
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3. ศึกษานิเทศก์ ศธจ.สมุทรปราการและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการนิ เทศ 
ติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการการศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา 
ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ APDER และพัฒนางานตามกระบวนการ PDCA อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ทุกหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ มีความพึงพอใจในการให้ความร่วมมือกับ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ในการประสาน สนับสนุนการตรวจราชการ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยู่ในระดับมาก 

5. ผู้ เข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)           
3 ล าดับแรก จากผลการด าเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 ของ
หน่วยงาน เพ่ือน าเสนอผลงานที่เป็นเลิศ 3 ล าดับแรก ของแต่ละหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรปราการและการสรุปผลการด าเนินงาน ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก 

6. การรายงานผลการตรวจ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโดยศึกษานิเทศก์        
ในส านักงานศึกษาธิการจั งหวัดสมุทรปราการ เกิดประโยชน์สู งสุดในระบบการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและมีคุณภาพ 

10. กลุ่มเป้าหมาย 
   - หน่วยงานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่        

 1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการการ เขต 1     

 4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการการ เขต 2  

 5) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสมุทรปราการ (ศก) 

 6) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

จังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ (ปส.กช.สป.) 

 7) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ 

 8) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด

สมุทรปราการ/สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสมุทรปราการที่เกี่ยวข้อง  

11.ระยะเวลาด าเนินกร 
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

12. สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

 1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการการ เขต 1     

 4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการการ เขต 2 
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 5) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสมุทรปราการ (ศก) 

 6) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด

สมุทรปราการ และคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ (ปส.กช.สป.) 

 7) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ 

   8) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ/สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสมุทรปราการที่เกี่ยวข้อง 
13.กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1. วิเคราะห์รายละเอียดตัวชี้วัดของแต่ละนโยบาย ผู้รับผิดชอบข้อมูล และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
2. ก าหนดเป้าหมายการตรวจ ติดตาม และประเมินผลส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
3. จัดท าคู่มือ เครื่องมือ การตรวจติดตามและประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
4. ประชุมชี้แจง วางแผนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของหน่วยงานทางการศึกษา 
5. รับการตรวจ ติดตามและประเมินผลในระดับจังหวัดสมุทรปราการ 
6. สรุปผล/รายงานผลการด าเนินการตามโครงการ 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 
ด าเนินการตรวจ ติดตามและประเมินผลตามก าหนดการที่ได้วางไว้ 

ไม่ได้ตรวจ ติดตาม ประเมินผล เนื่องจากเกิดโรคระบาดโควิด 19 
15. ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9) 

15.1 เชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ     
ร้อยละของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในจังหวัด
สมุทรปราการไดร้ับการประสาน
เชื่อมโยงบูรณาการการศึกษาให้
ด าเนินงานตามนโยบายการตรวจ
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และมีความพร้อมในการรับการ
ตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการอย่างมี
คุณภาพ   

100 8 หน่วยงานทางการ
ศึกษา 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 100 
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15.2 เชิงคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ     
หน่วยงานและสถานศึกษาใน
จังหวัดสมุทรปราการได้รับการ
ประสานเชื่อมโยง บูรณาการ
การศึกษาให้ด าเนินงานตาม
นโยบายการตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 และมี
ความพร้อมในการรับการตรวจ
ราชการทุกประเด็นอย่างมี
คุณภาพ 

 

100 8 หน่วยงานทางการ
ศึกษา 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 100 

 

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม (ที่สื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ) 
ไม่ได้ด าเนินการ      

17. งบประมาณที่ได้รับ 
17.1 งบประมาณท่ีได้รับ    จ านวน  80,000      บาท 

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 4 

80,000 
 

80,000 - - - - 

แหล่งงบประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

18. ปัญหา อุปสรรค  
18.1 ปัญหา อุปสรรค 

- เนื่องจากเกิดการระบาดไวรัสโควิด 19 ไม่สามารถจัดประชุมโครงการได้ 
18.2 แนวทางแก้ไข..................................-.........................................................................................  

19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
- 

 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
            1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ สามารถบูรณาการการตรวจราชการหน่วยงานและ

สถานศึกษาในสังกัดได้อย่างมีคุณภาพ  
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           2) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มีนวัตกรรมและเครื่องมือในการตรวจ นิเทศ  ก ากับ 

ติดตาม ได้เหมาะสมกับบริบทโรงเรียนและสอดคล้องกับนโยบาย/กลยุทธ์ของ รัฐบาล /ศธ./จังหวัด   

           3) ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ  สามารถปฏิบัติงานการตรวจราชการ 

นิเทศ  ก ากับได้อย่างมีคุณภาพ  

           4) หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการมีผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)  

           5) หน่วยงานและสถานศึกษาตระหนักและเห็นความส าคัญของการตรวจราชการ  ตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ   

            1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ สามารถบูรณาการการตรวจราชการหน่วยงานและ

สถานศึกษาในสังกัดได้อย่างมีคุณภาพ  

           2) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มีนวัตกรรมและเครื่องมือในการตรวจ นิเทศ  ก ากับ 

ติดตาม ได้เหมาะสมกับบริบทโรงเรียนและสอดคล้องกับนโยบาย/กลยุทธ์ของ รัฐบาล /ศธ./จังหวัด   

           3) ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ  สามารถปฏิบัติงานการตรวจราชการ 

นิเทศ  ก ากับได้อย่างมีคุณภาพ  

           4) หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการมีผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)  

           5) หน่วยงานและสถานศึกษาตระหนักและเห็นความส าคัญของการตรวจราชการ  ตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ  

21. ผู้รายงาน น.ส.พิมพ์ภัทรา ศิริจารุกิตติ์  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
โทรศัพท์  02-3801021    โทรสาร  02-3801021 
E–mail:  pimyaya2516.siri@gmail.com. 

22. วันที่รายงาน  ณ วันที่   1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

******************** 
1. ชื่อ หน่วยงาน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ   
2. ชื่อ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดสมุทรปราการ  ประจ าปีงบประมาณ        

พ.ศ. 2564   
3. ห้วงเวลารายงาน      
     ไตรมาสที่ 1:  เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63        ไตรมาสที่ 2:  เดือน ม.ค.64 - มี.ค.64     
     ไตรมาสที่ 3:  เดือน เม.ย.64 - มิ.ย.64      ไตรมาสที่ 4:  เดือน ก.ค.64 - ก.ย.64     

    สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงการ     สิ้นสุดโครงการแล้ว 

4. ความสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ 
    (โปรดระบุข้อความและท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน....การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ....) 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบดุ้าน............การปรับสมดุลภาครัฐ........................) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (.................................................................................................. .....) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน.......................การบริหารราชการแผ่นดิน............................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 

     (โปรดระบุยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล                
ในสังคมไทย) 

4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ............................................-............................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบขุ้อ..................................-...........................................................) 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ..............................-...........................................................) 

4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของกระทรวงศึกษาธิการ 
     (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน กรงวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสมารถ  ใน

การแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัด    
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน กรวิจัย และสร้างความสมรถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

4.9.1 แผนงานพื้นฐาน 
 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา             ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ผลผลิตที่ 2 หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ   ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานได้รับบริจาค

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา           บุคคลของข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา      
 ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม            ผลผลิตที่ 7 นักเรยีนโรงเรียนเอกชนท่ีได้รับการ 

จริยธรรม                                                          อุดหนุน 
 ผลผลิตที่ 4 ผูร้ับบริการการศกึษานอกระบบ                    ผลผลิตที่ 8 ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการ 

ศึกษาได้รบัการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

      4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร ์
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจลั 
 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงานยุทธศาสตร์ที่ เพื่อสนบัสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
      4.9.3   แผนงานบูรณาการ 

 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติด 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
 แผนงานบูรณาการต่อต้นการจุริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงานบูรณาการอื่นๆ (โปรดระบุ..............................-...............................................) 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถ้ามี) 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

7. หลักการและเหตุผล 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการ  

ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่ง
อย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน กอปรกับราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 30 เมษายน 
พ.ศ.2562 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย  พ.ศ.2562 ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบาย
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การพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นคณะกรรมการระดับชาติมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมายเป็นประธานมีอ านาจในการจัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ ประสานงาน ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง           
ในระดับชาติถึงระดับชุมชน เสนอหรือแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีและพัฒนาฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย เสนอ
ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณแบบบูรณาการของหน่วยงานกับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เด็กปฐมวัยซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ คือ การมี
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและการพัฒนาระบบ
สารสนเทศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประสานกับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ           
ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยด า เนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาปฐมวัยของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2563 – 2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ก าหนดกรอบทิศทางและเป้าหมายของ
การจัดการศึกษาปฐมวัยกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วง ปี พ.ศ.2563 - พ.ศ.2565 และให้หน่วยงานในสังกัด           
ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงาน (2) ให้ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงาน จัดสรรงบประมาณ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลความส าเร็จของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ (๓) ใช้เป็นกรอบทิศทางและเป้าหมายการด าเนินงานส าหรับการบูร
ณาการการท างาน ร่วมกัน หรือส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ขอบเขตของแผนตามกฎหมายก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมและก ากับ ดูแลการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
                     ปั จจุ บั นการด า เ นิ น ง าน เกี่ ย วกั บการจั ดการศึ กษาปฐมวั ย  มี หน่ ว ย ง าน ในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึ กษาเอกชน ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งทุกหน่วยงานมีความคืบหน้าของการด าเนินงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องมาเป็น
ล าดับ ซึ่งทุกหน่วยงานมีความคืบหน้าของการด าเนินงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องมาเป็นล าดับ ส าหรับในส่วนของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริม และ
พัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่ง
ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้มีการด าเนินงานใน 4 เรื่องหลัก โดยมีผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ การสร้างความรู้ความเข้าใจผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยได้แล้วเสร็จ การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับ
จังหวัดแล้วเสร็จ และการคัดเลือก รวบรวมและขยายผลผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย รวมทั้ง มีการนิเทศ ก ากับติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงานของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในพ้ืนที่เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นในการด าเนินงานข้างต้น ส านักงานศึกษาธิการภาคและ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้มีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภายใต้ 4 กระทรวงหลัก อันได้แก่ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวง
สาธารณสุข ร่วมรับผิดชอบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือให้
การด าเนินงานขับเคลื่อน การส่งเสริม ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยในส่วนของพ้ืนที่ในจังหวัดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
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อย่างมีประสิทธิภาพ สอดล้องกับข้อก าหนดของกฎหมายในการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน        
ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เป็นส าคัญ  
               ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการจึงเห็นความส าคัญและควรให้มีการจัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
จัดการศึกษาเด็กปฐมวัยขึ้น เพื่อบูรณาการการท างานร่วมกันกับทุกภาคส่วนภายในจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนแนวนโยบายการจัด
การศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความตระหนัก  ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  พัฒนาครูผู้สอนปฐมวัย บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และตามมาตรฐานสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
อันจะส่งผลต่อการยกระดบัคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาต ิและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และ             
มีคุณลักษณะตามหลักสูตรเพื่อเตรียมพร้อมเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาต่อไป 
8. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศึกษาปฐมวัย
อย่างทั่วถึง และมีพัฒนาการสมวัย 

2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

3. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้ าใจเกิด
ความตระหนัก เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน การดูแล 
พัฒนาและการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยในจังหวัดสมุทรปราการเพ่ิมขึ้น 

4. เพ่ือบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยใน 
จังหวัดสมุทรปราการ 
 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  

     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
     1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการขับเคลื่อนการจัดท าข้อมูลสารสนเทศตามระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ .ศ.2561 ของสถานศึกษา/สถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 247 แห่ง  

2. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการศึกษาปฐมวัย จ านวน 100 คน  

3. รูปแบบ/แนวปฏิบัติการที่เป็นเลิศ ( Best Practice) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

จ านวน 2 ชิ้น ของผู้บริหารและครูผู้สอน  

4. การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานหน่วยงาน/สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ในจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 10 แห่ง จากหน่วยงานการศึกษาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย 5 หน่วยงาน   

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการมีข้อมูลสารสนเทศการศึกษาปฐมวัยตามระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ .ศ.2561 ของสถานศึกษา/สถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันจากทุกหน่วยงาน  
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2. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการศึกษาปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ดูแลและ

พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการในทุกด้านเหมาะสมกับวัย  

3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการมีผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดี

เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยน าไปประยุกต์ใช้ ขยายผลหรือต่อยอดในหน่วยงานที่หลากหลาย จ านวน 2 ชิ้น  

ของผู้บริหารและครูผู้สอน  

4. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้รับการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา      

ให้สามารถจัดการศึกษาหรือจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานพัฒนาสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2561   

10. กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน  5  หน่วยงาน  สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก 

จ านวน 431 แห่ง จ าแนกเป็น 1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่    

1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน          

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จ านวน 66 โรง         

2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จ านวน 66 โรง         

3) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 1 โรง  

1.2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

1) โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 103 โรง 

1.3 หน่วยงานนอกกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ                                       

1. ส านักงานส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ  

- โรงเรียนเทศบาล  จ านวน 25 โรง  

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 95 ศูนย์  

2. กระทรวงอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ 1 โรง  

12.ระยะเวลาด าเนินกร 
ตุลาคม 2563 -  กันยายน 2564 

13. สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

14.กิจกรรมที่ด าเนินการ (จากข้อ 13) 
กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนการจัดท าข้อมูลสารสนเทศตามระบบข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2561  
 กิจกรรมที่ 2 สร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน  
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 กิจกรรมที่ 3 คัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ระดับจังหวัด  รูปแบบ/แนวปฏิบัติการที่เป็นเลิศ ( Best Practice) ทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย จ านวน 
2 ชิ้น ของผู้บริหารและครูผู้สอน 
 กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา สรุปรายงาน
โครงการการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานหน่วยงาน/สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใน
จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 10 แห่ง จากหน่วยงานการศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย  
15. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 9) 

15.1 เชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ     
สถานศึกษา/สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
กลุ่มเป้าหมาย มคีุณภาพ
ระดับ ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น
ตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 

 
 
 

ร้อยละ 80 1.โรงเรียนเอกชนในจังหวัด
สมุทรปราการ จ านวน 103 
โรง 
2.โรงเรียนเทศบาล  จ านวน 

25 โรง  

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน 95 ศูนย์  

4.กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย

และนวัตกรรม  1) โรงเรียน

สาธติมหาวิทยาลยัราชภฏั

ธนบุรีสมุทรปราการ 1 โรง 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 80 

           15.2 เชิงคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ     
เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย ที่ จ บ
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ปฐมวัย มีพัฒนาการ
สมวัยในทุกด้านอยู่ใน   
ระดับด ี

 

ร้อยละ 80 เด็กปฐมวัยที่จบการศึกษา
ระดับปฐมวัย มีพัฒนาการ
ส ม วั ย ใ น ทุ ก ด้ า น อ ยู่             
ในระดับดี 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 80 

  
16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ) 

ไม่ได้ด าเนินการ 
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17. งบประมาณที่ได้รับ 
17.1 งบประมาณท่ีได้รับ    จ านวน  60,000    บาท 

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 4 

60,000 
 

- - - - - 

แหล่งงบประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
18. ปัญหา อุปสรรค  

18.1 ปัญหา อุปสรรค 

- เนื่องจากเกิดการระบาดไวรัสโควิด 19 ไม่สามารถจัดประชุมโครงการได้ 
18.2 แนวทางแก้ไข 

.................................................................................-..................................................................................................................  
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
....................................................อยู่ระหว่างด าเนินการ.............................................................................................................  
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

1. เด็กปฐมวัยได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

2. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีศักยภาพในการจัดการเรียน

การสอนปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ  

3. หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนท่ีเกิดการบรูณาการการท างานร่วมกันในการพัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวัย   

21. ผู้รายงาน นางมณฑนา  มานะประสพสุข   ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก ์
โทรศัพท์  02-3801021    โทรสาร  02-3801021 
E–mail:  areesamutprakan2@gmail.com 

21. วันที่รายงาน  ณ วันที่  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

******************** 
1. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
2. ชื่อ โครงการ TFED (Teams For Education Development) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
จังหวัดสมุทรปราการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
3. ห้วงเวลารายงาน      
     ไตรมาสที่ 1:  เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63       ไตรมาสที่ 2:  เดือน ม.ค.64 - มี.ค.64     
     ไตรมาสที่ 3:  เดือน เม.ย.64 - มิ.ย.64      ไตรมาสที่ 4:  เดือน ก.ค.64 - ก.ย.64     

    สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงการ     สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ 
    (โปรดระบุข้อความและท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน....การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ....) 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน............การปรับสมดุลภาครัฐ........................) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (.................................................................................................. .....) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน.......................การบริหารราชการแผ่นดิน............................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 

     (โปรดระบุยุทธศาสตร์......การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย.....) 

4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ............................................-............................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบขุ้อ..................................-...........................................................) 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ..............................-...........................................................) 

4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
     (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน กรงวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสมารถ     

ในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัด    
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน กรวิจัย และสร้างความสมรถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

4.9.1 แผนงานพื้นฐาน 
 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา             ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ผลผลิตที่ 2 หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ   ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานได้รับบริจาค

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา           บุคคลของข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา      
 ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม    ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนท่ีได้รับการ 

จริยธรรม                                                           อุดหนุน 
 ผลผลิตที่ 4 ผูร้ับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลิตที่ 8 ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

      4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร ์
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจลั 
 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงานยุทธศาสตร์ที่ เพื่อสนบัสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
      4.9.3   แผนงานบูรณาการ 

 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติด 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
 แผนงานบูรณาการต่อต้นการจุริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงานบูรณาการอื่นๆ (โปรดระบุ..............................-...............................................) 

 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถ้ามี) 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 
7. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันนโยบายยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการ

เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 ซึ่งได้กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องจัดเนื้อหาสาระของกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ 

ความถนัดความแตกต่างของผู้เรียนให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันจึงจะช่วยให้เกิดโดยตรงกับการพัฒนาผู้เรียนและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีแท้จริง (ขวัญใจ โพธิ์ทองนาค , 2547, หน้า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็น

องค์ประกอบส าคัญที่บ่งบอกถึงคุณภาพความส าเร็จทางการศึกษาและคุณภาพของผู้ เรียน  ที่ผ่านมา

กระทรวงศึกษาธิการได้กระจายอ านาจการวัดและประเมินผลทางการศึกษาสู่ระดับสถานศึกษาการประเมินผล
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สัมฤทธิ์ผู้เรียนทั้งในระดับการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่ตัดสินได้ -ตก และการอนุมัติผลส าเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรฯ เป็นอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษา ถึงแม้ว่าการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทั่ว

ประเทศจะใช้หลักสูตรเดียวกันของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ความหลากหลายในทางปฏิบัตินั้น เรื่องรูปแบบการ

เรียนการสอน การใช้สื่ออุปกรณ์ ตลอดจนการวัดและประเมินผลได้เกิดขึ้นในสถานศึกษาต่าง ๆ นอกจากนี้การวัด

และประเมินผลยังเป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่ง

ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในทุกระดับเพ่ือน าไปใช้ในการวางแผน

ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของต้นสังกัดระดับ

ต่าง ๆ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินในระดับชั้นที่เข้าทดสอบข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการตรวจสอบ 

ทบทวน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เห็นถึงภาระส าคัญและความรับผิดชอบของ

หน่วยทางการศึกษาในพ้ืนที่งานที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้ผู้เรียนได้

พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ 

กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุ่มผู้เรียนที่มี

ปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม        

กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญาเป็นต้น จึงก าหนดโครงการ TFE (Teams For Education )ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ระดับจังหวัดที่ส่งผลต่อการพัฒนาเยาวชนทั้ง

ทางด้านปัญญาบุคลิกภาพตลอดจนมีความส าเร็จในชีวิตที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ส านักงานศึกษาธิการ ภาค 2 มีนโยบายที่สอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัดให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่

รับผิดชอบด าเนินการขับเคลื่อนส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของหน่วยงานทางการศึกษาและ

สถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้มีทักษะจ าเป็นในยุคศตวรรษที่ 21 ในระดับพ้ืนที่

สู่คุณภาพอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะหน่วยงานทางการศึกษาได้

ด าเนินการการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในระดับพ้ืนที่พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและคุณภาพการ

จัดการเรียนรู้การสร้างคุณลักษณะทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนการพัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าสู่

สังคมคุณภาพในศตวรรษที่ 21 และประสพความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีคุณภาพจากการด าเนิน

โครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ผ่านมา ซึ่งในครั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล จึงก าหนดจัดโครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษาTFED (Teams For 

Education Development)ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา

จังหวัดสมุทรปราการขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการ

เรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับจังหวัดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป   

8. วัตถุประสงค์ 
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1 เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด 

2 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการ

พัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 

50 เพ่ิมขึ้นในระดับจังหวัดให้กับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 

3 เพ่ือให้สถานศึกษามีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลให้มีร้อยละของนักเรียน

ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละรายวิชาผ่านเกณฑ์เพ่ิมสูงขึ้น 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1) มีศูนย์กลางการประสานงาน การบูรณาการด้านการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาทุก
สังกัดในระดับจังหวัด 

2) มีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการ
พัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนน        
ร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึน ระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 แนวทางต่อ 1 จังหวัด 

3) สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน    
แต่ละรายวิชาผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน  

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
      การบูรณาการด้านการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดในการพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่สังคม

คุณภาพในศตวรรษที่ 21 เป็นไปตามนโยบายการศึกษาและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการและ
นโยบายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะของผู้เรียนเพิ่มข้ึน 
10. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และภาคี
เครือข่ายที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ 
11.ระยะเวลาด าเนินกร 

ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
12. สถานที่ด าเนินการ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
13.กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะท างาน 
3. ประขุมชี้แจงคณะท างาน 
4. จัดกิจกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
5. สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 
........................อยู่ระหว่างด าเนินการ................................... 

 

15. ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9) 
15.1 เชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ     
มีศูนย์กลางการ
ประสานงานการบูร
ณาการด้านการ
เรียนรู้ระหว่าง
หน่วยงานทาง
การศึกษาทุกสังกัดใน
ระดับจังหวัด 

 

100 ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เรยีนใน
สถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ และ
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 100 

15.2 เชิงคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ     
การบูรณาการด้านการ
เรียนรูร้ะหว่างหน่วยงาน
ในจังหวัดในการพัฒนา
คนให้พร้อมเข้าสูส่ังคม
คุณภาพในศตวรรษท่ี 21 
เป็นไปตามนโยบาย
การศึกษาและ
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
ของกระทรวงศึกษาธิการ
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จะท าให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาและพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะของผู้เรียน
เพิ่มขึ้น 

100 ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เรยีนใน
สถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ และ
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 100 

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ 
ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากเกิดโรคระบาดโควิด 19 
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17. งบประมาณที่ได้รับ 
17.1 งบประมาณท่ีได้รับ    จ านวน  .......... 284,000........ บาท 
 

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 4 

284,000 - 
 

- - - - 

 

แหล่งงบประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

18. ปัญหา อุปสรรค  
18.1 ปัญหา อุปสรรค 

- เนื่องจากเกิดการระบาดไวรัสโควิด 19 ไม่สามารถจัดประชุมโครงการได้ 
18.2 แนวทางแก้ไข 

................................................................... -.................................................................................................  

............................................................................................................................. .......................................  
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 

 
 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ การประสานงานและการ 

บูรณาการด้านการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาระดับจังหวัด ในการพัฒนาคนให้พร้ อมเข้าสู่สังคม

คุณภาพในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย

ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพจะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามสมรรถนะ

ของผู้เรียนเพิ่มข้ึน    

 2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการมีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการถ่ายทอด       

องค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พ้ืนฐานแต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึน ระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 แนวทางท่ีมีคุณภาพ  
 

21. ผู้รายงาน นาย อภิสิทธิ์  รอดบ าเรอ ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
โทรศัพท์  02-1172387   โทรสาร  02-1172387 
E–mail:        eduprakan@gmail.com 
 

22. วันที่รายงาน   ณ วันที่   1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

mailto:eduprakan@gmail.com
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

******************** 
1. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
2. ชื่อ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง 

เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. ห้วงเวลารายงาน      
      ไตรมาสที่ 1:  เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63      ไตรมาสที่ 2:  เดือน ม.ค.64 - มี.ค.64     
      ไตรมาสที่ 3:  เดือน เม.ย.64 - มิ.ย.64      ไตรมาสที่ 4:  เดือน ก.ค.64 - ก.ย.64     

    สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงการ     สิ้นสุดโครงการแล้ว 

4. ความสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ 
    (โปรดระบุข้อความและท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน....การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ....) 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน............การปรับสมดุลภาครัฐ........................) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (.................................................................................................. .....) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน.......................การบริหารราชการแผ่นดิน............................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 

     (โปรดระบุยุทธศาสตร์......การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย.....) 

4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ............................................-............................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบขุ้อ..................................-...........................................................) 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ..............................-...........................................................) 

4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
     (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน กรงวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสมารถ     

ในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัด    
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน กรวิจัย และสร้างความสมรถในการแข่งขันของประเทศ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
4.9.1 แผนงานพื้นฐาน 

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา             ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ผลผลิตที่ 2 หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ   ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานได้รับ

บริจาคเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา           บุคคลของข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา      
 ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม    ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนท่ีได้รับการ

จริยธรรม                                                          อุดหนุน 
 ผลผลิตที่ 4 ผูร้ับบริการการศกึษานอกระบบ    ผลผลิตที่ 8 ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาได้รบัการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

      4.9.2  แผนงานยุทธศาสตร ์
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจลั 
 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงานยุทธศาสตร์ที่ เพื่อสนบัสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
      4.9.3  แผนงานบูรณาการ 

 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติด 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
 แผนงานบูรณาการต่อต้นการจุริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงานบูรณาการอื่นๆ (โปรดระบุ..............................-...............................................) 

 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถ้ามี) 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 
7. หลักการและเหตุผล 

การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ทั้งในด้านความรู้ ความคิด การปฏิบัติ
คุณธรรมชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
บนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อตาม
ความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคลยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ได้ก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม             
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส
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และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ
ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ ่งเกี ่ยวข้องกับภารกิจของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธ ิการ ค ือ 1) ย ุทธศาสตร ์ชาต ิด ้านความมั ่นคง 2) ย ุทธศาสตร์ชาต ิด ้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ 1) “ต่อยอด
อดีต 2) “ปรับปัจจุบัน” และ3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” และยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและใน 2 ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง 
และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุก
ช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้องมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 
และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นมีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็น คนไทยที่มี
ทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษามีการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน“ปรับโรงงาน 
เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น 
เพื่อให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถน าความรู ้และ
ประสบการณ์ไปใช้ได้จริง สามารถประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจมีนโยบายในการเพิ่มสัดส่วน
ผู้เรียนสายอาชีพและสายสามัญ ให้ได้ 50 ต่อ 50 และในปีการศึกษา 2563 สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพจะต้อง
อยู่ที่ 60 ขึ้นไป และสายสามัญ 40 แต่ทั้งนี้ต้องปรับหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวะและการพัฒนาครู เพ่ือท า
ให้การเรียนการสอนในสายอาชีพมีความน่าสนใจมากขึ้นจากรายงานสรุปผลการด า เนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประจ าปี 2562 พบว่า ในแผนแม่บทด้านการพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งมีเป้าหมายให้วัยเรียน วัยรุ่น มีความรู้และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น ผล
การประเมินด้านทักษะอยู่ที่ 62.30 คะแนน ต่ ากว่า ปี 2561 ซึ่งผลการประเมินอยู่ที่ 63.00 ดังนั้นการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นจะต้องปรับหลักสูตรให้ทันสมัย พัฒนากระบวนการคิด และ
ทักษะที่จ าเป็น มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความสามารถและความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน ตลอดทั้งสอดคล้อง
กับสภาพบริบทของแต่ละพื้นที่เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถน าความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้ มีงานท าสามารถอยู ่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และจากนโยบายของรัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงศึกษาธิการในการเพิ่มสัดส่วนเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพและสายสามัญ ปี 2562 ให้ได้  50 ต่อ 50 
และในปีการศึกษา 2563 สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพจะต้องอยู่ที่ 60 ขึ้นไป และสายสามัญ 40 นั้น สภาพเป็น
จริงในปัจจุบัน มีผู้เรียนในสายอาชีพเพียงร้อยละ 30 - 36เท่านั้น  
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 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการ
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความเชื่อมโยงกับหลักสูตรในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานท า เพื่อให้ผู้เรียนที่จบการศึกษาในแต่ละระดับสามารถใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจ  
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 2 มีนโยบายที่สอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด จึงก าหนดให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการด าเนินการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของหน่วยงานทาง
การศึกษาสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีความเชื่อมโยงกับ
หลักสูตรอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาสู่การมีงานท าท่ียั่งยืนและมีคุณภาพ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะหน่วยงานผู้แทนบูรณาการการศึกษาในพ้ืนที่ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น โดยการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ด้านการ
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่มีความสอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามบริบทของพ้ืนที่ในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค จึงส่งผลให้
ประสพความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีคุณภาพจากแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง ต่อไป 
8. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  

9.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการมีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 หลักสูตร ที่ผ่านประเมินคุณภาพจากผู้ทรงวุฒิตาม
หลักเกณฑ์ฯ ที่ก าหนด 
 9.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการมีจ านวนสัดส่วนร้อยละของผู้เรียนศึกษาต่อในระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพ่ิมสูงขึ้นและความพึงพอใจของผู้เรียนที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทในพ้ืนที่ 
10. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนในสถานศึกษาทุกสังกัดและที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรปราการ 
11.ระยะเวลาด าเนินกร 

ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 
12. สถานที่ด าเนินการ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
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13.กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมหลกั ระยะเวลา หมายเหตุ 

1 จัดท าและขออนมุัตโิครงการฯ ธันวาคม 
2563 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

การประชุมเชิงปฏิบตัิการจัดท าแนวทางการด าเนนิงานโครงการฯ *ผูเ้ข้าประชุม 10 คน (ผู้แทนภาค/

ศน./เจ้าหน้าที่)/วิทยากร 1 คน/ระยะเวลา 1 วัน). แนวทางการด าเนินงาน   

     2.1 แต่งตั้งคณะท างานและผู้ที่เกีย่วข้องในการจัดท าแนวทางการด าเนนิงานโครงการฯ 

     2.2 ก าหนดเกณฑ์การคดัเลือกสถานศึกษาเครือขา่ยทีส่มัครใจเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อพัฒนาตาม

รูปแบบและแนวทางตามที่ก าหนด 

     2.3 ก าหนดแนวทางในการตดิตามและรายงานผลระดบัจังหวดัการประชุมเชิงปฏิบตัิการช้ีแจงแนว

ทางการด าเนนิโครงการฯ และจัดท าเกณฑ์คดัเลือกหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขัน้พื้นฐานกับ

อาชีวศึกษาและอดุมศึกษาของสถานศึกษาน าร่อง 

*ผู้เข้าประชุม 10 คน (ผูแ้ทนภาค/ศน./เจ้าหนา้ที่)/วิทยากร 1 คนระยะเวลา 1 วัน) 

แนวทางการด าเนินงาน   

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานโครงการฯ ในระดับจังหวัด ประกอบดว้ย ผู้แทนจาก สนง.ศธภ.

2/สนง.ศธจ.สป./หน่วยงานในพื้นที่  /สถานศกึษาน าร่อง/สถานศึกษาเครือข่าย โดยพิจารณาตามความ

เหมาะสม 

มกราคม 
2564 

 

      3.2 ช้ีแจงรูปแบบและแนวทางการยกระดับคณุภาพการศึกษา   และพฒันาหลกัสตูรต่อเนื่อง

เช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กับอาชีวศึกษาและอดุมศึกษา ในระดับจังหวัด 

มกราคม 
2564 

 

4 นิเทศ ตดิตามการด าเนินโครงการฯ*ผู้นิเทศฯ 1 คน (ศน./สนง.ศธจ.สป./และผู้ที่เกี่ยวข้อง) 

แนวทางการด าเนินงาน 

     4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการนเิทศ ติดตามและประเมินผลตามแบบรายงานทีก่ าหนด  

     4.2 คณะกรรมการนเิทศ ติดตามและประเมินผลตามรูปแบบและแนวทางที่ก าหนด 

มีนาคม - 
กรกฎาคม 
2564 

 

5 นิทรรศการและแลกเปลีย่นเรียนรู้การด าเนินโครงการฯ 

*ผู้เข้าประชุม 20 คน (ผูแ้ทนภาค/จังหวัด/ศน./สถานศึกษา/เจ้าหน้าที่) /ระยะเวลา 1 วัน) 

แนวทางการด าเนินงาน   

     5.1 จัดนิทรรศการ โดยเชิญสถานศึกษาน าร่อง สถานศึกษาเครือข่ายผู้แทนจาก สนง.ศธภ.2 

ผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษา และ ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน

รูปแบบแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในพื้นทีแ่ละสรุปผลด าเนินงาน     

     5.2 คณะกรรมการฯ ด าเนินการคดัเลือกสถานศึกษาเครือข่าย ระดับจงัหวัด เพื่อเป็นผู้แทนร่วม

แลกเปลีย่นเรียนรู้ ในระดบัภาค 

สิงหาคม 
2564 

 

6 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ*ผูเ้ข้าประชุม 10 คน  (ศน./ครูวิชาการ/เจา้หน้าที่/ระยะเวลา 2 วัน) กันยายน 
2564 
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แนวทางการด าเนินงาน วเิคราะห์และสรุปผลด าเนนิงาน จดัท าเปน็เอกสารองค์ความรู้ รูปแบบในการ

พัฒนา เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศกึษา เพื่อใช้เปน็แนวทางหรือกรอบแนวคดิ

ในการจดัการเรียนรู ้

 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 
..............................................................ไม่ได้ด าเนินการ....................................................  
 
15. ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9) 

15.1 เชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ     
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการมี
ห ลั ก สู ต ร ต่ อ เ นื่ อ ง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา 

100 จ านวน 6 หลักสูตร อยู่ระหว่างด าเนินการ 100 

 
15.2 เชิงคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ     
ผู้เรยีนในพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการส าเร็จ
การศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีทางเลือกเข้าสู ่
การศึกษาต่อในระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
เพิ่มสูงขึ้นและหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
จ านวน 6 หลักสูตร ท่ี
หลากหลายสอดคล้องกับ
ความต้องการและบริบท
ในพื้นที่ 

100 จ านวน 6 หลักสูตร อยู่ระหว่างด าเนินการ 100 
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16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ) 
ไม่ได้ด าเนินการ 

17. งบประมาณที่ได้รับ 
17.1 งบประมาณท่ีได้รับ    จ านวน  ...... 60,000...... บาท 

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

ผลกรใช้จ่าย
งบประมาณ 

 (สะสม) 

ผลกรใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 1 

ผลกรใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 2 

ผลกรใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 3 

ผลกรใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 4 

60,000 
 

- - - - - 

แหล่งงบประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
18. ปัญหา อุปสรรค  

18.1 ปัญหา อุปสรรค 
- เนื่องจากเกิดการระบาดไวรัสโควิด 19 ไม่สามารถจัดประชุมโครงการได้ 

18.2 แนวทางแก้ไข 
............................................................................... -................................................................. ............................  
................................................................อยู่ระหว่างด าเนินการ..........................................................................  
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

ด าเนินการตามแผน 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

1 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษามีหลักสูตรทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษา   
ในระดับท่ีสูงขึ้นที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการและบริบทในพ้ืนที่ 

2 หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่มีหลักสูตรการศึกษาที่มีความต่อเนื่อง มีคู่มือและกรอบแนวทาง การ
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดม 

 

21. ผู้รายงาน นาย อภิสิทธิ์  รอดบ าเรอ ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
โทรศัพท์  02-1172387   โทรสาร  02-1172387 
E–mail:         eduprakan@gmail.com 

22. วันที่รายงาน  ณ วันที่   1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
. 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

******************** 
1. ชื่อหน่วยงาน ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

2. ชื่อ โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

3. ห้วงเวลารายงาน      
     ไตรมาสที่ 1:  เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63       ไตรมาสที่ 2:  เดือน ม.ค.64 - มี.ค.64     
     ไตรมาสที่ 3:  เดือน เม.ย.64 - มิ.ย.64      ไตรมาสที่ 4:  เดือน ก.ค.64 - ก.ย.64     

         สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงการ     สิ้นสุดโครงการแล้ว 

4. ความสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ 
    (โปรดระบุข้อความและท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน....การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ....) 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน............การปรับสมดุลภาครัฐ........................) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (.................................................................................................. .....) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน.......................การบริหารราชการแผ่นดิน............................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 

     (โปรดระบุยุทธศาสตร์......การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย.....) 

4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ............................................-............................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบขุ้อ..................................-...........................................................) 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ..............................-...........................................................) 

4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
     (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน กรงวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสมารถ     

ในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัด    
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน กรวิจัย และสร้างความสมรถในการแข่งขันของประเทศ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

4.9.1 แผนงานพื้นฐาน 
 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา             ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ผลผลิตที่ 2 หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ   ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานได้รับบริจาค

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา           บุคคลของข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา      
 ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม    ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนท่ีได้รับการ

จริยธรรม                                                          อุดหนุน 
 ผลผลิตที่ 4 ผูร้ับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลิตที่ 8 ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการ 

ศึกษาได้รบัการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจลั 
 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงานยุทธศาสตร์ที่ เพื่อสนบัสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
4.9.3   แผนงานบูรณาการ 
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติด 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
 แผนงานบูรณาการต่อต้นการจุริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงานบูรณาการอื่นๆ (โปรดระบุ..............................-...............................................) 
 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถ้ามี) 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

 

7. หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระบรมราโชบาย

ด้านการศึกษา 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง           
มีคุณธรรม (3) การมีงานท า-มีอาชีพ และ (4) การเป็นพลเมืองดี  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ขอพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษามาเป็นหลักชัยในการสร้างนักเรียนเป็นคนดีและ  พัฒนาให้เป็นคน
เก่งสู่การปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
               1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ประกอบด้วย (1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง (2) 
ยึดมั่นในศาสนา (3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ (4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  
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  2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม ประกอบด้วย (1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ /ชั่ว-ดี (2) 
ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ  สิ่งที่ดีงาม (3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และ (4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

  3. มีงานท า-มีอาชีพ ประกอบด้วย (1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรม
ในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ (2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและ
นอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด และ (3) ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมี
อาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 

  4.เป็นพลเมืองดี ประกอบด้วย (1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน (2) ครอบครัว
สถานศึกษา และสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี (3) การเป็นพลเมืองดีคือ 
“เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์งานสาธารณกุศล ให้ท า
ด้วยความมีน้ าใจและความเอ้ืออาทร 
 ดังนั้นเพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ  ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาคได้ตระหนักและเห็นความส าคัญจึงได้
จัดท าโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ           
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ขึ้น 
8. วัตถุประสงค์ 

8.1เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด ได้ร่วมระลึกถึงผู้ให้ก าเกิดยุวกาชาดและ
สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ให้ความส าคัญกับกิจการยุวกาชาด 

8.2เพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดสมาชิกยุวกาชาด ได้ตระหนักในความส าคัญของ
กิจกรรมยุวกาชาดมากขึ้น 

8.3 เพ่ือให้ทุกหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมงานวัน
คล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยอย่างท่ัวถึง 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  

9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
- ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด    จ านวน 350 คน 
- คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จ านวน  50 คน  

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมงานวันสถาปนายุวกาชาดได้น้อมร าลึกถึงผู้ให้ก าเนิดยุวกาชาดไทยและได้

จัดกิจกรรมวันสถานปนายุวกาชาดไทยได้อย่างทั่วถึง 
10. กลุ่มเป้าหมาย 

                - ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด จ านวน 350 คน 
                - คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จ านวน  50 คน  

11.ระยะเวลาด าเนินกร 

                     ต.ค. 2563 –  กันยายน 2564 

12. สถานที่ด าเนินการ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

13.กิจกรรมที่ด าเนินการ 
        กิจกรรมที่ 1. จัดท าโครงการฯ,ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
                       ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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                          1.1.ขออนุมัติโครงการฯ 
                          1.2.ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

             1.3. แจ้งสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเตรียมคณะท างาน/วัสดุอุปกรณ์ 
                       ขั้นตอนการด าเนินงาน 

                          2.1 จัดประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมวันสถาปนายุวกาชาด 

2.2.แต่งตั้งคณะท างาน มอบหมายงาน 

               2.3.จัดสถานที่,วัสดุ อุปกรณ์ 
กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  

                       ขั้นตอนการด าเนินงาน 

                          3.1 จัดนิทรรศการวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 

                          3.2 ปฏิญาณตนและบ าเพ็ญประโยชน์ 
กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงานผู้เกี่ยวข้อง 

                      ขั้นตอนการด าเนินงาน 
                          4.1.แจกแบบสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
                          4.2.สรปุรายงานผล,แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 
................................................................อยู่ระหว่างด าเนินการด าเนินการ.......................................................  
 

15. ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 7) 
15.1 เชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ     
- ผู้บังคับบัญชายุว
กาชาด สมาชิกยุว
กาชาด     
- คณะกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ จ านวน   

 

100 
 
 

100 

 350 คน 
 
 
 50 คน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

100 
 
 

100 

15.2 เชิงคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ     

ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ง า น วั น
สถาปนายุวกาชาดได้
น้ อ ม ร า ลึ ก ถึ ง ผู้ ใ ห้
ก าเนิดยุวกาชาดไทย
และได้จัดกิจกรรมวัน

ร้อยละ 85 -ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด 
สมาชิกยุวกาชาด    
จ านวน 350 คน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
 
 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 85 
 
 

85 
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สถานปนายุวกาชาด
ไทยได้อย่างทั่วถึง 

- คณะกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ จ านวน  50 
คน  
 

 

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ) 

ด าเนินการไปบางส่วน 
17. งบประมาณที่ได้รับ 

17.1 งบประมาณท่ีได้รับ    จ านวน  ......... 279,480........ บาท 
 

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 4 

349,690 
 

- 
 

- 
 

- 
 

23,870 
 

- 
 
 

แหล่งงบประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
 

18. ปัญหา อุปสรรค  
18.1 ปัญหา อุปสรรค 

- เกิดโรคระบาดโควิด 19 กลุ่มเป้าหมายหยุดการเรียน การสอน  
18.2 แนวทางแก้ไข........................................-...................................................................................  

19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
.....................................................................สรุปผลการด าเนินงาน.............................................................  
 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข รักษ์ท้องถิ่นและชุมชนตนเอง 

21. ผู้รายงาน น.ส.วันเพ็ญ หงส์บิน   ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

โทรศัพท์  02-1172387    โทรสาร  02-1172387 
E–mail:  wanpenhongbin@gmail.com 

22. วันที่รายงาน  ณ วันที่   1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
. 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

******************** 
1. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

2. ชื่อ โครงการ นิเทศ การจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

3. ห้วงเวลารายงาน      
     ไตรมาสที่ 1:  เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63       ไตรมาสที่ 2:  เดือน ม.ค.64 - มี.ค.64     
     ไตรมาสที่ 3:  เดือน เม.ย.64 - มิ.ย.64      ไตรมาสที่ 4:  เดือน ก.ค.64 - ก.ย.64     

         สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงการ     สิ้นสุดโครงการแล้ว 

 

4. ความสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ 
    (โปรดระบุข้อความและท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน....การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ....) 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน............การปรับสมดุลภาครัฐ........................) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (.................................................................................................. .....) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน.......................การบริหารราชการแผ่นดิน............................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 

     (โปรดระบุยุทธศาสตร์......การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย.....) 

4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ............................................-............................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบขุ้อ..................................-...........................................................) 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ..............................-...........................................................) 

4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
     (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน กรงวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสมารถ     

ในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัด    
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน กรวิจัย และสร้างความสมรถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

4.9.1 แผนงานพื้นฐาน 
 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา             ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ผลผลิตที่ 2 หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ   ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานได้รับบริจาค

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา           บุคคลของข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา      
 ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม    ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนท่ีได้รับการ 

จริยธรรม                                                        อุดหนุน 
 ผลผลิตที่ 4 ผูร้ับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลิตที่ 8 ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

      4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร ์
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจลั 
 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงานยุทธศาสตร์ที่ เพื่อสนบัสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
      4.9.3   แผนงานบูรณาการ 

 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติด 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
 แผนงานบูรณาการต่อต้นการจุริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงานบูรณาการอื่นๆ (โปรดระบุ..............................-...............................................) 

 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถ้ามี) 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

 

7. หลักการและเหตุผล 
               เจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) ได้ก าหนดเป้าหมายและทิศทางการ  

จัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ 

สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์คนไทย

ทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21ยุวกาชาดไทยคือ บรรดาเยาวชนที่ด าเนินกิจกรรม   

ในการอุทิศตนและบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยเด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 8-25 ปี ทั้งชายและ
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หญิง และเพ่ือพัฒนาสมาชิกยุวกาชาด ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความพร้อม      

ในการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมเพ่ือพลโลก ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดจึงเป็นผู้ที่มีส่วนส าคัญในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนให้สมาชิกยุวกาชาดมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาด มีคุณธรรม จริยธรรม       

มีจิตใจเมตตากรุณาต่อเพ่ือนมนุษย์ บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีจิตส านึก       

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีต่อบุคคลทั่วไป ส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการตระหนักและเห็นความส าคัญในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา ยุวกาชาด 

สมาชิกยุวกาชาดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะ ตระหนักในความส าคัญของกิจกรรม      

ยุวกาชาด จึงได้จัดท าโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจ าปี 2563 ขึ้น  

8. วัตถุประสงค์ 
1 เพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจการจัดกิจกรรมยุวกาชาดใน

สถานศึกษาตระหนักและเห็นความส าคัญในกระบวนการของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของ
กาชาด  

2 เพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษา  

3 เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และเกิดกลุ่ม เครือข่ายความร่วมมือใน
การส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  

เชิงปริมาณ         

            ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในจังหวัดสมุทรปราการ 

เชิงคุณภาพ  
ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจการจัดกิจกรรม

ยุวกาชาดในสถานศึกษาตระหนักและเห็นความส าคัญในกระบวนการของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นไปตาม
อุดมการณ์ของกาชาดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา เกิดขวัญก าลังใจเกิด
กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 
10. กลุ่มเป้าหมาย 

1 ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในจังหวัดสกลนคร รวมจ านวน 50 คน  
2 ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจการจัด

กิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาตระหนักและเห็นความส าคัญในกระบวนการของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นไปตาม
อุดมการณ์ของกาชาดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา เกิดขวัญก าลังใจเกิด
กลุ่ม เครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 
11.ระยะเวลาด าเนินกร 
                          กรกฏาคม 2563 –  กันยายน 2564 

12. สถานที่ด าเนินการ 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
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13.กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการ 
3. ประชุมชี้แจงการด าเนินงานตามโครงการ 
4. ด าเนินการตามโครงการ 
5. สรุปผล/รายงานผลการด าเนินการ 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 
................................................................ไม่ไดด้ าเนินการ......................................................  
15. ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9) 

15.1 เชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ     
- ผู้บริหาร  

- ผู้บังคับบัญชายุว

กาชาดในจังหวัด

สมุทรปราการ 

100 จ านวน 50 คน อยู่ระหว่างด าเนินการ 100 

 
15.2 เชิงคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ     
ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา
ยุวกาชาดที่เข้าร่วม 

ร้อยละ 
100 

จ านวน 50 คน อยู่ระหว่างด าเนินการ 100 

 
16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ) 

- เนื่องจากเกิดการระบาดไวรัสโควิด 19 ไม่สามารถจัดประชุมโครงการได้ 
 

  17. งบประมาณที่ได้รับ 
17.1 งบประมาณท่ีได้รับ    จ านวน  ......... 10,000........ บาท 
 

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 4 

10,000 - - - - - 
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แหล่งงบประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
18. ปัญหา อุปสรรค  

18.1 ปัญหา อุปสรรค 
.............................................................................-.......................................................................................  

18.2 แนวทางแก้ไข 
............................................................................. -.......................................................................................  
.............................................................................. -......................................................................................  
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
........................................................ .............-........................................................... .............................................  
.................................................................. .............................................................. ................................................  

20. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1 ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดร้อยละ 100 ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในการจัด

กิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาตระหนักและเห็นความส าคัญในกระบวนการของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นไปตาม

อุดมการณ์ของกาชาด  

2 ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดร้อยละ 100 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการพัฒนากิจกรรมยุว

กาชาด ในสถานศึกษา  

3 ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดมีขวัญ ก าลังใจและเกิดกลุ่ม เครือข่ายความร่วมมือในการ
ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 

 

21. ผู้รายงาน น.ส.วันเพ็ญ หงส์บิน .  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
โทรศัพท์  02-1172387    โทรสาร  02-1172387 
E–mail:  wanpenhongbin@gmail.com 

22. วันที่รายงาน  ณ วันที่   1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
. 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

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

1. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

2. ชื่อ  โครงการ ยุวกาชาด จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ประจ าปีงบประมาณ     

พ.ศ. 2564 

3. ห้วงเวลารายงาน      
      ไตรมาสที่ 1:  เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63      ไตรมาสที่ 2:  เดือน ม.ค.64 - มี.ค.64     
     ไตรมาสที่ 3:  เดือน เม.ย.64 - มิ.ย.64      ไตรมาสที่ 4:  เดือน ก.ค.64 - ก.ย.64     

         สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงการ     สิ้นสุดโครงการแล้ว 

4. ความสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ 
    (โปรดระบุข้อความและท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน....การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ....) 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน............การปรับสมดุลภาครัฐ........................) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (.......................................................................................................)  
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน.......................การบริหารราชการแผ่นดิน............................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 

     (โปรดระบุยุทธศาสตร์......การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย.....) 

4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ............................................-............................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบขุ้อ..................................-...........................................................) 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ..............................-...........................................................) 

4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
     (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน กรงวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสมารถ     

ในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัด    
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน กรวิจัย และสร้างความสมรถในการแข่งขันของประเทศ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
4.9.1 แผนงานพื้นฐาน 

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา             ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ผลผลิตที่ 2 หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ   ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานได้รับ

บริจาคเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา           บุคคลของข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา      
 ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม    ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนท่ีได้รับการ

จริยธรรม                                                          อุดหนุน 
 ผลผลิตที่ 4 ผูร้ับบริการการศกึษานอกระบบ      ผลผลิตที่ 8 ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการ 

ศึกษาได้รบัการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

      4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร ์
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจลั 
 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงานยุทธศาสตร์ที่ เพื่อสนบัสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
      4.9.3   แผนงานบูรณาการ 

 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติด 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
 แผนงานบูรณาการต่อต้นการจุริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงานบูรณาการอื่นๆ (โปรดระบุ..............................-...............................................) 

 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถ้ามี) 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

 

7. หลักการและเหตุผล 
เนื่องในปี พ.ศ. 2562 เป็นปีมหามงคลเฉลิมฉลองพระราชพิธีรัชดาภิเษกขึ้นครองราชย์ของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ  เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสก
นิกรชาวไทย 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้ก าหนดการจัดงานกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ยุว
กาชาด และจิตอาสาของสมาชิกยุวกาชาดในจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าปี 2564 ขึ้น  อีกทั้งเป็นการปลูก
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จิตส านึกให้ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตอาสา เสียสละและบ าเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์ มีความยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์  
8. วัตถุประสงค์ 

8.1 เพ่ือให้สมาชิกยุวกาชาดได้น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
8.2 เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกในการสร้างความดี มีจิตอาสา                

มีความเสียสละบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่น เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

8.3 เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของกิจการยุวกาชาดในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  

ร้อยละ 100 ของผู้บังคับบัญชา บุคลากรทางศึกษาและสมาชิกยุวกาชาดร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
ยุวกาชาด 
10. กลุ่มเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ : สมาชิกยุวกาชาด จ านวน350 คน/ผู้บังคับบัญชา/เจ้าหน้าที่ รวม50 คนรวมทั้งสิ้น       
จ านวน 400 คน 

เชิงคุณภาพ: ผู้บังคับบัญชา บุคลาการทางการศึกษา และสมาชิกยุวกาชาดร่วมกันแสดงความจงรักภักดี 
ความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมีความสามัคคีมีจิตอาสา เสียสละบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ 
11.ระยะเวลาด าเนินกร 

เมษายน 2563 –  เมษายน 2564 

12. สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

13.กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการ 
3. ประชุมชี้แจงการด าเนินงานตามโครงการ 
4. ด าเนินการตามโครงการ 
5. สรุปผล/รายงานผลการด าเนินการ 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 
................................................................ด าเนินการแล้ว........................................................... 
15. ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9) 

15.1 เชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ     
ผู้บังคับบัญชา บุคลากร
ทางศึกษาและสมาชิกยุว
กาชาดร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 100 จ านวน 400 คน อยู่ระหว่างด าเนินการ 100 
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บ าเพ็ญประโยชน์ยุว
กาชาด 

15.2 เชิงคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ     
ผู้บังคับบัญชา บุคลากร
ทางศึกษาและสมาชิกยุว
กาชาดร่วมกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ยุว
กาชาด 

ร้อยละ 
100 

จ านวน 400 คน อยู่ระหว่างด าเนินการ 100 

 
16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ) 
 

   
 

     
 
17. งบประมาณที่ได้รับ 

17.1 งบประมาณท่ีได้รับ    จ านวน  .........10,000........ บาท 
 

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 4 

10,000 
 

9,900 - 9,900 - - 
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แหล่งงบประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
 

18. ปัญหา อุปสรรค  
18.1 ปัญหา อุปสรรค 

.............................................................................-.......................................................................................  

.............................................................................. -......................................................................................  
18.2 แนวทางแก้ไข 

............................................................................. -.......................................................................................  

............................................................................. .-......................................................................................   
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
........................................................ .............อยู่ระหว่างการด าเนินการตามโครงการ............................................  
............................................................................................................................. .................................................  
20. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1 ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาด แสดงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

2  ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาดได้บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจและเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม 

21. ผู้รายงาน น.ส.วันเพ็ญ หงส์บิน .  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

โทรศัพท์  02-1172387    โทรสาร  02-1172387 

E–mail:  wanpenhongbin@gmail.com 

21. วันที่รายงาน  ณ วันที่  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

******************** 
1. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

2. ชื่อ โครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 

3. ห้วงเวลารายงาน      
     ไตรมาสที่ 1:  เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63              ไตรมาสที่ 2:  เดือน ม.ค.64 - มี.ค.64     
     ไตรมาสที่ 3:  เดือน เม.ย.64 - มิ.ย.64      ไตรมาสที่ 4:  เดือน ก.ค.64 - ก.ย.64     

         สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงการ    สิ้นสุดโครงการแล้ว 

4. ความสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ 
    (โปรดระบุข้อความและท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน....การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ....) 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน............การปรับสมดุลภาครัฐ........................) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (.................................................................................................. .....) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน.......................การบริหารราชการแผ่นดิน............................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 

     (โปรดระบุยุทธศาสตร์......การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย.....) 

4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ............................................-............................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบขุ้อ..................................-...........................................................) 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ..............................-...........................................................) 

4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
     (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน กรงวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสมารถ     

ในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัด    
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน กรวิจัย และสร้างความสมรถในการแข่งขันของประเทศ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
4.9.1 แผนงานพื้นฐาน 

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา             ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ผลผลิตที่ 2 หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ   ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานได้รับ

บริจาคเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา           บุคคลของข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา      
 ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม    ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนท่ีได้รับการ

จริยธรรม                                                          อุดหนุน 
 ผลผลิตที่ 4 ผูร้ับบริการการศกึษานอกระบบ       ผลผลิตที่ 8 ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการ 

ศึกษาได้รบัการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

      4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร ์
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจลั 
 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงานยุทธศาสตร์ที่ เพื่อสนบัสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
      4.9.3   แผนงานบูรณาการ 

 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติด 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
 แผนงานบูรณาการต่อต้นการจุริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงานบูรณาการอื่นๆ (โปรดระบุ..............................-...............................................) 

 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถ้ามี) 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

 

7. หลักการและเหตุผล 
ตามที่รัฐบาลก าหนดแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 

ก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญซึ่งมี
ผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลได้ก าหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น
วาระแห่งชาติ และก าหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ยึดเป็นหลักใน
การขับเคลื่อนงานยาเสพติดและได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันและสร้างระบบป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา เด็กและเยาวชน เป็นเป้าหมายของขบวนการยาเสพติด เนื่องจากเป็นวัยที่เอ้ือต่อการเข้าไปเกี่ยวข้อง
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กับยาเสพติดทั้งปัจจัยจากตนเอง คือ เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการ
ค้นหา สร้างตัวตน สร้างการยอมรับ มีแรงผลักดันทางอารมณ์สูง กล้าเสี่ยง กล้าท าสิ่งท้าทาย จากสถิติค้ายาเสพติด
พบว่า เด็กและเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเริ่มมีอายุน้อยลง ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องให้น าคน
ออกจากวงจรการกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นอย่างชัดเจน โดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนเขามามีส่วน
ร่วม และเพ่ือเป็นการสร้างกระแสทางจิตใจให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา มีภูมิคุ้มกัน เห็นคุณค่าในตนเอง เป็น
หนึ่งได้โดยไม่พ่ึงยาเสพติด ซึ่งสร้างเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการสร้างกระแสและพัฒนาเครือข่าย เพ่ือให้เป็น
เยาวชน เก่ง ดี และมีความสุข 
       ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการในส่วน
ภูมิภาค ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและร่วมกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับพ้ืนที่ ระดับจังหวัด  จึงได้จั ดท า
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
8. วัตถุประสงค์ 

8.1เพ่ือสร้างการรับรู้และบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสู่การปฏิบัติการในสถานศึกษา 

  8.2เพ่ือเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 

  8.3 เพื่อให้รู้และเข้าใจนโยบายและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  8.4 เพื่อมอบรางวัลและประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่สถานศึกษา ผู้บริหาร และครูที่มี 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ (Outputs)และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
  9.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  

       ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 

9.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพ่ือป้องกัน

และแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

10. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

11.ระยะเวลาด าเนินกร 
                 ตุลาคม 2563   –  กันยายน  2564   

12. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

13.กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการ 
3. ประชุมชี้แจงการด าเนินงานตามโครงการ 
4. ด าเนินการตามโครงการ 
5. สรุปผล/รายงานผลการด าเนินการ 
 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 
...............................................................อยู่ระหว่างด าเนินการ................................................................  
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15. ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9) 
15.1 เชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ     
ของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80  ด าเนินการบางส่วน 80 

 15.2 เชิงคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ     
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร

มีความรู้ ความเข้าใจการ

ขับเคลื่อนนโยบายสู่การ

ปฏิบัติ เพื่อป้องกันและ

แก้ปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา 

ร้อยละ 80  ด าเนินการบางส่วน 80 

 

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ) 
17. งบประมาณที่ได้รับ 

17.1 งบประมาณท่ีได้รับ    จ านวน  .........60,000........ บาท 
 

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 4 

60,000 
 
 

1,000 
 

- 
 

1,000 
 

- 
 

- 
 
 
 

แหล่งงบประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
 

18. ปัญหา อุปสรรค  
18.1 ปัญหา อุปสรรค 

- เกิดโรคระบาดโควิด 19 กลุ่มเป้าหมายหยุดการเรียน การสอน 
18.2 แนวทางแก้ไข 

............................................................................. -...................................................................................... .  
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19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
........................................................ .............อยู่ระหว่างด าเนินการ..................................................................  
20. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ครูผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดสถานศึกษาเอกชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าความรู้และ

หลักการปฏิบัติที่ได้รับไปด าเนินการรายงานผลในระบบสารสนเทศยาเสพติด และระบบดูแลและติดตามการใช้สาร

เสพติดในสถานศึกษา ได้ถูกต้อง และสมบูรณ์ 

21 ผู้รายงาน   นางละม่อม ร าพึงนิตย์.    ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 

โทรศัพท์  02-1172387    โทรสาร  02-1172387 
E–mail:  mom@gmail.com    

22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mom@gmail.com
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

******************** 
1. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

2. ชื่อ โครงการ ส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 

3. ห้วงเวลารายงาน      
      ไตรมาสที่ 1:  เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63      ไตรมาสที่ 2:  เดือน ม.ค.64 - มี.ค.64     
      ไตรมาสที่ 3:  เดือน เม.ย.64 - มิ.ย.64      ไตรมาสที่ 4:  เดือน ก.ค.64 - ก.ย.64     

         สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงการ     สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ 
    (โปรดระบุข้อความและท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน....การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ....) 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน............การปรับสมดุลภาครัฐ........................) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (.................................................................................................. .....) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน.......................การบริหารราชการแผ่นดิน............................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 

     (โปรดระบุยุทธศาสตร์......การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย.....) 

4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ............................................-............................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบขุ้อ..................................-...........................................................) 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ..............................-...........................................................) 

4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
     (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน กรงวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสมารถ     

ในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัด    
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน กรวิจัย และสร้างความสมรถในการแข่งขันของประเทศ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
4.9.1 แผนงานพื้นฐาน 

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา             ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ผลผลิตที่ 2 หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ   ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานได้รับ

บริจาคเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา           บุคคลของข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา      
 ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม    ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนท่ีได้รับการ

จริยธรรม                                                          อุดหนุน 
 ผลผลิตที่ 4 ผูร้ับบริการการศกึษานอกระบบ       ผลผลิตที่ 8 ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการ 

ศึกษาได้รบัการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

      4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร ์
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจลั 
 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงานยุทธศาสตร์ที่ เพื่อสนบัสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
      4.9.3   แผนงานบูรณาการ 

 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติด 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
 แผนงานบูรณาการต่อต้นการจุริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงานบูรณาการอื่นๆ (โปรดระบุ..............................-...............................................) 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถ้ามี) 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 
7.หลักการและเหตุผล 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ ซึ่งในข้อ 3 เพ่ือพัฒนา
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้คักสามัคคี และร่วมมือ ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดรับกิจกรรมยุวกาชาดที่เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมหนึ่ง ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย คุณลักษณ์อันพึงประสงค์ของสังคมไทย และ
ความมีจิตส านึกในการท าประโยชน์ให้แก่สังคม ซึ่งกิจกรรมยุวกาชาดยังเน้นในเรื่องของทักษะและกระบวนการใน
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รูปของระบบหน่วย กลุ่ม หมู่ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะเกี่ยวกับปฏิบัติตามหลักการกาชาด  และ
ยุวกาชาด 
     เนื่องจากสภาพปัจจุบันนี้หมู่ยุวกาชาดโรงเรียนจ านวนมากที่ยกเลิกการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมยุวกาชาด ซึ่งจะเห็นได้จากการจัดกิจกรรมระดับประเทศจะมีหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนที่จัดส่งสมาชิกยุว
กาชาดเข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นจังหวัดและสถานศึกษาเดิม ๆ และเพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิก
ยุวกาชาด ตระหนักถึงความส าคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาดแบะยินดีที่จะอุทิศตนเพ่ือช่วยเหลือและบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกยุวกาชาดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการตระหนักและเห็นความส าคัญในการส่งเสริมให้สมาชิกยุวกาชาด ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ดังกล่าว และเพ่ือระลึกถึงบุคคลส าคัญผู้ให้ก าเนิดยุวกาชาดและสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งให้ความส าคัญกิจกรรม
ยุวกาชาด จึงได้ส่งกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยขึ้น  
8.วัตถุประสงค์ 

8.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด ได้ร่วมระลึกถึงผู้ให้ก าเกิดยุวกาชาดและ
สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ให้ความส าคัญกับกิจการยุวกาชาด 

8.2เพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดสมาชิกยุวกาชาด ได้ตระหนักในความส าคัญของ
กิจกรรมยุวกาชาดมากขึ้น 

8.3 เพ่ือให้ทุกหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมงานวัน
คล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยอย่างท่ัวถึง 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  

9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
        ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ  จ านวน 100 คน   

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าใจนโยบายและแนวทางการพัฒนากิจการลูกเสือ-เนตรนารี ได้ทบทวนเรื่อง

การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ การเปิด-ปิดประชุมกอง  มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ลูกเสือ-เนตรนารี แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้เพ่ิมพูนทักษะ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือได้
ตามระดับชั้นได้อย่างถูกต้อง 

10. กลุ่มเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  

                    ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจ านวน

ทั้งสิ้น 100 คน     

              ผลลัพธ์  

                    ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าใจนโยบายและแนวทางการพัฒนากิจการลูกเสือ-เนตรนารี  ได้ทบทวน 
เรื่องการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ การเปิด-ปิดประชุมกอง มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนลูกเสือ-เนตรนารี แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้เพ่ิมพูนทักษะ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ลูกเสือ ได้ตามระดับชั้นได้อย่างถูกต้อง 
11.ระยะเวลาด าเนินกร 
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                          ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 

12. สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

13.กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการ 
3. ประชุมชี้แจงการด าเนินงานตามโครงการ 
4. ด าเนินการตามโครงการ 
5. สรุปผล/รายงานผลการด าเนินการ 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 
................................................................ไม่ไดด้ าเนินการ.......................................................  
15. ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9) 

15.1 เชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ     
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

จากสถานศึกษาใน

จังหวัดสมุทรปราการ 

100 จ านวน 100 คน   

 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 100 

 
15.2 เชิงคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ     
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
เข้าใจนโยบายและ
แนวทางการพัฒนา
กิจการลูกเสือ-เนตร
นารี 

100 จ านวน 100 คน   

 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 100 

 
16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ) 

ไม่ได้พ าเนินการ 
17. งบประมาณที่ได้รับ 

15.1 งบประมาณท่ีได้รับ    จ านวน  ......... 30,000........ บาท 
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งบประมาณทีไ่ด้รบั
ทั้งหมด 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 

 (สะสม) 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 1 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 2 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 3 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 4 

30,000 
 

- - - - - 

แหล่งงบประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
18. ปัญหา อุปสรรค  

18.1 ปัญหา อุปสรรค 
- เกิดโรคระบาดโควิด 19 ต้องยกเลิกโครงการ 

18.2 แนวทางแก้ไข 
............................................................................. -.......................................................................................  
..............................................................................-......................................................................................  
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
........................................................ .............-.......................................................................................................  
..................................................................................................................... ........................................................  
 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าใจนโยบายและแนวทางการพัฒนากิจการลูกเสือ-เนตรนารี แต่งเครื่องแบบ

ลูกเสือ เปิด-ปิดประชุมกอง ได้เพ่ิมพูนทักษะ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือได้ตามระดับชั้นได้อย่าง
ถูกต้อง 

 

21. ผู้รายงาน น.ส.วันเพ็ญ หงส์บิน .  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
โทรศัพท์  02- 3801020   โทรสาร  02- 3801020 กด 21 
E–mail:  wanpenhongbin@gmail.com 

22. วันที่รายงาน  ณ วันที่   1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

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

1. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

2. ชื่อ โครงการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. ห้วงเวลารายงาน      
     ไตรมาสที่ 1:  เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63       ไตรมาสที่ 2:  เดือน ม.ค.64 - มี.ค.64     
     ไตรมาสที่ 3:  เดือน เม.ย.64 - มิ.ย.64      ไตรมาสที่ 4:  เดือน ก.ค.64 - ก.ย.64     

         สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงการ     สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ 
    (โปรดระบุข้อความและท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน....การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ....) 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน............การปรับสมดุลภาครัฐ........................) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (..................................................................................... ..................) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน.......................การบริหารราชการแผ่นดิน............................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 

     (โปรดระบุยุทธศาสตร์......การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย.....) 

4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ............................................-............................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบขุ้อ..................................-...........................................................) 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ..............................-...........................................................) 

4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
     (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน กรงวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสมารถ     

ในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัด    
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน กรวิจัย และสร้างความสมรถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
4.9.1 แผนงานพื้นฐาน 

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา             ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ผลผลิตที่ 2 หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ   ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานได้รับ

บริจาคเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา           บุคคลของข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา      
 ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม    ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนท่ีได้รับการ

จริยธรรม                                                          อุดหนุน 
 ผลผลิตที่ 4 ผูร้ับบริการการศกึษานอกระบบ       ผลผลิตที่ 8 ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการ 

ศึกษาได้รบัการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

      4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร ์
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจลั 
 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงานยุทธศาสตร์ที่ เพื่อสนบัสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
      4.9.3   แผนงานบูรณาการ 

 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติด 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
 แผนงานบูรณาการต่อต้นการจุริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงานบูรณาการอื่นๆ (โปรดระบุ..............................-...............................................) 

 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถ้ามี) 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 
7. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ก าหนดคัดเลือก
คัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจ าปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่อยเชิดชูเกียรติ
ให้กับสมาชิกยุวกาชาด ที่มีผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาดโดดเด่น  ส่งเสริมให้ครูผู ้สอนกิจกรรมยุวกาชาด
รวมทั้งสมาชิกยุวกาชาดที่เกี่ยวข้องมีขวัญ ก าลังใจในการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดไปส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของโครงการคัดเลือกยุว
กาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจ าปี 2564 ซึ่งจะส่งผลให้สถานศึกษาที่ได้ด าเนินกิจกรรมจัดการเรียนการสอน
ยุวกาชาดและจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดในสถานศึกษาได้รับการยกย่อยเชิดชูเกียรติ ในระดับจังหวัดและระดับประเทศ
ต่อไป  
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8. วัตถุประสงค์ 

 8.1  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับสมาชิกยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ที่เป็นตัวอย่างได้ดีเป็น

ที่ประจักษ์ 

8.2  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มีขวัญ 

ก าลังใจในการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษาพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการต่อเนื่องตลอดไป 

 8.3  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการยุวกาชาดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
เชิงปริมาณ 

- ผู้ที่มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด ตามเกณฑ์การประเมินของการคัดเลือกยุวกาชาด 
โล่พระราชทานของส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
 เชิงคุณภาพ 

- หน่วยงาน สถานศึกษา ครูผู้สอน ให้ความส าคัญและตระหนักในการด าเนินงานกิจกรรมยุวกาชาดของ 
กระทรวงศึกษาธิการและมีจิตอาสาด้วยความเต็มใจ อย่างสม่ าเสมอมากขึ้น 
10. กลุ่มเป้าหมาย 

           - ผู้ที่มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด ตามเกณฑ์การประเมินของการคัดเลือกยุว
กาชาดโล่พระราชทานของส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
11.ระยะเวลาด าเนินกร 

                ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564                           

12. สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

13.กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการ 
3. ประชุมชี้แจงการด าเนินงานตามโครงการ 
4. ด าเนินการตามโครงการ 
5. สรุปผล/รายงานผลการด าเนินการ 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 
................................................................ไมไดด้ าเนินการ.......................................................  
 

15. ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9) 
15.1 เชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ     
- ผู้ที่มีผลงานดีเด่นต่อ
การพัฒนากิจกรรมยุว
กาชาด ตามเกณฑ์การ

10  คน 10 คน อยู่ระหว่างด าเนินการ 100 
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ประเมินของการ
คัดเลือกยุวกาชาด 
โล่พระราชทานของ
ส านักการลูกเสือ ยุว
กาชาด และกิจการ
นักเรียน 

 
 
 
 

 
15.2 เชิงคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ     
- หน่วยงาน สถานศึกษา 
ครูผู้สอน ให้ความส าคัญและ
ตระหนักในการด าเนนิงาน
กิจกรรม ยุวกาชาดของ 
กระทรวงศึกษาธิการและมีจิต
อาสาด้วยความเต็มใจ อย่าง
สม่ าเสมอมากข้ึน 

 
 

10 คน 10 คน อยู่ระหว่างด าเนินการ 100 

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ) 
ไม่ได้ด าเนินการ 

17. งบประมาณที่ได้รับ 
17.1 งบประมาณท่ีได้รับ    จ านวน  ......... 2,000........ บาท 
 

งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 

 (สะสม) 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 1 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 2 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 3 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 4 

2,000 
 

- - - - - 

 

แหล่งงบประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
18. ปัญหา อุปสรรค  

18.1 ปัญหา อุปสรรค 
- เกิดโรคระบาดโควิด 19 ต้องยกเลิกโครงการ 

18.2 แนวทางแก้ไข 
........................................................................ .....-............................................................... ...............................  
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19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
........................................................ .............-.......................................................................................................  
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าใจนโยบายและแนวทางการพัฒนากิจการลูกเสือ-เนตรนารี แต่งเครื่องแบบ
ลูกเสือ เปิด-ปิดประชุมกอง ได้เพ่ิมพูนทักษะ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือได้ตามระดับชั้นได้อย่าง
ถูกต้อง 

 

21. ผู้รายงาน น.ส.วันเพ็ญ หงส์บิน .  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
โทรศัพท์  02-1172387    โทรสาร  02-1172387 
E–mail:  wanpenhongbin@gmail.com 

22. วันที่รายงาน  ณ วันที่ 1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

******************** 
1. ชื่อหน่วยงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
2. ชื่อโครงการสรรหาบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 กรณีที่ มีความจ าเป็นหรือมี เหตุพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2564 

3. ห้วงเวลารายงาน      
     ไตรมาสที่ 1:  เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63               ไตรมาสที่ 2:  เดือน ม.ค.64 - มี.ค.64     
     ไตรมาสที่ 3:  เดือน เม.ย.64 - มิ.ย.64      ไตรมาสที่ 4:  เดือน ก.ค.64 - ก.ย.64     

         สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงการ     สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ 
    (โปรดระบุข้อความและท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน....การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ....) 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน............การปรับสมดุลภาครัฐ........................) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (.................................................................................................. .....) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน.......................การบริหารราชการแผ่นดิน............................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 

     (โปรดระบุยุทธศาสตร์......การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย.....) 

4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ............................................-............................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบขุ้อ..................................-...........................................................) 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ..............................-...........................................................) 

4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
     (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน กรงวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสมารถ     

ในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัด    
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน กรวิจัย และสร้างความสมรถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
4.9.1 แผนงานพื้นฐาน 

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา             ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ผลผลิตที่ 2 หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ   ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานได้รับ

บริจาคเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา           บุคคลของข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา      
 ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม    ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนท่ีได้รับการ

จริยธรรม                                                          อุดหนุน 
 ผลผลิตที่ 4 ผูร้ับบริการการศกึษานอกระบบ       ผลผลิตที่ 8 ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการ 

ศึกษาได้รบัการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

      4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร ์
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจลั 
 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงานยุทธศาสตร์ที่ เพื่อสนบัสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
      4.9.3   แผนงานบูรณาการ 

 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติด 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
 แผนงานบูรณาการต่อต้นการจุริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงานบูรณาการอื่นๆ (โปรดระบุ..............................-...............................................) 

 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถ้ามี) 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

 

7. หลักการและเหตุผล 
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค

ของกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับ
การบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงรับผิดชอบงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ในการ
สรรหา บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ได้แก่ 
การสรรหาครูผู้ช่วย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเป็น
ผู้ด าเนินการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ จึงจัดท าโครงการสรรหาบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับปฏิบัติงาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ขึ้น 
 
8. วัตถุประสงค์ 

8.1 เพ่ือสรรหาบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติการ

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

   8.2 เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังของสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 1 และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2   

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

จ านวนผู้ผ่านการคัดเลือกตามผลการสอบภาค ก ภาค ข และภาค ค ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2 )  

ได้ตามต าแหน่งว่าง และความต้องการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

     1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ สามารถบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก

ตามผลการสอบภาค ก ภาค ข และภาค ค ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) ทดแทนในต าแหน่งที่ว่างได้ ส่งผล

ให้คุณภาพและการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายของหน่วยงาน 

2) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในต าแหน่งที่ว่าง ส่งผลต่อการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ 

10. กลุ่มเป้าหมาย   
ด าเนินการ สอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป 

ระดับปฏิบัติงาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ตามต าแหน่งว่างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ 

และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
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11.ระยะเวลาด าเนินกร   
ตุลาคม 2563  – กันยายน 2564 

12. สถานที่ด าเนินการ  
              จังหวัดสมุทรปราการ 

13.กิจกรรมที่ด าเนินการ 
11.1 ส ารวจข้อมูลจ านวนต าแหน่งว่าง จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ 

11.2  น าเสนอ กศจ. เพ่ือขออนุมัติสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลให้ด ารงต าแหน่งบุ คลากรทาง

การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

11.3 น าเสนอ กศจ. เพ่ือขออนุมัติสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38  ค.(2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

11.4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการและเชิญประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง  

11.5 ด าเนินการสอบตามขั้นตอน ดังนี้ 

      1) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก 

2) ด าเนินการรับสมัครตามประกาศฯ  

      3) ด าเนินการสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.และ สพฐ.ก าหนด 

      4) ประกาศผลการสอบคัดเลือก  

     5) ประเมินผล –รายงานผลการด าเนินโครงการ 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 
.......................ด าเนินการ………………………. 

 

15. ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9) 
15.1 เชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ     
 จ านวนผู้ผ่านการคัดเลือก
ตามผลการสอบภาค ก 
ความรู้ความสามารถทั่วไป 
ภาค ข ความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง และภาค 
ค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

125  คน 125  คน อยูร่ะหว่างด าเนินการ 100 
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ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 
ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
ปฏิบัติการ ไดต้ามต าแหน่งว่าง
และตามความต้องการของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

 15.2 เชิงคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 

เชิงปริมาณ     
 1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวดัสมุทรปราการสามารถ
บรรจุและแต่งตั้งผู้ผา่นการคัดเลือกตามผลการสอบภาค ก 
ภาค ข และภาค ค ทดแทนในต าแหน่งที่วา่งได้ ส่งผลต่อ
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงาน 
2) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการได้บรรจุ
และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. 
(2) ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติการ ในต าแหน่ง
ที่ว่าง สง่ผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสมทุรปราการ 

 

125 คน 125 คน อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

100 

 
16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม(ที่สื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ) 

- 
17. งบประมาณที่ได้รับ 

17.1 งบประมาณท่ีได้รับ    จ านวน  .......329,650........ บาท 
 

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 4 

329,650 - - 
 

- - 72,500 

แหล่งงบประมาณ ......ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ................ 
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18. ปัญหา อุปสรรค  
16.1 ปัญหา อุปสรรค 

เลื่อนการเปิดสอบเนื่องจากเกิดโรคระบาดโควิด 19 
16.2 แนวทางแก้ไข 

...................................................ควรจัดสรรงบประมาณมาโดยเร่งด่วน...........................  
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

........................................................สรุปรายงานผล........................................................  
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ สามารถบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ

ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ท าให้การด าเนินการจัดการศึกษา

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง 

21. ผู้รายงาน นางวนิดา  ไพรพฤกษ์ ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์  02-3801020   โทรสาร  02-3801020  
E–mail:  wanpenhongbin@gmail.com 

22. วันที่รายงาน  ณ วันที่  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
.. 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

******************** 
1. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

2. ชื่อ โครงการตรวจ ติดตามการด าเนินงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       

3. ห้วงเวลารายงาน      
     ไตรมาสที่ 1:  เดือน ต.ค.63 – ธ.ค.63      ไตรมาสที่ 2:  เดือน ม.ค.64 – มี.ค.64     
     ไตรมาสที่ 3:  เดือน เม.ย.64 – มิ.ย.64      ไตรมาสที่ 4:  เดือน ก.ค.64 – ก.ย.64     

         สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงการ     สิ้นสุดโครงการแล้ว 

4. ความสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ 
    (โปรดระบุข้อความและท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน....การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ....) 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน............การปรับสมดุลภาครัฐ........................) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (.......................................................................................................)  
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน.......................การบริหารราชการแผ่นดิน............................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 

     (โปรดระบุยุทธศาสตร์......การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย.....) 

4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ............................................-............................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบขุ้อ..................................-...........................................................) 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ..............................-........................................................ ...) 

4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
     (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

                                ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน กรงวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสมารถ      
ในการแข่งขันของประเทศ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัด    
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน กรวิจัย และสร้างความสมรถในการแข่งขันของประเทศ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

4.9.1 แผนงานพื้นฐาน 
 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา             ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ผลผลิตที่ 2 หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ   ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานได้รับบริจาค

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา           บุคคลของข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา      
 
 ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม    ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนท่ีได้รับการจริยธรรม                                                          

อุดหนุน 
 ผลผลิตที่ 4 ผูร้ับบริการการศกึษานอกระบบ       ผลผลิตที่ 8 ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการ ศึกษา

ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

      4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร ์
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจลั 
 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 

 แผนงานยุทธศาสตร์ที่ เพื่อสนบัสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
      4.9.3   แผนงานบูรณาการ 

 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติด 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
 แผนงานบูรณาการต่อต้นการจุริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงานบูรณาการอื่นๆ (โปรดระบุ..............................-...............................................) 

 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถ้ามี) 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

 

7. หลักการและเหตุผล 
ด้วยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ก าหนดให้โรงเรียนเอกชนในระบบที่ได้รับการอุดหนุน

จัดท าค าร้องขอรับการอุดหนุนปีละ 2 ครั้ง โดยภาคเรียนที่ 1 ใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน และภาคเรียนท่ี 2 ใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 
10 พฤศจิกายน และจัดท าใบส าคัญรับเงินอุดหนุนรายบุคคลประจ าเดือน พร้อมเอกสารประกอบส่งให้ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ ภายในวันท่ี 3 ของเดือนที่เบิกและให้ส านักงานศึกษาธิการ ตรวจสอบ สรุปยอดจ านวนนักเรียน โรงเรียนและ
จ านวนเงินอุดหนุนที่ขอเบิกจ่ายก ากับ ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภท และส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชนของโรงเรียน
เอกชนในระบบ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดท าโครงการตรวจติดตามการใช้
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จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้โรงเรียนเอกชนในระบบด าเนินงานตามนโยบายให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และกฎหมายของทางราชการ มีการด าเนินการเรื่องของการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการให้เงินอุดหนุน รวมทั้งการบริหารจัดการโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ และโรงเรียนมีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่ง   

8. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชนในระบบให้เป็นไปตาม

คู่มือ แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ ระเบียบ และกฎหมายของทางราชการ  

 2. เพ่ือให้โรงเรียนเอกชนในระบบใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้เงินอุดหนุน 

 3. เพ่ือตรวจสอบเอกสารบริหารจัดการของโรงเรียนให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ ระเบียบ

ของทางราชการ   

 4. เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบการขอรับการอุดหนุนของโรงเรียน นักเรียน               

และครูโรงเรียนเอกชนในระบบได้ครอบคลุมทุกรายการ  

 5. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมการด าเนินงานตามนโยบายของโรงเรียนเอกชนในระบบ  ให้มีความเข้มแข็ง 

จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น 

 6. เพ่ือน าผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิ ภาพ                   

และเป็นประโยชน์กับโรงเรียนและส านักงานศึกษาธิการ 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
เชิงปริมาณ   

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนเอกชนในระบบใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การให้เงินอุดหนุน  

 2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนเอกชนในระบบจัดท าเอกสารบรหิารจัดการของโรงเรียน  ได้ครบถ้วนสมบูรณ ์ด าเนินการ
ตามแนวปฏิบัติ 
 3.. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนเอกชนในระบบ ด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และกฎหมายของทางราชการ และ
มีความสามารถในการจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

เชิงคุณภาพ  

1. โรงเรียนเอกชนในระบบจัดท าเอกสาร หลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน และเอกสาร ที่เกี่ยวข้องถูกตอ้ง ครบถ้วน 
เป็นปัจจุบันและใช้จ่ายเงินอุดหนนุเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้เงินอุดหนุน 

2. โรงเรียนเอกชนในระบบจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องของโรงเรยีน ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  และจัดเก็บได้ตาม
ระบบการด าเนินงาน 

3. โรงเรียนเอกชนในระบบด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ ระเบยีบ และกฎหมายของทางราชการ และมีความสามารถใน
การจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

10. กลุ่มเป้าหมาย 
-นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายและตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน โรงเรียน

เอกชนในระบบที่ได้รับการอุดหนุนทุกประเภท และการบริหารจัดการของโรงเรียน  จ านวน 94 แห่ง  

11.ระยะเวลาด าเนินกร 
                     ตุลาคม 2563 –   กันยายน 2564  
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12. สถานที่ด าเนินการ 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

13.กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. ตรวจ ติดตามการด าเนินงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 94 โรง    
4. สรุปและรายงานผลโครงการ 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 
................................................................ไม่ไดด้ าเนินการ.........................................................................  
.............................................................. ............................................................................. .................................  
15. ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9) 

15.1 เชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ     
ร้ อ ย ล ะ  1 0 0  ข อ ง
โรงเรียนเอกชนในระบบ
ใช้จ่ายเ งินอุดหนุนทุก
ประเภทได้อย่างถูกต้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการให้เงินอุดหนุน  

100 100  อยู่ระหว่างด าเนินการ 100 

 
15.2 เชิงคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ     
ตรวจ ติดตามการ
ด าเนินงานการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนโรงเรียนเอกชน
ในระบบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 

 

จ านวน 94 
โรง    

จ านวน 94 โรง    อยู่ระหว่างด าเนินการ 100 

 
16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ) 

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากเกิดโรคระบาดโควิด 19 
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17. งบประมาณที่ได้รับ 
17.1 งบประมาณท่ีได้รับ    จ านวน  .........50,000........ บาท 
 

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 4 

50,000 - - - - - 

แหล่งงบประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
18. ปัญหา อุปสรรค  

18.1 ปัญหา อุปสรรค 
เกิดโรคระบาดโควิด 19  

18.2 แนวทางแก้ไข 
.............................................................................-.......................................................................................  
.............................................................................. -......................................................................................  
 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
........................................................ .............รายงานผลการด าเนินการ........................................................  
................................................................................................................... ...................................................  
 

20. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
สถานศึกษาเอกชน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ, มีการบริหารจัดการงบประมาณ

เป็นไปตามก าหนด 
 

21.  ผู้รายงาน นางสุวรรณา งามดี    ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
โทรศัพท์  02-1172387    โทรสาร  02-1172387 

      E–mail   montana830@gmail.com 

22. วันที่รายงาน  ณ วันที่   1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
. 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

******************** 
1. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

2. ชื่อ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

สมุทรปราการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

3. ห้วงเวลารายงาน      
     ไตรมาสที่ 1:  เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63       ไตรมาสที่ 2:  เดือน ม.ค.64 - มี.ค.64     
     ไตรมาสที่ 3:  เดือน เม.ย.64 - มิ.ย.64      ไตรมาสที่ 4:  เดือน ก.ค.64 - ก.ย.64     

         สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงการ     สิ้นสุดโครงการแล้ว 

4. ความสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ 
    (โปรดระบุข้อความและท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน....การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ....) 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน............การปรับสมดุลภาครัฐ........................) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (.......................................................................................................)  
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน.......................การบริหารราชการแผ่นดิน............................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 

     (โปรดระบุยุทธศาสตร์......การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย.....) 

4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ............................................-............................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบขุ้อ..................................-...........................................................) 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ..............................-...........................................................) 

4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
     (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน กรงวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสมารถ     

ในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัด    
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน กรวิจัย และสร้างความสมรถในการแข่งขันของประเทศ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
4.9.1 แผนงานพื้นฐาน 

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา             ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ผลผลิตที่ 2 หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ   ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานได้รับ

บริจาคเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    บุคคลของข้าราชการครูแลบุคลากรทาง 
การศึกษา      

 ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม    ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนท่ีได้รับการ
จริยธรรม                                                          อุดหนุน 

 ผลผลิตที่ 4 ผูร้ับบริการการศกึษานอกระบบ       ผลผลิตที่ 8 ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการ 
ศึกษาได้รบัการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

      4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร ์
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจลั 
 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงานยุทธศาสตร์ที่ เพื่อสนบัสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
      4.9.3   แผนงานบูรณาการ 

 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติด 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
 แผนงานบูรณาการต่อต้นการจุริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงานบูรณาการอื่นๆ (โปรดระบุ..............................-...............................................) 

 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถ้ามี) 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

7. หลักการและเหตุผล 
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ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ตาม
นโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การด าเนินงานของสถานศึกษามีคุณภาพได้
มาตรฐานและสอดคล้องกับกฎระทรวงดังกล่าว จึงมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษาใช้เป็น
แนวทางด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและให้เป็นระบบตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 ประกอบด้วย  

1. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2. การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

3. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

4. การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

5. การติดตามผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

6. การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

      7. การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะหน่วยงานที่ก ากับดูแลโรงเรียนเอกชนในจังหวัด

สมุทรปราการ ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาด้านประกันคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประกอบ
กับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดท าคู่มือการนิเทศติดตาม เพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงน า
คู่มือดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือในการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพพร้อมรับการประเมิน
จากหน่วยงานภายนอก 

8. วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนให้มีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 
3. เพื่อให้โรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก สามารถ

น าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  

เชิงปริมาณ   

นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ใน
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 95 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ  

1. โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการของการประกัน
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน 

2. โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา เตรียมความพร้อมรับการประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอก อย่างมีประสิทธิภาพ 
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10. กลุ่มเป้าหมาย 
โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญ สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 95  

โรงเรียนมีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจของบุคคลภายนอก น านักเรียนมาเข้าเรียนในสถานศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
11.ระยะเวลาด าเนินการ 
                     ตุลาคม 2563 –   กันยายน 2564  
 

12. สถานที่ด าเนินการ 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

13.กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. ตรวจ ติดตามการด าเนินงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 94 โรง    
4. สรุปและรายงานผลโครงการ 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 
................................................................ไม่ไดด้ าเนินการ.........................................................................  
15. ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9) 

15.1 เชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ     
นิเทศ ติดตาม การ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา 
ในสังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ  

 

จ านวน 95 
โรงเรียน 
 

จ านวน 95 โรงเรียน 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 100 

 
15.2 เชิงคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ     
โ ร ง เ รี ย น เ อก ช น ใ น
ระบบประเภทสามัญ

จ านวน 95 
โรงเรียน 

จ านวน 95 โรงเรียน 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 100 
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ศึกษา มีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการ
ข อ ง ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนเอกชน 

 

 

 
16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ) 

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากเกิดโรคระบาดโควิด 19 
17. งบประมาณที่ได้รับ 

17.1 งบประมาณท่ีได้รับ    จ านวน  .........57,000........ บาท 
 

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 4 

57,000 - - - - - 

แหล่งงบประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
18. ปัญหา อุปสรรค  

18.1 ปัญหา อุปสรรค 
- เกิดโรคระบาดโควิด 19 

18.2 แนวทางแก้ไข 
............................................................................. -.......................................................................................  
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
.....................................................................รายงานผลการด าเนินการ.......................................................... 
20. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

สถานศึกษาเอกชน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ, มีการบริหารจัดการงบประมาณ
เป็นไปตามก าหนด 

 

21.  ผู้รายงาน นางภัทราภร  จารุทวีสิน   ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์  02-1172387      โทรสาร  02-3801021 

      E–mail   nit@gmail.com 

22. วันที่รายงาน   ณ วันที่ 1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

******************** 
1. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

2. ชื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล  

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
3. ห้วงเวลารายงาน      
     ไตรมาสที่ 1:  เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63       ไตรมาสที่ 2:  เดือน ม.ค.64 - มี.ค.64     
     ไตรมาสที่ 3:  เดือน เม.ย.64 - มิ.ย.64      ไตรมาสที่ 4:  เดือน ก.ค.64 - ก.ย.64     

         สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงการ     สิ้นสุดโครงการแล้ว 

4. ความสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ 
    (โปรดระบุข้อความและท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน....การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ....) 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน............การปรับสมดุลภาครัฐ........................) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (................................................. ......................................................) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน.......................การบริหารราชการแผ่นดิน............................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 

     (โปรดระบุยุทธศาสตร์......การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย.....) 

4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ............................................-............................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบขุ้อ..................................-...........................................................) 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ..............................-...........................................................) 

4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
     (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน กรงวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสมารถ     

ในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัด    
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน กรวิจัย และสร้างความสมรถในการแข่งขันของประเทศ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
4.9.1 แผนงานพื้นฐาน 

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา             ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ผลผลิตที่ 2 หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ   ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานได้รับ

บริจาคเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   บุคคลของข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา      
 ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม    ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนท่ีได้รับการ

จริยธรรม                                                          อุดหนุน 
 ผลผลิตที่ 4 ผูร้ับบริการการศกึษานอกระบบ       ผลผลิตที่ 8 ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการ 

ศึกษาได้รบัการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

      4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร ์
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจลั 
 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงานยุทธศาสตร์ที่ เพื่อสนบัสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
      4.9.3   แผนงานบูรณาการ 

 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติด 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
 แผนงานบูรณาการต่อต้นการจุริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงานบูรณาการอื่นๆ (โปรดระบุ..............................-...............................................) 

 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถ้ามี) 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

7. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 2) พ.ศ.2545มุ่งกระจาย

อ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุดด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ 
คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ สามารถพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ก าหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริม 
สนับสนุนด้านวิชาการ การประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาเอกชน งานด้าน
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วิชาการเป็นตัวบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษา โดยเกี่ยวข้องกับงานด้านหลักสูตร กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล รวมทั้งการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู อย่างต่อเนื่อง การบริหารงาน
วิชาการ หมายถึงการบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา หรือโรงเรียน เกี่ยวกับการปรับปรุ งพัฒนาการเรียน
การสอนให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพที่สุด สิ่งส าคัญของงานด้านวิชาการ คือหลักสูตรเป็นตัวก ากับงานด้าน
วิชาการ ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เป็นหลักสูตรอิง
มาตรฐาน (Standards-based Curriculum) ซี่งก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดให้ครูใช้เป็นเป้าหมายในการจัดการ
เรียนการสอน โดยมาตรฐานและตัวชี้วัดจะครอบคลุมความรู้ ทักษะ และเจตคติ หรือคุณลักษณะ ที่จ าเป็นต่อการ
บรรลุมาตรฐานและตัวชี้วัดนั้น ๆ แต่กระทรวงศึกษาธิการก าลังด าเนินการปรับหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ (Competency Standards) ที่การก าหนดมาตรฐานจะมุ่งเป้าหมายไปท่ีสมรรถนะของผู้เรียนว่า ผู้เรียน
จะต้องท าอะไรได้ โดยยึดความสามารถท่ีผู้เรียนพึงปฏิบัติได้เป็นหลัก 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  ในฐานะหน่วยงานก ากับดูแลโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดสมุทรปราการ ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการช่วยพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียน จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามศักยภาพ
ของผู้เรียน 
8. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  ที่เปิดสอนใน
ระดับ ปฐมวัย และ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านวิชาการของ
โรงเรียน สามารถน าไปปฏิบัติในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  

เชิงปริมาณ   

1. ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย และ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 
ร้อยละ 80  มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ และ การยกระดับคุณภาพด้วยการสอนด้วย
กระบวนการโค้ช 

เชิงคุณภาพ  

ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
10. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา จ านวน 95 โรงเรียน 
11.ระยะเวลาด าเนินการ 
                     ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
 

12. สถานที่ด าเนินการ 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

13.กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
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3. ตรวจ ติดตามการด าเนินงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 94 โรง    

4. สรุปและรายงานผลโครงการ 
 
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 
......................................................สรุปและรายงานผลโครงการ.....................................................................  
15. ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9) 

15.1 เชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ     
นิเทศ ติดตาม การ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา 
ในสังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ  

 

จ านวน 95 
โรงเรียน 
 

จ านวน 95 โรงเรียน 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 100 

 
15.2 เชิงคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ     
โ ร ง เ รี ย น เ อก ช น ใ น
ระบบประเภทสามัญ
ศึกษา มีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการ
ข อ ง ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนเอกชน 

 

จ านวน 95 
โรงเรียน 
 

จ านวน 95 โรงเรียน 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 100 
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16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ) 

 
 
 
17. งบประมาณที่ได้รับ 

17.1 งบประมาณท่ีได้รับ    จ านวน  .........246,391........ บาท 
 

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 4 

261,391 108,739.10 - 108,739.10 - - 

แหล่งงบประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
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18. ปัญหา อุปสรรค  
18.1 ปัญหา อุปสรรค 

- เนื่องจากเกิดโรคระบาดโควิด 19 
18.2 แนวทางแก้ไข 

.............................................................................-.......................................................................................  
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
........................................................ .............รายงานผลการด าเนินการ.......................................................... 
20. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

สถานศึกษาเอกชน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ, มีการบริหารจัดการงบประมาณ
เป็นไปตามก าหนด 

 

21.  ผู้รายงาน นางภัทราภร  จารุทวีสิน   ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์  02-1172387      โทรสาร  02-3801021 

      E–mail   nit@gmail.com 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

******************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
2. ชื่อโครงการ การตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
3. ห้วงเวลารายงาน      
     ไตรมาสที่ 1:  เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63         ไตรมาสที่ 2:  เดือน ม.ค.64 - มี.ค.64     
     ไตรมาสที่ 3:  เดือน เม.ย.63 - มิ.ย.63       ไตรมาสที่ 4:  เดือน ก.ค.64 - ก.ย.64  
       สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงการ     สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ 
    (โปรดระบุข้อความและท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน....การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ....) 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน............การปรับสมดุลภาครัฐ........................) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (.................................................................................................. .....) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน.......................การบริหารราชการแผ่นดิน............................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 

     (โปรดระบุยุทธศาสตร์......การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย.....) 

4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ............................................-............................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบขุ้อ..................................-...........................................................) 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ..............................-...........................................................) 

4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
     (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน กรงวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสมารถ     

ในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัด    
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน กรวิจัย และสร้างความสมรถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
4.9.1 แผนงานพื้นฐาน 

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา             ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ผลผลิตที่ 2 หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ   ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานได้รับ

บริจาคเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา           บุคคลของข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา      
 ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม    ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนท่ีได้รับการ

จริยธรรม                                                          อุดหนุน 
 ผลผลิตที่ 4 ผูร้ับบริการการศกึษานอกระบบ       ผลผลิตที่ 8 ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการ 

ศึกษาได้รบัการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

      4.9.2  แผนงานยุทธศาสตร ์
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจลั 
 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงานยุทธศาสตร์ที่ เพื่อสนบัสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
      4.9.3  แผนงานบูรณาการ 

 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติด 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
 แผนงานบูรณาการต่อต้นการจุริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงานบูรณาการอื่นๆ (โปรดระบุ..............................-...............................................) 

 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถ้ามี) 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

7. หลักการและเหตุผล 
                  การบริหารจัดการด้านงบประมาณของสถานศึกษา และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีจ านวนเงิน
ค่อนข้างสูง อีกทั้งนโยบาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือช่วยให้การ
บริหารมีประสิทธิภาพ  การตรวจสอบภายใน จึงเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการตรวจสอบและควบคุมงานให้มี
ประสิทธิภาพ  กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการ
บัญชีของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงในพ้ืนที่รับผิดชอบ ตลอดจนสร้างความ
เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐ  
  เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ ซึ่ง
เป็นหน่วยรับตรวจ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ค.ร.ม.และนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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นอกจากการติดตามตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จึง ได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 

 

8. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบภายในก าหนดกิจกรรมการตรวจสอบภายในได้ครอบคลุมภารกิจและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ภายใต้ทรัพยากรด้านการตรวจสอบที่มีอยู่  
 2.เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานตามกิจกรรมการตรวจสอบภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
     3. เพ่ือเป็นแนวทางการจัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ และแนวทางการปฏิบัติงาน 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
   1. สถานศึกษาเอกชนสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ 

10  แห่ง (โรงเรียนเอกชนในระบบที่รับเงินอุดหนุน)  
   2. หน่วยงานสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 

  - สถานศึกษาในสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 1    จ านวน  1  แห่ง 
  - สถานศึกษาในสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 2    จ านวน  1  แห่ง 
   - สถานศึกษาในสังกัด สพม. เขต 6 ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ  จ านวน  1  แห่ง 
      3. หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จ านวน 1 แห่ง  

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
    1.สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ ที่ท าการสุ่มตรวจ 

จ านวน 14  แห่ง ได้รับการตรวจสอบการด าเนินงานด้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างครบถ้วนและได้รับ
ค าปรึกษา แนะน าแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของราชการ 
 2. หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มีการประสาน สนับสนุนการตรวจ
ราชการกับหน่วยงานและสถานศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท ในจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ  
 3.ผู้ตรวจสอบภายในสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

10. กลุ่มเป้าหมาย  
หน่วยรับตรวจ สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน  14  แห่ง   

 

11.ระยะเวลาด าเนินกร 
 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563 
 

12. สถานที่ด าเนินการ 
 สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน  14  แห่ง  ตามแผนการ
ตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
13.กิจกรรมที่ด าเนินการ (ในภาพรวมโครงการ) 
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 1. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (โครงการเรียนฟรี 15 ปี) ประจ าปีงบประมาณ 2562ของสถานศึกษาเอกชนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ 
 2. การตรวจสอบผลการด าเนินงานโครงการตามแผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ร่วมกับกลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 3. การประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน/วิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดสมุทรปราการ  
 4. กิจกรรมการพัฒนาการตรวจสอบภายใน 
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 

1. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (โครงการเรียนฟรี 15 ปี) ประจ าปีงบประมาณ 2562ของสถานศึกษาเอกชนสังกัด 

    ผลการด าเนินงาน : การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (โครงการเรียนฟรี 15 ปี) ของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการที่ได้รับการสุ่มตรวจ มีการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตาม 
ประกาศอัตราเงินอุดหนุนฯและแนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานปีการศึกษา 2562 
2. การตรวจสอบผลการด าเนินงานโครงการตามแผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ร่วมกับกลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
    ผลการด าเนินงาน : การด าเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ มีผลการด าเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย  

           3. การประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน/วิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดสมุทรปราการ 

   ผลการด าเนินงาน : การบริหาการเงินการคลังของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน/วิทยาลัยอาชีวศึกษา ในพ้ืนทีจ่ังหวัดสมุทรปราการ มีการบริหารความเสี่ยงและมีระบบการควบคุมภายในที่ดี 

     4. กิจกรรมการพัฒนาการตรวจสอบภายใน 
               ผลการด าเนินงาน : นักวิชาการตรวจสอบภายใน ได้รับการฝึกอบรม CGIA ระดับกลางหลักสูตร การ
ตรวจสอบเทคโนโยลีสารสนเทศ ตามหลักสูตรของกรมบัญชีกลาง 

 

15. ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9) 
15.1 เชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ     
การสอบทานและ
ประเมินผลการควบคุม
ภายในประจ าปี

100 100 อยู่ระหว่างด าเนินการ 100 
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งบประมาณ 2563 
 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ  

15.2 เชิงคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ     
อบรมหลักสูตร 

ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ

ภายในภาครัฐ (CGIA) 

ระดับกลาง (Intermediate) 

เรื่อง การตรวจสอบการเงินการ

บัญชีและการปฏบิัติตาม

กฎระเบียบที่เกีย่วข้อง 

(Financial and Compliance) 

ตามมาตรฐานของ

กรมบัญชกีลาง 

100 100 อยู่ระหว่างด าเนินการ 100 

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ) 
ไม่ได้ด าเนินการ 

17. งบประมาณที่ได้รับ 
15.1 งบประมาณท่ีได้รับ    จ านวน  45,920 บาท  
 

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 4 

45,920 
 

- 
 

- - - - 
 

แหล่งงบประมาณ งบด าเนินงาน 
 

18. ปัญหา อุปสรรค  
18.1 ปัญหา อุปสรรค 

  บุคลากร ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน  ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ      
มีเพียงคนเดียว ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบหน่วยรับตรวจได้ครอบคลุมครบทุกหน่วยรับตรวจ และเกิดการระบาด
ไวรัสดควิด 19  

18.2 แนวทางแก้ไข 
               จัดท าค าสั่งคณะท างานตรวจสอบภายใน เพ่ือช่วยในการตรวจสอบเอกสารและประสานงานกับหน่วย
รับตรวจ  
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19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
  ตรวจสอบตามแผนการตรวจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยก าหนดกิจกรรมการตรวจสอบให้
สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
1. หน่วยรับตรวจมีการควบคุม ก ากับดูแล และมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม 

 2. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ทราบและลด จุดอ่อน/ความเสี่ยง ในการปฏิบัติงาน พร้อม
ทั้งพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 3. ผู้บริหารของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และกระทรวงศึกษาธิการมีข้อมูลในการบริหารจัดการเพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ก าหนด 

21. ผู้รายงาน น.ส.นิภากร โสภากัน  ต าแหน่ง  นักตรวจสอบภายใน ช านาญการ 
โทรศัพท์  02-3801021    โทรสาร  02-3801021 กด 21 
E–mail:  aiujung@gmail.com 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่   1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:aiujung@gmail.com
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

******************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
2. ชื่อ โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ โดยผ่านกลไกของ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ (กศจ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
3. ห้วงเวลารายงาน      
      ไตรมาสที่ 1:  เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63      ไตรมาสที่ 2:  เดือน ม.ค.64 - มี.ค.64     
      ไตรมาสที่ 3:  เดือน เม.ย.64 - มิ.ย.64      ไตรมาสที่ 4:  เดือน ก.ค.64 - ก.ย.64  
       สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงการ     สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ 
    (โปรดระบุข้อความและท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน....การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ....) 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน............การปรับสมดุลภาครัฐ........................) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (.......................................................................................................)  
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน.......................การบริหารราชการแผ่นดิน............................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 

     (โปรดระบุยุทธศาสตร์......การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย.....) 

4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ............................................-............................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบขุ้อ..................................-...........................................................) 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ..............................-...........................................................) 

4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
     (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน กรงวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสมารถ     

ในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัด    
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน กรวิจัย และสร้างความสมรถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
4.9.1 แผนงานพื้นฐาน 

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา             ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ผลผลิตที่ 2 หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ   ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานได้รับ

บริจาคเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา           บุคคลของข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา      
 ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม    ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนท่ีได้รับการ

จริยธรรม                                                          อุดหนุน 
 ผลผลิตที่ 4 ผูร้ับบริการการศกึษานอกระบบ       ผลผลิตที่ 8 ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการ   

ศึกษาได้รบัการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

      4.9.2  แผนงานยุทธศาสตร ์
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจลั 
 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงานยุทธศาสตร์ที่ เพื่อสนบัสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
      4.9.3   แผนงานบูรณาการ 

 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติด 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
 แผนงานบูรณาการต่อต้นการจุริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงานบูรณาการอื่นๆ (โปรดระบุ..............................-...............................................) 

 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถ้ามี) 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

 

7. หลักการและเหตุผล 
นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้น ามาวิเคราะห์และก าหนดนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ยึดกรอบ
การปฏิรูปการศึกษาและได้น าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 - 2580) ด้านการเสริมสร้างศักยภาพและ
ทรัพยากรณ์มนุษย์ ที่มุ่งให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพมีความพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และยึด
เตนารมย์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยยึดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา3.มุ่งเน้นความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
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ประเทศ 4.ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับน าสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม และเป็นกลไกท่ีส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนให้เกิดการพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด 

8. วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้มกีารจัดท าแผนบูรณาการด้านการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ  
2.เพ่ือติดตามการด าเนินงานบูรณาการด้านการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสมุทรปราการ  
3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน/สถานศึกษา/บุคลากรที่จัดการศึกษา 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1.มีแผนบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ  จ านวน 1 แผน 
2.มีการรายงานผลการติดตามการด าเนินงานโครงการบูรณาการการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา จ านวน 1  ฉบับ  
3. มีเอกสารน าเสนอรูปแบบการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1. รูปแบบ แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  
2. มีตัวชี้วัดการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของส่วนราชการและหน่วยงานทางการศึกษา  
3. จ านวนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ  
4. มีเอกสารน าเสนอรูปแบบการจัดการศึกษา 

10. กลุ่มเป้าหมาย  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ คณะอนุกรรมการฝ่ายบุคคล ฝ่ายพัฒนา
การศึกษา ฝ่ายยุทธศาสตร์ หน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
11.ระยะเวลาด าเนินกร  เมษายน 2563 – กันยายน 2564 
 

12. สถานที่ด าเนินการ จังหวัดสมุทรปราการ 

13.กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. สรุป/รายงานผล 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 
.......................อยู่ระหว่างด าเนินการ………………………. 

 

15. ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9) 
15.1 เชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ     
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มีแผนบูรณาการด้าน
การศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ   

 

จ านวน 1 
แผน 

จ านวน 1 แผน อยู่ระหว่างด าเนินการ 100 

 

15.2 เชิงคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ     
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา/สถานศึกษา
น าความเข้าใจเกี่ยวกับ
แผนบูรณาการการศึกษา
ไปบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 

 

จ านวน 1 
แผน 

จ านวน 1 แผน อยู่ระหว่างด าเนินการ 100 

 
16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม(ที่สื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ) 
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17. งบประมาณที่ได้รับ 
17.1 งบประมาณท่ีได้รับ    จ านวน  .......100,000........ บาท 
 

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 4 

100,000 49,195 - 
 

49,195 - - 

แหล่งงบประมาณ ......ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ................ 
18. ปัญหา อุปสรรค  

16.1 ปัญหา อุปสรรค 
....................................................ไม่มี..............................................................................  

16.2 แนวทางแก้ไข 
....................................................ไม่มี..............................................................................  

19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
........................................................สรุปรายงานผล........................................................  

 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
               ส านักงานศึกษาการจังหวัดสมุทรปราการ มีการการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน
การศึกษาเป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 

21. ผู้รายงาน นายสุพจน์  กล้าหาญ  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
โทรศัพท์  02-3801021    โทรสาร  02-3801021. 
E–mail:  khunsuphot@gmail.com 

22. วันที่รายงาน  ณ วันที่ 1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

******************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
2. ชื่อโครงการ จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. ห้วงเวลารายงาน      
      ไตรมาสที่ 1:  เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63      ไตรมาสที่ 2:  เดือน ม.ค.64 - มี.ค.64     
      ไตรมาสที่ 3:  เดือน เม.ย.64 - มิ.ย.64      ไตรมาสที่ 4:  เดือน ก.ค.64 - ก.ย.64  
       สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงการ     สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ 
    (โปรดระบุข้อความและท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน....การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ....) 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน............การปรับสมดุลภาครัฐ........................) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (.................................................................................................. .....) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน.......................การบริหารราชการแผ่นดิน............................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 

     (โปรดระบุยุทธศาสตร์......การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย.....) 

4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ............................................-............................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบขุ้อ..................................-...........................................................) 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ..............................-...........................................................) 

4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
     (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน กรงวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสมารถ     

ในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัด    
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน กรวิจัย และสร้างความสมรถในการแข่งขันของประเทศ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
4.9.1 แผนงานพื้นฐาน 

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา             ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ผลผลิตที่ 2 หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ   ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานได้รับ

บริจาคเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา           บุคคลของข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา      
 ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม    ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนท่ีได้รับการ

จริยธรรม                                                          อุดหนุน 
 ผลผลิตที่ 4 ผูร้ับบริการการศกึษานอกระบบ       ผลผลิตที่ 8 ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการ 

ศึกษาได้รบัการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

      4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร ์
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจลั 
 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงานยุทธศาสตร์ที่ เพื่อสนบัสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
      4.9.3   แผนงานบูรณาการ 

 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติด 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
 แผนงานบูรณาการต่อต้นการจุริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงานบูรณาการอื่นๆ (โปรดระบุ..............................-...............................................) 

 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถ้ามี) 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

 

7. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้ส านักงานในสังกัดจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ

ประจ าปี ซึ่งเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารหน่วยงานในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี รวมถึงมีการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเพ่ือให้ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร ซึ่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการได้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ การประเมินประสิทธิผล การประเมินประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กร 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ                    
การบริหารจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 บรรลุตามเป้าหมายตามกรอบการประเมินและบุคลากรในสังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการได้มีความรู้ความเข้าใจสามารถขับเคลื่อนการด าเนินการจัดท าค ารับรอง
การปฏิบัติราชการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

8. วัตถุประสงค์ 
        1 เพ่ือให้ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2 เพ่ือให้บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มีความรู้ความเข้าใจกรอบการประเมินตาม
ตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ตามที่ส านักงานศึกษาธิการ
ภาค  

3 ก าหนดและสามารถปฎิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  

9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
        1) จัดท าค ารับรองของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 10 เล่ม 
        2) การรายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  จ านวน 2 ครั้งคือ รอบ 9 
เดือน  รอบ 12 เดือน    

3) บุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในกรอบการ
ประเมินตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1) ระดับความส าเร็จของการจัดท าค ารับรองฯและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
2) บุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ สามารถน าความรู้ความสามารถด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและกิจกรรมตามกรอบการประเมินตามตัวชี้วัดค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 

10. กลุ่มเป้าหมาย 
1) ค ารับรองของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 10 เล่ม 

          2) การรายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  จ านวน 2 ครั้งคือ รอบ 9 
เดือน  รอบ 12 เดือน    

3) บุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในกรอบการ
ประเมินตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  
 

11.ระยะเวลาด าเนินกร 
เดือนตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
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12. สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

 

13.กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1. การประชุมปฎิบัติการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 จ านวน 1 

ครั้ง 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าประชุม 1 ครั้ง จ านวน 15 คน (15 คน x 190 

บาท x 1 วัน)   เป็นเงิน 2,850 บาท 
  2 การประชุมปฎิบัติการน าเสนอผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 1 ครั้ง  

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับคณะกรรมการ และผู้เข้ารับการตรวจติดตาม 
จ านวน 1 ครั้ง จ านวน 15 คน (15 คน x 190 บาท x 1วัน) เป็นเงิน   2,850 บาท 
3 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์/ค่าจัดท าเอกสาร เป็นเงิน  300 บาท 
    (งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท 
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 

1) ค ารับรองของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 10 เล่ม 
            2) การรายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  จ านวน 2 ครั้งคือ รอบ 9 
เดือน  รอบ 12 เดือน    

 3) บุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในกรอบการ
ประเมินตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  
15. ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9) 

15.1 เชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ     
การประชุมปฎิบัติการ
จั ด ท า ค า รั บ ร อ ง ก า ร
ปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 

จ านวน 1 ครั้ง จ านวน 1 ครั้ง อยู่ระหว่างด าเนินการ 100 

 

15.2 เชิงคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ     
ค ารับรองของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ  

จ านวน 10 เล่ม 

 
จ านวน 10 เล่ม 

 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 100 
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16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ) 
17. งบประมาณที่ได้รับ 

17.1 งบประมาณท่ีได้รับ    จ านวน  .......10,000..... บาท 
 

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 4 

10,000 - 
 

- - - - 

แหล่งงบประมาณ .......ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ................. 
18. ปัญหา อุปสรรค  

18.1 ปัญหา อุปสรรค 
- เนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด 19 

18.2 แนวทางแก้ไข 
..............................................................-......................................................................................................  
............................................................................................................................................................ ........  
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

รอรับการประเมินจากส านักงานศึกษาธิการภาค 2 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ สามารถปฏิบัติราชการได้ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด และมีข้อมูลสารสนเทศเป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพหน่วยงานต่อไป 

 

21. ผู้รายงาน นายสุพจน์  กล้าหาญ  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
โทรศัพท์  023801021    โทรสาร  023801021  
E–mail:  khunsuphot@gmail.com 

22. วันที่รายงาน  ณ วันที่  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

******************** 
1. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

2. ชื่อ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

3. ห้วงเวลารายงาน      
     ไตรมาสที่ 1:  เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63        ไตรมาสที่ 2:  เดือน ม.ค.64 - มี.ค.64     
     ไตรมาสที่ 3:  เดือน เม.ย.64 - มิ.ย.64      ไตรมาสที่ 4:  เดือน ก.ค.64 - ก.ย.64     

         สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงการ     สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ 
    (โปรดระบุข้อความและท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน....การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ....) 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน............การปรับสมดุลภาครัฐ........................) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (.......................................................................................................)  
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน.......................การบริหารราชการแผ่นดิน............................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 

     (โปรดระบุยุทธศาสตร์......การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย.....) 

4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ............................................-............................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบขุ้อ..................................-...........................................................) 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ..............................-...........................................................) 

4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
     (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน กรงวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสมารถ     

ในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัด    
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน กรวิจัย และสร้างความสมรถในการแข่งขันของประเทศ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
4.9.1 แผนงานพื้นฐาน 

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา             ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ผลผลิตที่ 2 หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ   ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานได้รับ

บริจาคเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา           บุคคลของข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา      
 ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม    ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนท่ีได้รับการ

จริยธรรม                                                          อุดหนุน 
 ผลผลิตที่ 4 ผูร้ับบริการการศกึษานอกระบบ       ผลผลิตที่ 8 ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการ 

ศึกษาได้รบัการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

      4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร ์
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจลั 
 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงานยุทธศาสตร์ที่ เพื่อสนบัสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
      4.9.3   แผนงานบูรณาการ 

 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติด 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
 แผนงานบูรณาการต่อต้นการจุริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงานบูรณาการอื่นๆ (โปรดระบุ..............................-...............................................) 

 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถ้ามี) 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 
7.หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหมวด ๗ การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะต้องด าเนินการและส่งเสริมสนับสนุนให้กับองค์กรและสถานศึกษาในสังกัดด าเนินการ

และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้นักเรียนและนักศึกษาได้รับการส่งเสริมความ

ประพฤติตามเจตนารมณ์และกรอบแนวทางของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนในส่วนของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โดยการ

มอบหมายให้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๗ ส่งเสรมิความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มาตรา ๖๓ 

มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของ

คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

สมุทรปราการ ขึ้น 

8.วัตถุประสงค์ 
8.1 เพ่ือก าหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผนในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

 8.2 เพ่ือให้ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ สามารถบูรณาการและขับเคลื่อนการ

ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้อย่างเป็นระบบมีกลไกและเอกภาพในการด าเนินการ 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
7.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
            คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ศูนย์

เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๕๐ คน 
7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ศูนย์
เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีกลไกการขับเคลื่อนงานการ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อนักเรียนและนักศึกษา 
10. กลุ่มเป้าหมาย 

คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ 
ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการและบุคลากรที่เก่ียวข้อง จ านวน ๕๐ คน 
11.ระยะเวลาด าเนินกร 
                          ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 

12. สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

13.กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการ 
3. ประชุมชี้แจงการด าเนินงานตามโครงการ 
4. ด าเนินการตามโครงการ 
5. สรุปผล/รายงานผลการด าเนินการ 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 
................................................................อยู่ระหว่างด าเนินการ.......................................................  
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15. ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9) 
15.1 เชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ     
คณะกรรมการส่งเสรมิ
ความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ เจ้าหน้าที่
ศูนย์เสมารักษส์ านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ และ
บุคลากรที่เกีย่วข้อง  

 
 

จ านวน 50 คน จ านวน 50 คน ไม่ได้ด าเนินการ 100 

15.2 เชิงคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ     
คณะกรรมการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ศูนย์
เสมารักษ์ส านักงาน
ศึกษาธกิารจังหวัด
สมุทรปราการ และบุคลากร
ที่เกี่ยวขอ้ง มีกลไกการ
ขับเคลื่อนงานการส่งเสริม
ความประพฤตินกัเรียนและ
นักศึกษาให้เป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผลและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน
และนักศึกษา 

ร้อยละ ๘๕ 
ของจ านวน
ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

ร้อยละ ๘๕ ของจ านวน
ผู้เข้าร่วมประชุม 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 85 

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ) 
17. งบประมาณที่ได้รับ 

17.1 งบประมาณท่ีได้รับ    จ านวน  ......... 30,000........ บาท 
 

งบประมาณทีไ่ด้รบั
ทั้งหมด 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 

 (สะสม) 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 1 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 2 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 3 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 4 

30,000 - - - - - 
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แหล่งงบประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
18. ปัญหา อุปสรรค  

18.1 ปัญหา อุปสรรค 
- เนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด 19 

18.2 แนวทางแก้ไข 
............................................................................. -.......................................................................................  
.............................................................................. -......................................................................................  

 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
........................................................ .............-.......................................................................................................  
..................................................................................................................... ........................................................  
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ศูนย์
เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการและเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษามีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานและสามารถขับเคลื่อนงาน
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษา 

 

21. ผู้รายงาน นายทศพร  ธรรมประทีป.  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
โทรศัพท์  02-3801021    โทรสาร  02-3801021 
E–mail:  krutot@gmail.com 

22. วันที่รายงาน  ณ วันที่ 1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
. 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

******************** 
1. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

2. ชื่อ โครงการ ส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2564 

3. ห้วงเวลารายงาน      

     ไตรมาสที่ 1:  เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63       ไตรมาสที่ 2:  เดือน ม.ค.64 - มี.ค.64     
     ไตรมาสที่ 3:  เดือน เม.ย.64 - มิ.ย.64      ไตรมาสที่ 4:  เดือน ก.ค.64 - ก.ย.64     

         สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงการ     สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ 
    (โปรดระบุข้อความและท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน....การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ....) 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน............การปรับสมดุลภาครัฐ........................) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (.................................................................................................. .....) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน.......................การบริหารราชการแผ่นดิน............................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 

     (โปรดระบุยุทธศาสตร์......การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย.....) 

4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ............................................-............................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบขุ้อ..................................-...........................................................) 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ..............................-...........................................................) 

4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
     (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน กรงวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสมารถ     

ในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัด    
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน กรวิจัย และสร้างความสมรถในการแข่งขันของประเทศ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
4.9.1 แผนงานพื้นฐาน 

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา             ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ผลผลิตที่ 2 หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ   ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานได้รับ

บริจาคเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา           บุคคลของข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา      
 ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม    ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนท่ีได้รับการ

จริยธรรม                                                          อุดหนุน 
 ผลผลิตที่ 4 ผูร้ับบริการการศกึษานอกระบบ       ผลผลิตที่ 8 ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการ 

ศึกษาได้รบัการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

      4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร ์
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจลั 
 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงานยุทธศาสตร์ที่ เพื่อสนบัสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
      4.9.3   แผนงานบูรณาการ 

 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติด 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
 แผนงานบูรณาการต่อต้นการจุริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงานบูรณาการอื่นๆ (โปรดระบุ..............................-...............................................) 

 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถ้ามี) 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 
7.หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหมวด ๗ การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะต้องด าเนินการและส่งเสริมสนับสนุนให้กับองค์กรและสถานศึกษาในสังกัดด าเนินการ

และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้นักเรียนและนักศึกษาได้รับการส่งเสริมความ

ประพฤติตามเจตนารมณ์และกรอบแนวทางของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนในส่วนของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โดยการมอบหมาย

ให้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๗ ส่งเสรมิความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มาตรา ๖๓ 

มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของ

คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

สมุทรปราการ ขึ้น 

8.วัตถุประสงค์ 
8.1 เพ่ือเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยการรับแจ้งเหตุจาก

ศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ สายด่วน ๑๕๗๙ พร้อมทั้งด าเนินการแก้ไข 

8.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน 

แก้ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 

8.3 เพ่ือปฏิบัติงานส่งเสริมและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานใน

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่เครือข่าย องค์กรภาครัฐและเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

8.4 เพ่ือประสานงาน ติดตามและบริการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษา 

8.5 เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

และนักศึกษาของเครือข่ายศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

8.6 เพ่ือประสาน ตรวจสอบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา สถานศึกษาที่ประสบเหตุภัยพิบัติ  

ภัยธรรมชาติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

การเฝ้าระวังปัญหาความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา โดยศูนย์เสมารักษ์ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ   จ านวน  ๔๐ ครั้ง 

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
นักเรียนและนักศึกษาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

สมุทรปราการได้รับการดูแล คุ้มครอง ป้องกัน แก้ปัญหาความประพฤติให้มีความประพฤติเหมาะสมกับสภาพและ
วัย พร้อมทั้งได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าทึ่ของตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
และข้อบังคับของสถานศึกษา ตลอดจนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา สถานศึกษาที่ประสบเหตุภัยพิบัติ 
ภัยธรรมชาติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน  จ านวน  ๒๐๐ คน 
10. กลุ่มเป้าหมาย 

1 เชิงปริมาณ การเฝ้าระวังปัญหาความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา โดยศูนย์เสมารักษ์

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน ๔๐ ครั้ง 

    2. เชิงคุณภาพ นักเรียนและนักศึกษาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์เสมารักษ์ส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการได้รับการดูแล คุ้มครอง ป้องกัน แก้ปัญหาความประพฤติให้มีความประพฤติ
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เหมาะสมกับสภาพและวัย พร้อมทั้งได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ของกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับของสถานศึกษา ตลอดจนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา 

สถานศึกษาท่ีประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน 

11.ระยะเวลาด าเนินกร 
                          ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 

12. สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

13. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1. กิจกรรมที่ ๑ จัดท าโครงการฯ,ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการ 

- ประชุมชี้แจงการด าเนินงานตามโครงการ 

2. กิจกรรมที่ ๒ เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

3. กิจกรรมที่ ๓ ประเมินผลโครงการ,สรุปผลรายงานผู้เกี่ยวข้อง 

3. 4. ด าเนินการตามโครงการ 

5. สรุปผล/รายงานผลการด าเนินการ 
 
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 
................................................................ไม่ไดด้ าเนินการ.......................................................  
 

15. ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9) 
15.1 เชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ     
การเฝา้ระวังปัญหาความ
ประพฤติของนักเรียน
และนักศึกษา โดยศูนย์
เสมารักษ์ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ 

 

ครั้ง 40  ครั้ง อยู่ระหว่างด าเนินการ 100 

 

15.2 เชิงคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ     
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นักเรียนและนักศึกษาใน
เขตพื้นท่ีรับผดิชอบของ
ศูนย์เสมารักษส์ านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการไดร้ับการ
ดูแล คุ้มครอง ป้องกัน 
แก้ปัญหาความประพฤติ
ให้มีความประพฤติ
เหมาะสมกับสภาพและ
วัย พร้อมทั้งได้รับความรู้ 
ความเข้าใจถึงบทบาท
หน้าท่ึของตนเอง ปฏิบัติ
ตามกฎระเบยีบของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
และข้อบังคับของ
สถานศึกษา ตลอดจน
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและนักศึกษา 
สถานศึกษาท่ีประสบเหตุ
ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ 
และสถานการณ์ฉุกเฉิน 

คน 200 อยู่ระหว่างด าเนินการ 100 

 
16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ) 

ไมได้ด าเนินการ 
 
17. งบประมาณที่ได้รับ 

17.1 งบประมาณท่ีได้รับ    จ านวน  ......... 30,000........ บาท 
 

งบประมาณทีไ่ด้รบั
ทั้งหมด 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 

 (สะสม) 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 1 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 2 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 3 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 4 

30,000 
 

- - - - - 

 
แหล่งงบประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
18. ปัญหา อุปสรรค  

18.1 ปัญหา อุปสรรค 
- เนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด 19 

18.2 แนวทางแก้ไข 
............................................................................. -.......................................................................................  
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19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
........................................................ .............-.......................................................................................................  
..................................................................................................................... ........................................................  
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ และเครือข่ายพนักงาน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษามีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน  มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงาน 

และสามารถขับเคลื่อนงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ  

เกิดประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษา 

21. ผู้รายงาน นายทศพร  ธรรมประทีป.  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
โทรศัพท์  02-3801021    โทรสาร  02-3801021 
E–mail:  krutot@gmail.com 

22. วันที่รายงาน  ณ วันที่   1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
. 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

******************** 
1. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

2. ชื่อ โครงการ ค่ายกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา          

สู่การปฏิบัติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. ห้วงเวลารายงาน      

     ไตรมาสที่ 1:  เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63       ไตรมาสที่ 2:  เดือน ม.ค.64 - มี.ค.64     
     ไตรมาสที่ 3:  เดือน เม.ย.64 - มิ.ย.64      ไตรมาสที่ 4:  เดือน ก.ค.64 - ก.ย.64     

         สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงการ     สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ 
    (โปรดระบุข้อความและท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน....การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ....) 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน............การปรับสมดุลภาครัฐ........................) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (.................................................................................................. .....) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน.......................การบริหารราชการแผ่นดิน.......................... ..) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 

     (โปรดระบุยุทธศาสตร์......การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย.....) 

4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ............................................-............................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบขุ้อ..................................-...........................................................) 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ..............................-...........................................................) 

4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
     (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน กรงวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสมารถ     

ในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัด    
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน กรวิจัย และสร้างความสมรถในการแข่งขันของประเทศ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
4.9.1 แผนงานพื้นฐาน 

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา             ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ผลผลิตที่ 2 หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ   ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานได้รับ

บริจาคเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา           บุคคลของข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา      
 ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม    ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนท่ีได้รับการ

จริยธรรม                                                          อุดหนุน 
 ผลผลิตที่ 4 ผูร้ับบริการการศกึษานอกระบบ       ผลผลิตที่ 8 ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการ 

ศึกษาได้รบัการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

      4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร ์
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจลั 
 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงานยุทธศาสตร์ที่ เพื่อสนบัสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
      4.9.3   แผนงานบูรณาการ 

 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติด 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
 แผนงานบูรณาการต่อต้นการจุริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงานบูรณาการอื่นๆ (โปรดระบุ..............................-...............................................) 

 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถ้ามี) 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 
7.หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราโชบาย เพ่ือสืบสาน
พระราชปณิธานแห่งองค์พระบรมชนกนารถในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้าง
พ้ืนฐานแก่ นักเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2.) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง    
มีคุณธรรม 3.) การมีงานท า มีอาชีพ และ 4.) การเป็นพลเมืองดี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษามาเป็นหลักชัยในการสร้างนักเรียนเป็นคนดี และพัฒนาให้เป็น
คนเก่งสู่การปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดการศึกษาจะต้องสร้างคนใหม่ให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
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เพ่ือให้การน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
8.วัตถุประสงค์ 

8.1 เพ่ือน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในหน่วยงานและสถานศึกษา 

8.2 เพ่ือสร้างความตระหนักและความรู้ด้านพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิร

เกล้าเจ้าอยู่หัว ให้กับผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคคลที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสมุทรปราการ 
8.3 เพ่ือบูรณาการการท างานร่วมกันในการด าเนินงานโครงการตามพระราโชบายด้านการศึกษาสู่

การปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากร
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในจังหวัดสมุทรปราการ 

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจในพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สามารถน าไปพัฒนาตนเองและน าไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเพ่ือให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันได้อย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 100 
10. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัดสมุทรปราการ   
11.ระยะเวลาด าเนินกร 
                          ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 

12. สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

13. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1. กิจกรรมที่ 1 จัดท าโครงการฯ,ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการ 

- ประชุมชี้แจงการด าเนินงานตามโครงการ 

2. กิจกรรมที่ 2 การจัดประชุมสัมมนาตามโครงการ 

3. กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลโครงการ,สรุปผลรายงานผู้เกี่ยวข้อง 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 
................................................................อยู่ระหว่างด าเนินการ.......................................................  
 

 
15. ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9) 

15.1 เชิงปริมาณ 
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ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ     
นักเรียน ครูผู ้ควบคุม 
ค ณ ะ ว ิท ย า ก ร แ ล ะ
บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร
ศึกษาของหน่วยงาน
การศึกษาในพื้นที่ 
จังหวัดสมุทรปราการ  

 
 
 

จ านวน 420 คน จ านวน 420 คน อยู่ระหว่างด าเนินการ 100 

15.2 เชิงคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ     

-ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการผ่านเกณฑ์
การฝึกอบรม :  
-ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ :  

ร้อยละ 
100 

 
 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

 
 

ร้อยละ 100 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
 

 
 

ไม่ได้ด าเนินการ 
 
 
 

ไม่ได้ด าเนินการ 

100 
 
 
 

80 

 
16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ) 
17. งบประมาณที่ได้รับ 
17.1 งบประมาณท่ีได้รับ  จ านวน  274,000 บาท 

งบประมาณทีไ่ด้รบั
ทั้งหมด 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 

 (สะสม) 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 1 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 2 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 3 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 4 

274,000 
 

- - - - - 

แหล่งงบประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
18. ปัญหา อุปสรรค  

18.1 ปัญหา อุปสรรค 
- เกิดโรคระบาดไวรัสโควิด 19  
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18.2 แนวทางแก้ไข 
..................................................................... ........-.......................................................................................  
.............................................................................. -............................................................................... .......  
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
........................................................ .............-.......................................................................................................  
..................................................................................................................... ........................................................  
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง สามารถน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างเป็นรูปธรรม 

21. ผู้รายงาน นางสาววันเพ็ญ หงษ์บิน.  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
โทรศัพท์  02-3801021    โทรสาร  02-3801021 
E–mail:  wanpen@gmail.com 

22. วันที่รายงาน  ณ วันที่ 1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
. 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

******************** 
1. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

2. ชื่อ โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. ห้วงเวลารายงาน      
     ไตรมาสที่ 1:  เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63       ไตรมาสที่ 2:  เดือน ม.ค.64 - มี.ค.64     
     ไตรมาสที่ 3:  เดือน เม.ย.64 - มิ.ย.64      ไตรมาสที่ 4:  เดือน ก.ค.64 - ก.ย.64     

         สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงการ     สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ 
    (โปรดระบุข้อความและท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน....การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ....) 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน............การปรับสมดุลภาครัฐ........................) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (.......................................................................................................)  
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน.......................การบริหารราชการแผ่นดิน............................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 

     (โปรดระบุยุทธศาสตร์......การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย.....) 

4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ............................................-............................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบขุ้อ..................................-...........................................................) 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ..............................-...........................................................) 

4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
     (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน กรงวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสมารถ     

ในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัด    
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน กรวิจัย และสร้างความสมรถในการแข่งขันของประเทศ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
4.9.1 แผนงานพื้นฐาน 

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา             ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ผลผลิตที่ 2 หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ   ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานได้รับ

บริจาคเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา           บุคคลของข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา      
 ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม    ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนท่ีได้รับการ

จริยธรรม                                                          อุดหนุน 
 ผลผลิตที่ 4 ผูร้ับบริการการศกึษานอกระบบ       ผลผลิตที่ 8 ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการ 

ศึกษาได้รบัการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

      4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร ์
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจลั 
 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงานยุทธศาสตร์ที่ เพื่อสนบัสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
      4.9.3   แผนงานบูรณาการ 

 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติด 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
 แผนงานบูรณาการต่อต้นการจุริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงานบูรณาการอื่นๆ (โปรดระบุ..............................-...............................................) 

 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถ้ามี) 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 
7. หลักการและเหตุผล 

  กระทรวงศึกษาธิการก าหนดนโยบายในการเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตของผู้เรียนเพ่ือให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ผ่านการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์มุ่งพัฒนาเยาวชน
ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ขบวนการลูกเสือเป็นการฝึก         
อบรมและพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืนและมีจิตอาสา ซึ่ง เป็นไปตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ     
10 ข้อ  ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของบุคคลที่ส่วนผลักดันให้กิจกรรมลูกเสือเจริญก้าวหน้ารุ่งเรื่อง และมี
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ผลงานดีเด่นในการปฏิบัติงานด้านการลูกเสือด้วยความมานะพยายาม มุ่งพัฒนากิจการลูกเสือสู่เยาวชนให้เป็น
พลเมืองดีจึงได้จัดท าโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปี 2564  ขึ้น 

8. วัตถุประสงค์ 

8.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญก าลังใจส าหรับผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดี 8.2 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 

8.3 เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชนเกิดความภาคภูมิใจมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
เชิงปริมาณ 

- ผู้ที่มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด ตามเกณฑ์การประเมินของการคัดเลือกยุวกาชาด 
โล่พระราชทานของส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
  

เชิงคุณภาพ 
- หน่วยงาน สถานศึกษา ครูผู้สอน ให้ความส าคัญและตระหนักในการด าเนินงานกิจกรรมยุวกาชาดของ 

กระทรวงศึกษาธิการและมีจิตอาสาด้วยความเต็มใจ อย่างสม่ าเสมอมากขึ้น 
10. กลุ่มเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  

 ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในระดับจังหวัด จ านวน 3 ประเภท ได้แก่  ประเภท
ผู้บริหารสถานศึกษา ประเภทครูผู้สอนและประเภทผู้ให้การสนับสนุน 2) คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่          
จ านวน 20 คน 

ผลลัพธ์  

สถานศึกษา คณะบุคคล ครูผู้สอน บุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี และผู้ให้การสนับสนุน
กิจกรรมลูกเสือให้ความส าคัญและใส่ใจ ส่งเสริม สนับสนุนในกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 

11.ระยะเวลาด าเนินกร 
                ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564                           

12. สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

13.กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการ 
3. ประชุมชี้แจงการด าเนินงานตามโครงการ 
4. ด าเนินการตามโครงการ 
5. สรุปผล/รายงานผลการด าเนินการ 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 
................................................................อยู่ระหว่างด าเนินการ.......................................................  

15. ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9) 
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15.1 เชิงปริมาณ 
ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ     

ผู้ ท่ี มี ผ ล ง า น
ดี เ ด่ น ต่ อ ก า ร พั ฒ น า
กิจกรรมยุวกาชาด ตาม
เกณฑ์การประเมินของการ
คั ด เ ลื อ ก ยุ ว ก า ช า ด 
โล่พระราชทานของส านัก
การลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 

 

คน 50 ด าเนินการ 100 

 15.2 เชิงคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ     
- ห น่ ว ย ง า น 
สถานศึกษา ครูผู้สอน ให้
ความส าคัญและตระหนกั
ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น
กิจกรรมยุวกาชาดของ 
กระทรวงศึกษาธิการและ
มีจิตอาสาด้วยความเต็ม
ใจ อย่างสม่ าเสมอมาก
ขึ้น 

 

คน 50 ด าเนินการ 100 

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ) 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

17. งบประมาณที่ได้รับ 
17.1 งบประมาณท่ีได้รับ    จ านวน  ......... 6,000........ บาท 
 

งบประมาณทีไ่ด้รบั
ทั้งหมด 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 

 (สะสม) 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 1 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 2 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 3 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 4 

9,600 
 

6,600 - 6,600 - - 

 

แหล่งงบประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
18. ปัญหา อุปสรรค  

17.1 ปัญหา อุปสรรค 
............................................................................. -.......................................................................................  



 

126 

 

17.2 แนวทางแก้ไข 
............................................................................. -............................................................... ...............................  
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
........................................................ .............-.......................................................................................................  
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

1 ผู้ได้รับการคัดเลือกมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีขวัญก าลังใจและ
เป็นแบบอย่างที่ดีทางการลูกเสือ 

2 ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 
3 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชนเกิดความภาคภูมิใจมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 

21. ผู้รายงาน น.ส.วันเพ็ญ หงส์บิน .  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
โทรศัพท์  02-1172387    โทรสาร  02-1172387 
E–mail:  wanpenhongbin@gmail.com 

22. วันที่รายงาน  ณ วันที่ 1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

******************** 
1. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

2. ชื่อ โครงการนิเทศ การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

3. ห้วงเวลารายงาน      
     ไตรมาสที่ 1:  เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63       ไตรมาสที่ 2:  เดือน ม.ค.64 - มี.ค.64     
     ไตรมาสที่ 3:  เดือน เม.ย.64 - มิ.ย.64      ไตรมาสที่ 4:  เดือน ก.ค.64 - ก.ย.64     

         สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงการ     สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ 
    (โปรดระบุข้อความและท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน....การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ....) 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน............การปรับสมดุลภาครัฐ........................) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (.................................................................................................. .....) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน.......................การบริหารราชการแผ่นดิน............................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 

     (โปรดระบุยุทธศาสตร์......การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย.....) 

4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ............................................-............................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบขุ้อ..................................-........................................................ ...) 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ..............................-...........................................................) 

4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
     (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน กรงวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสมารถ     

ในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัด    
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน กรวิจัย และสร้างความสมรถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
4.9.1 แผนงานพื้นฐาน 

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา             ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ผลผลิตที่ 2 หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ   ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานได้รับ

บริจาคเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา           บุคคลของข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา      
 ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม    ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนท่ีได้รับการ

จริยธรรม                                                          อุดหนุน 
 ผลผลิตที่ 4 ผูร้ับบริการการศกึษานอกระบบ       ผลผลิตที่ 8 ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการ 

ศึกษาได้รบัการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

      4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร ์
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจลั 
 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงานยุทธศาสตร์ที่ เพื่อสนบัสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
      4.9.3   แผนงานบูรณาการ 

 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติด 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
 แผนงานบูรณาการต่อต้นการจุริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงานบูรณาการอื่นๆ (โปรดระบุ..............................-...............................................) 

 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถ้ามี) 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 
7. หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการก าหนดนโยบายในการเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตของผู้เรียน  เพ่ือให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผ่านการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์มุ่งพัฒนาเยาวชน
ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการ
ด าเนินงานจัดกิจกรรมตามแผนการสอนลูกเสือ เนตรนารี คือ ครูผู้สอนซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ฝึกอบรมให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและนโยบายที่ก าหนด ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว บังเกิดผลเป็นรูปธรรม จ าเป็นต้อง    
มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการลูกเสืออย่างแท้จริง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการจึงจัดท า
โครงการนี้ ขึ้น     
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8. วัตถุประสงค์ 

 8.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา

ตระหนักและเห็นความส าคัญในกระบวนการของกิจกรรมลูกเสือให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของกาชาด 
8.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการพัฒนากิจกรรมลูกเสือใน

สถานศึกษา 
 8.3 เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และเกิดกลุ่ม เครือข่ายความร่วมมือในการ
ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  

เชิงปริมาณ 
- ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในจังหวัดสมุทรปราการ  จ านวน 50 คน 

 เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ความเข้าใจการจัดกิจกรรม

ยุวกาชาดในสถานศึกษาตระหนักและเห็นความส าคัญในกระบวนการของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นไปตาม
อุดมการณ์ของกาชาดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา เกิดขวัญก าลังใจเกิด
กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด  จ านวน 50 คน 
10. กลุ่มเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  

           - ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจ านวน
ทั้งสิ้น 100 คน     

ผลลัพธ์  

- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าใจนโยบายและแนวทางการพัฒนากิจการลูกเสือ -เนตรนารี             
ได้ทบทวน เรื่องการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ การเปิด-ปิดประชุมกอง มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้เพ่ิมพูนทักษะ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนลูกเสือ ได้ตามระดับชั้นได้อย่างถูกต้อง 
11.ระยะเวลาด าเนินกร 
                ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564                           

12. สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

13.กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการ 
3. ประชุมชี้แจงการด าเนินงานตามโครงการ 
4. ด าเนินการตามโครงการ 
5. สรุปผล/รายงานผลการด าเนินการ 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 
........................................................... .....อยู่ระหว่างด าเนินการ.......................................................  
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15. ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9) 
15.1 เชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ     
ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา
ลู ก เ สื อ ใ น จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ  รวม 

คน 50 ไม่ได้ด าเนินการ 100 

 
15.2 เชิงคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ     
ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา
ลู ก เ สื อ ใ น จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ  รวม 

คน 50 ไม่ได้ด าเนินการ 100 

 
16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ) 

ไมได้ด าเนินการ 
 

17. งบประมาณที่ได้รับ 
17.1 งบประมาณท่ีได้รับ    จ านวน  ......... 10,000........ บาท 
 

งบประมาณทีไ่ด้รบั
ทั้งหมด 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 

 (สะสม) 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 1 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 2 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 3 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 4 

10,000 
 

- - - - - 

 

แหล่งงบประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
18. ปัญหา อุปสรรค  

18.1 ปัญหา อุปสรรค 
- เกิดโรคระบาดไวรัสโควิด 19  

18.2 แนวทางแก้ไข 
............................................................................. -............................................................... ...............................  
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
.....................................................................-.......................................................................................................  
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20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าใจนโยบายและแนวทางการพัฒนากิจการลูกเสือ-เนตรนารี  ได้ทบทวน 

เรื่องการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ การเปิด-ปิดประชุมกอง มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนลูกเสือ-เนตรนารี แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้เพ่ิมพูนทักษะ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ลูกเสือ ได้ตามระดับชั้นได้อย่างถูกต้อง 

 

21. ผู้รายงาน น.ส.วันเพ็ญ หงส์บิน .  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
โทรศัพท์  02-3801021    โทรสาร  02-3801021 
E–mail:  wanpenhongbin@gmail.com 

22. วันที่รายงาน  ณ วันที่   1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

******************** 
1. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

2. ชื่อ โครงการส่งเสริมวินัยด้านลูกเสือ ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2564 

3. ห้วงเวลารายงาน      
     ไตรมาสที่ 1:  เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63       ไตรมาสที่ 2:  เดือน ม.ค.64 - มี.ค.64     
     ไตรมาสที่ 3:  เดือน เม.ย.64 - มิ.ย.64      ไตรมาสที่ 4:  เดือน ก.ค.64 - ก.ย.64     

         สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงการ     สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ 
    (โปรดระบุข้อความและท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน....การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ....) 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน............การปรับสมดุลภาครัฐ........................) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (.................................................................................................. .....) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน.......................การบริหารราชการแผ่นดิน............................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 

     (โปรดระบุยุทธศาสตร์......การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย.....) 

4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ............................................-............................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบขุ้อ..................................-...........................................................) 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ..............................-...........................................................) 

4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
     (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน กรงวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสมารถ     

ในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัด    
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน กรวิจัย และสร้างความสมรถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
4.9.1 แผนงานพื้นฐาน 

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา             ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ผลผลิตที่ 2 หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ   ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานได้รับ

บริจาคเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา           บุคคลของข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา      
 ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม    ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนท่ีได้รับการ

จริยธรรม                                                          อุดหนุน 
 ผลผลิตที่ 4 ผูร้ับบริการการศกึษานอกระบบ       ผลผลิตที่ 8 ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการ 

ศึกษาได้รบัการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

      4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร ์
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจลั 
 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงานยุทธศาสตร์ที่ เพื่อสนบัสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
      4.9.3   แผนงานบูรณาการ 

 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติด 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
 แผนงานบูรณาการต่อต้นการจุริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงานบูรณาการอื่นๆ (โปรดระบุ..............................-...............................................) 

 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถ้ามี) 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 
7. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน คือ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐาน
ชีวิตที่มั่นคง มีงานท า มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี และเพ่ือน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 
๑๐ พัฒนาเด็กและเยาวชน ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้จัดท าโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี ๒๕๖๓ ขึ้น เพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย 
สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและ
เจริญก้าวหน้า เพ่ือความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการ
ปกครอง พ.ศ.๒๕๐๙ ข้อ ๓ วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติคือ การฝึกอบรมบ่มนิสัยลูกเสือให้เป็นพลเมืองดี
ตามจารีตประเพณีและอุดมคติ ให้มีนิสัยในการสังเกตจดจ าเชื่อฟัง พ่ึงตนเองซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย เห็นอก
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เห็นใจผู้อ่ืน รู้จักบ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ รู้จักท าการฝีมือและฝึกฝนให้ท ากิจการต่างๆตามความเหมาะสม 
ตลอดจนรู้จักรักษาส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ และได้มอบหมายให้
ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดจัดการประกวดระเบียบแถวในระดับจังหวัด 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถ
จัดส่งกองลูกเสือ/กองเนตรนารี ที่ชนะการประกวดระดับจังหวัดสมุทรปราการเข้าสู่การประกวดระดับประเทศได้ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
8. วัตถุประสงค์ 

   1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดี มีระเบียบ 
วินัย มีความเข้มแข็ง อดทน มีความเป็นผู้น า รู้รักสามัคคี รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น มีทักษะการอยู่ร่วมกันสร้าง
เสริมประสบการณ์ชีวิตและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพ     
          2. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ได้เพ่ิมพูน
ทักษะ ได้รับการยกย่อง ได้รับเกียรติบัตร,รางวัล เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าประกวดระดับประเทศ และสามารถ
น าประสบการณ์จากการแข่งขันไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
           3. เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี  เพิ่มมากข้ึน 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  

เชิงปริมาณ 
- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรและเจ้าหน้าที่ จากสถานศึกษาในจังหวัดสกลนคร 

จ านวนทั้งสิ้น 1,360 คน 
 เชิงคุณภาพ 

- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดี มีระเบียบ วินัย มีความเข้มแข็ง 
อดทน มีความเป็นผู้น า รู้รักสามัคคี รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือผู้ อ่ืน มีทักษะการอยู่ร่วมกัน สร้างเสริมประสบการณ์
ชีวิตสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  ได้
เพ่ิมพูนทักษะ ได้รับการยกย่อง ได้รับเกียรติบัตร,รางวัล เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าประกวดระดับประเทศ และ
สามารถน าประสบการณ์จากการแข่งขันไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ตลอดจนสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี  เพิ่มมากข้ึน 
10. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรและเจ้าหน้าที่ จากสถานศึกษาในจังหวัดสกลนคร 
จ านวนทั้งสิ้น 1,360 คน 
11.ระยะเวลาด าเนินกร 
                ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564                           

12. สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

13.กิจกรรมที่ด าเนินการ 
          กลุ่มท่ี 1 ประเภทลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง 

กลุ่มท่ี 2 ประเภทลูกเสือสามัญ 

          กลุ่มท่ี 3 ประเภทเนตรนารีสามัญ 

กลุ่มท่ี 4 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
          กลุ่มท่ี 5 ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่    
          กลุ่มท่ี 6 ประเภทลูกเสือวิสามัญ 
          กลุ่มท่ี 7 ประเภทเนตรนารีวิสามัญ 
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14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 
................................................................อยู่ระหว่างด าเนินการ.......................................................  

15. ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9) 
15.1 เชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ     
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
ลูกเสือ เนตรนารี 
บุคลากรและเจ้าหน้าท่ี 
จากสถานศึกษาใน
จังหวัดสมุทรปราการ  

คน 1,360 คน 
 

ด าเนินการ 100 

15.2 เชิงคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ     

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
ลูกเสือ เนตรนารี 
บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ จาก
สถานศึกษาในจังหวัด
สมุทรปราการ  

 

คน 1,360 คน 
 

ด าเนินการ 100 

 
16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ) 
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17. งบประมาณที่ได้รับ 

17.1 งบประมาณท่ีได้รับ    จ านวน  ......... 53,780........ บาท 
 

งบประมาณทีไ่ด้รบั
ทั้งหมด 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 

 (สะสม) 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 1 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 2 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 3 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 4 

53,780 - - - 11,700 - 
 
แหล่งงบประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
18. ปัญหา อุปสรรค  

18.1 ปัญหา อุปสรรค 
เนื่องจากเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด 19 

18.2 แนวทางแก้ไข 
.............................................................................-............................................................... ...............................  
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
........................................................ .............-.......................................................................................................  
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
           1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดี มีระเบียบ 
วินัย มีความเข้มแข็ง อดทน มีความเป็นผู้น า รู้รักสามัคคี รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น มีทักษะการอยู่ร่วมกันสร้าง
เสริมประสบการณ์ชีวิตและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพ     
           2. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ได้เพ่ิมพูน
ทักษะ ได้รับการยกย่อง ได้รับเกียรติบัตร,รางวัล เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าประกวดระดับประเทศ และสามารถ
น าประสบการณ์จากการแข่งขันไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
           3. เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี  เพิ่มมากข้ึน 

21. ผู้รายงาน น.ส.วันเพ็ญ หงส์บิน .  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
โทรศัพท์  02-1172387    โทรสาร  02-1172387 
E–mail:  wanpenhongbin@gmail.com 

22. วันที่รายงาน  ณ วันที่ 1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

******************** 
1. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

2. ชื่อ โครงการสนับสนุนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา

จากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

ปีงบประมาณ 2564  

3. ห้วงเวลารายงาน      
     ไตรมาสที่ 1:  เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63              ไตรมาสที่ 2:  เดือน ม.ค.64 - มี.ค.64     
     ไตรมาสที่ 3:  เดือน เม.ย.64 - มิ.ย.64      ไตรมาสที่ 4:  เดือน ก.ค.64 - ก.ย.64     

         สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงการ    สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ 
    (โปรดระบุข้อความและท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน....การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ....) 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน............การปรับสมดุลภาครัฐ........................) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (.................................................................................................. .....) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน.......................การบริหารราชการแผ่นดิน............................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 

     (โปรดระบุยุทธศาสตร์......การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย.....) 

4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ............................................-............................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบขุ้อ..................................-...........................................................) 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ..............................-...........................................................) 

4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
     (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน กรงวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสมารถ     

ในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัด    
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน กรวิจัย และสร้างความสมรถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
4.9.1 แผนงานพื้นฐาน 

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา             ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ผลผลิตที่ 2 หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ   ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานได้รับ

บริจาคเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา           บุคคลของข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา      
 ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม    ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนท่ีได้รับการ

จริยธรรม                                                          อุดหนุน 
 ผลผลิตที่ 4 ผูร้ับบริการการศกึษานอกระบบ       ผลผลิตที่ 8 ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการ 

ศึกษาได้รบัการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

      4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร ์
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจลั 
 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงานยุทธศาสตร์ที่ เพื่อสนบัสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
      4.9.3   แผนงานบูรณาการ 

 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติด 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
 แผนงานบูรณาการต่อต้นการจุริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงานบูรณาการอื่นๆ (โปรดระบุ..............................-...............................................) 

 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถ้ามี) 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 
7. หลักการและเหตุผล 

  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.)  เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบทอดงานของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในหลวงรัชการที่  9  ทรงอนุรักษ์ต้นยางนา ตั้งแต่ปี 2503   

ทรงเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรงด าเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ในปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงมี
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พระราชด าริให้ด าเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ  และด าเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ  โดยได้ด าเนินการ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ    และจัดสร้างธนาคารพืชพรรณขึ้นในโครงการส่วน

พระองค์สวนจิตรลดาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา โดยปรากฏในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยกิจกรรมปก

ปักพันธุกรรมพืชในพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ  การส ารวจรวบรวมพันธุกรรมพืชที่มีแนวโน้มว่าใกล้สูญพันธุ์         อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม   การน าพันธุ์พืชที่รวบรวมเพาะปลูก   และรักษาในพ้ืนที่ที่เหมาะสมทางกายภาพ 
และปลอดภัยจากการรุกราน  การอนุรักษ์  และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช  โครงการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืชใน
ด้านต่างๆ  ให้ทราบองค์ประกอบ  คุณสมบัติ  และการใช้ประโยชน์พืชพรรณ   การจัดท าระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช
ด้วยคอมพิวเตอร์  การวางแผน  และพัฒนาพันธุกรรมพืชระยะยาว 30 - 50 ปี   และกิจกรรมการสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ เยาวชน บุคคลทั่วไป ให้มีความเข้าใจ   ตระหนักใน
ความส าคัญเกิดความปิติ และส านึกที่จะร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์  พืชพรรณของไทยให้คงอยู่เป็นทรัพยากรอัน
ทรงคุณค่าประจ าชาติสืบไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไม้ที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศไทย  สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
การส ารวจค้นคว้า และวิจัยตามหลักวิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ ดังที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ ด าเนินการอยู่ในขณะนี้ จึงสามารถท าให้คนไทยได้ทราบถึงคุณประโยชน์ของพืชพรรณ
หลายชนิดซึ่งบางชนิดเป็นที่รู้จักแพร่หลาย  มีการน ามาใช้ประโยชน์แต่ขาดการดูแลรักษา  จนปริมาณลดลง  และ
เกือบสูญพันธุ์จากถ่ินก าเนิดพืชบางชนิดมีมาช้านาน   แต่มิได้เป็นที่ล่วงรู้ถึงคุณประโยชน์ จนอาจถูกละเลย หรือถูก
ท าลายไปอย่างน่าเสียดาย  

ดังนั้นเพื่อเป็นการตามพระราชด าริและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรทางพันธุกรรมพืช 
ที่ส าคัญ  องค์การบริหารส่วนต าบลปากพลี  ได้สนองแนวพระราชด าเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริ จัดท าโครงการ “เสริมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพันธุ์ไม้ต้นยางนา” 
8. วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือสนองแนวพระราชด าริ และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

2.  เพ่ือสร้างความเข้าใจ และท าให้ตระหนักถึงความส าคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย 
3.  เพ่ือให้มีการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่น าผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดท าระบบ 

       ข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นจากพันธุ์พืชในชุมชน 
- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ พร้อมช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

  รวมถึงการที่ชุมชนมีบรรยากาศและความสัมพันธ์ที่ดี 
10. กลุ่มเป้าหมาย 

- ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นคณะผู้บริหาร  นักเรียน นักศึกษา   
11.ระยะเวลาด าเนินกร 
                ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564                           

12. สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

13.กิจกรรมที่ด าเนินการ 



 

141 

 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการ 
3. ประชุมชี้แจงการด าเนินงานตามโครงการ 
4. ด าเนินการตามโครงการ 
5. สรุปผล/รายงานผลการด าเนินการ 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 
................................................................ไม่ไดด้ าเนินการ.......................................................  

15. ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9) 
15.1 เชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ     
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความภาคภูมิใจและ
เห็นคุณค่าของภูมิ
ปัญญาท้องถิน่จากพนัธุ์
พืชในชุมชน 

 

คน 200 ไม่ได้ด าเนินการ 100 

15.2 เชิงคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ     
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความภาคภูมิใจและ
เห็นคุณค่าของภูมิ
ปัญญาท้องถิน่จากพนัธุ์
พืชในชุมชน 

 

คน 200 ไม่ได้ด าเนินการ 100 

16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ) 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

17. งบประมาณที่ได้รับ 
17.1 งบประมาณท่ีได้รับ    จ านวน  .........10,000........ บาท 
 

งบประมาณทีไ่ด้รบั
ทั้งหมด 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 

 (สะสม) 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 1 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 2 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 3 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 4 

10,000 
 

- - - - - 
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แหล่งงบประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
18. ปัญหา อุปสรรค  

18.1 ปัญหา อุปสรรค 
- เนื่องจากเกิดโรคระบาดโควิด 19 

18.2 แนวทางแก้ไข 
............................................................................. -............................................................... ...............................  
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
........................................................ .............-.......................................................................................................  
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

1.  เป็นการสนองแนวพระราชด าริ และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

2.  สร้างความเข้าใจ และท าให้ตระหนักถึงความส าคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย  

3.  เกิดการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่น าผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดท าระบบ 

ข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ 
 

21. ผู้รายงาน น.ส.วันเพ็ญ หงส์บิน .  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
โทรศัพท์  02-1172387    โทรสาร  02-1172387 
E–mail:  wanpenhongbin@gmail.com 

22. วันที่รายงาน  ณ วันที่  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
. 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

******************** 
1. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

2. ชื่อ โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1   ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. ห้วงเวลารายงาน      
     ไตรมาสที่ 1:  เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63       ไตรมาสที่ 2:  เดือน ม.ค.64 - มี.ค.64     
    ไตรมาสที่ 3:  เดือน เม.ย.64 - มิ.ย.64      ไตรมาสที่ 4:  เดือน ก.ค.64 - ก.ย.64     

         สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงการ     สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ 
    (โปรดระบุข้อความและท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน....การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ....) 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน............การปรับสมดุลภาครัฐ........................) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (................................................................................ .......................) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน.......................การบริหารราชการแผ่นดิน............................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 

     (โปรดระบุยุทธศาสตร์......การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย.....) 

4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ............................................-............................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบขุ้อ..................................-...........................................................) 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ..............................-...........................................................) 

4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
     (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน กรงวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสมารถ     

ในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัด    
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน กรวิจัย และสร้างความสมรถในการแข่งขันของประเทศ 
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 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
4.9.1 แผนงานพื้นฐาน 

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา             ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ผลผลิตที่ 2 หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ   ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานได้รับ

บริจาคเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา           บุคคลของข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา      
 ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม    ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนท่ีได้รับการ

จริยธรรม                                                          อุดหนุน 
 ผลผลิตที่ 4 ผูร้ับบริการการศกึษานอกระบบ       ผลผลิตที่ 8 ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการ 

ศึกษาได้รบัการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

      4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร ์
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจลั 
 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงานยุทธศาสตร์ที่ เพื่อสนบัสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
      4.9.3   แผนงานบูรณาการ 

 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติด 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
 แผนงานบูรณาการต่อต้นการจุริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงานบูรณาการอื่นๆ (โปรดระบุ..............................-...............................................) 

 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถ้ามี) 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 
7. หลักการและเหตุผล 

 การปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน ได้ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมายที่ส าคัญ ได้แก่ ผู้เรียนมีทักษะและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 คนทุกช่วงวัยมีทั กษะ
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตาม
ศักยภาพ โดยที่การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ในแต่ละระดับชั้น อันส่งผลให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ 
ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้
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ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ถือว่ามีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของคณะรัฐมนตรีจาก
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดย พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 
25 กรกฎาคม 2562 นโยบายหลักด้านที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วง
วัย โดยการปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัย ส าหรับศตวรรษที่ 
21 ซึ่งเป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประเด็นการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยการปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่งมุ่งเน้นการประเมินเพ่ือพัฒนา (Assessment for improvement)  
จากที่ประเทศไทย ได้เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student 
A ssessment : PISA)  ผลการประเมินที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพของนักเรียนไทย ยังตามหลังประเทศ
ต่างๆ อยู่อีกมาก ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพเด็กไทยให้มีความพร้อมในการพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21  
ประกอบด้วย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ไขปัญหา การร่วมมือกันในเครือข่าย การปรับตัว การ
สร้างสรรค์ การสื่อสาร ทั้งด้วยการพูดและการเขียน การเข้าถึงและการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารความรู้ โดยส านัก
ทดสอบการศึกษาได้จัดท าเครื่องมือประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ขึ้น ประกอบด้วย การ
ประเมินความสามรถด้านการอ่าน ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีกรอบการประเมินความสามารถด้าน การ
อ่านรู้เรื่อง การอ่านออกเสียง และน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูล
สนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  ในฐานะหน่วยงารนที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการประเมินผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัด จึงได้จัดท าโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด า เนินการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องต่อไป 
8. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือประเมินความสามารถด้านการอ่าน (การอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา     

ปีที ่1 ปีการศึกา 2563 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
เชิงปริมาณ 

- ร้อย 98 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สมัครใจเข้ารับการประเมิน ได้รับผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่าน  
 เชิงคุณภาพ 

- ร้อย 93 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สมัครใจเข้ารับการประเมิน ได้รับผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่าน และผ่านเกณฑ์ประเมิน 
10. กลุ่มเป้าหมาย 

- นักเรียนโรงเรียนเอกชนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 3,593  คน 40 สนามสอบ  
11.ระยะเวลาด าเนินกร 
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                ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564                           

12. สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

13.กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการ 
3. ประชุมชี้แจงการด าเนินงานตามโครงการ 
4. ด าเนินการตามโครงการ 
5. สรุปผล/รายงานผลการด าเนินการ 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 
................................................................อยู่ระหว่างด าเนินการ.......................................................  

15. ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9) 
15.1 เชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ     
- ร้อย 98 ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ี
สมัครใจเข้ารับการ
ประเมิน ไดร้ับผลการ
ประเมินความสามารถ
ด้านการอ่าน  

98 3,593  คน ด าเนินการ 100 

 
15.2 เชิงคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ     
- ร้อย 93 ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่
ส มั ค ร ใ จ เ ข้ า รั บ ก า ร
ประเมิน ได้รับผลการ
ประเมินความสามารถ
ด้านการอ่าน และผ่าน
เกณฑ์ประเมิน 

 

98 3,593  คน ด าเนินการ 100 

 
 
 
16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ) 
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17. งบประมาณที่ได้รับ 

17.1 งบประมาณท่ีได้รับ    จ านวน  ......... 59,600........ บาท 
 

งบประมาณทีไ่ด้รบั
ทั้งหมด 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 

 (สะสม) 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 1 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 2 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 3 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 4 

59,600 
 

54,942 - 54,942 - - 

 

แหล่งงบประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
18. ปัญหา อุปสรรค  

17.1 ปัญหา อุปสรรค 
...................................................................... .......-.......................................................................................  

17.2 แนวทางแก้ไข 
............................................................................. -............................................................... ...............................  
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
........................................................ .............-.......................................................................................................  
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สามารถพัฒนาเครื่องมือที่
ใช้ในการประเมินคุณภาพผู้เรียนและมีการตรวจให้คะแนนที่ได้มาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ 

 

21. ผู้รายงาน นางมณฑนา มานะประสพสุข ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศ 
โทรศัพท์  02-3801021    โทรสาร  02-3801021 
E–mail:  plan.stg@gmail.com 

22. วันที่รายงาน  ณ วันที่  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ของส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
******************** 

1. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

2. ชื่อ โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (ความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทยและด้านคณติศาสตร์)  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 256  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. ห้วงเวลารายงาน      
     ไตรมาสที่ 1:  เดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63       ไตรมาสที่ 2:  เดือน ม.ค.64 - มี.ค.64     
    ไตรมาสที่ 3:  เดือน เม.ย.64 - มิ.ย.64       ไตรมาสที่ 4:  เดือน ก.ค.64 - ก.ย.64     

         สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงการ     สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ 
    (โปรดระบุข้อความและท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน....การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ....) 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน............การปรับสมดุลภาครัฐ........................) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (.................................................................................................. .....) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน.......................การบริหารราชการแผ่นดิน............................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 

     (โปรดระบุยุทธศาสตร์......การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย.....) 

4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ............................................-............................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบขุ้อ..................................-...........................................................) 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ..............................-...........................................................) 

4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
     (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน กรงวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสมารถ     

ในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัด    
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน กรวิจัย และสร้างความสมรถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
4.9.1 แผนงานพื้นฐาน 

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา             ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ผลผลิตที่ 2 หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ   ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานได้รับ

บริจาคเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา           บุคคลของข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา      
 ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม    ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนท่ีได้รับการ

จริยธรรม                                                          อุดหนุน 
 ผลผลิตที่ 4 ผูร้ับบริการการศกึษานอกระบบ       ผลผลิตที่ 8 ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการ 

ศึกษาได้รบัการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

      4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร ์
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจลั 
 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงานยุทธศาสตร์ที่ เพื่อสนบัสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
      4.9.3   แผนงานบูรณาการ 

 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติด 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
 แผนงานบูรณาการต่อต้นการจุริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงานบูรณาการอื่นๆ (โปรดระบุ..............................-...............................................) 

 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถ้ามี) 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(โปรดระบุนโยบายข้อ................................................................................................................................................) 
7. หลักการและเหตุผล 

  การปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน ได้ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมายที่ส าคัญ ได้แก่ ผู้เรียนมีทักษะและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้

ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ ตาม

ศักยภาพ โดยที่การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นพัฒนา ผู้เรียน

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ในแต่ละระดับชั้น อันส่งผลให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ 

ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะ
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ชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ถือว่ามีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของคณะรัฐมนตรี จากการแถลง

นโยบายของคณะรัฐมนตรี โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 

กรกฎาคม 2563 นโยบายหลักด้านที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย 

โดยการปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยส าหรับศตวรรษท่ี 21 ซึ่ง

เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประเด็นการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยการปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่งมุ่งเน้นการประเมินเพ่ือพัฒนา (Assessment for improvement)         

จากการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International 
Student Assessment: PISA)  ผลการประเมินที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพของนักเรียนไทย ยังตามหลังประเทศ
ต่างๆอยู่อีกมาก ดังนั้นจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพเด็กไทยให้มีความพร้อมในการพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งใน ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย การคิด
อย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไขปัญหา การร่วมมือกันผ่านเครือข่าย การปรับตัว การสร้างสรรค์ การสื่อสาร ทัง้ด้วยการ
พูดและการเขียน การเข้าถึงและการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารความรู้ ความอยากรู้อยากเห็น และการจินตนาการ ซึ่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าเครื่องมือประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3         
มีกรอบการประเมินความสามารถด้านภาษาไทยและด้านคณิตศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในภาพรวม
ทั้งประเทศ และน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับจังหวัดสมุทรปราการ      

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะหน่วยงานบูรณาการและรับผิดชอบการจัดการศึกษา
เอกชนในจังหวัดสมุทรปราการได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการประเมินผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัด จึงได้จัดท าโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (ความสามารถพ้ืนฐานด้านภาษาไทย และด้านคณิตศาสตร์) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เพื่อด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
สมุทรปราการด้วยเครื่องมือมาตรฐานระดับชาติ และน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องต่อไป  
8. วัตถุประสงค์ 

    เพ่ือประเมินคุณภาพผู้เรียน (ความสามารถพ้ืนฐานด้านภาษาไทยและด้านคณิตศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2564 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  

เชิงปริมาณ 
ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สมัครใจ เข้ารับการประเมิน ได้รับการประเมิน

ความสามารถพ้ืนฐานด้านภาษาไทยและด้านคณิตศาสตร์ 

 เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการประเมินความสามารถพ้ืนฐาน ด้านภาษาไทย

และ ด้านคณิตศาสตร์ มีผลการประเมินเฉลี่ยผ่านเกณฑ์   
10. กลุ่มเป้าหมาย 



 

151 

 

เชิงปริมาณ  

1. นักเรียนโรงเรียนเอกชนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 4,346 คน                   
จ านวน 48 โรงเรียน เข้ารับการทดสอบ  100  % 

2. การจัดการสอบนักเรียนโรงเรียนเอกชนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 อยู่ในช่วง 
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ผลลัพธ์  

1. นักเรียนโรงเรียนเอกชนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 4,346 คน   
จ านวน 48 โรงเรียน มีผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ  50 

2.  การจัดการสอบนักเรียนโรงเรียนเอกชนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 มีประสิทธิภาพ
เป็นตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนด 
11.ระยะเวลาด าเนินกร 
                ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564                           

12. สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

13.กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการ 
3.ประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบและสนามสอบ 
4.กิจกรรมรบั-ส่งข้อสอบ และด าเนนิการสอบประเมินคณุภาพผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2563    
5. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน ช้ัน ป.3 
6. จัดท ารายงานผลการประเมินคณุภาพผู้เรยีน  ปีการศึกษา 2563      

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 
................................................................อยู่ระหว่างด าเนินการ.......................................................  

15. ผลการด าเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9) 
15.1 เชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ     
1. ร้อยละของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  

ที่สมัครใจ เข้ารับการ

ประเมิน ไดร้ับการ

ประเมินความสามารถ

พื้นฐานด้านภาษาไทย

และด้านคณติศาสตร ์

100   4,346 คน ด าเนินการ 100   
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2. การจัดการสอบ
นักเรียนโรงเรียนเอกชน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปี
การศึกษา 2563 อยู่
ในช่วงระยะเวลาที่
ก าหนด 
 

15.2 เชิงคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ     
1. นักเรียนโรงเรียนเอกชน
ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ปี
การศึกษา 2563  

 

50 4,346 คน  จ านวน 48 
โรงเรียน 

ด าเนินการ 50 

 
16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. งบประมาณที่ได้รับ 
17.1 งบประมาณท่ีได้รับ    จ านวน  ......... 329,800........ บาท 
 

งบประมาณทีไ่ด้รบั
ทั้งหมด 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 

 (สะสม) 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 1 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 2 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 3 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมสี่ 4 

329,800 306,200 - 306,200 - - 
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แหล่งงบประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
18. ปัญหา อุปสรรค  

17.1 ปัญหา อุปสรรค 
.............................................................................-.......................................................................................  

17.2 แนวทางแก้ไข 
............................................................................. -..............................................................................................  
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
........................................................ .............-.......................................................................................................  
 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการได้รับการประเมิน

คุณภาพการศึกษาด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพ และมีการบริหารจัดการสอบที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
รวมทั้งผลที่ได้จากการประเมินมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ 

2 ครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ มีแนวทางในการประเมินคุณภาพผู้เรียน  มีตัวอย่างใน          
การพัฒนาเครื่องมือในชั้นเรียนให้มีความน่าเชื่อถือ และสอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

3 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สามารถพัฒนาเครื่องมือที่
ใช้ในการประเมินคุณภาพผู้เรียนและมีการตรวจให้คะแนนที่ได้มาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับ
แนวทาง การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 

21. ผู้รายงาน นายสุนันท์ วงศ์ทองเหลือ.  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
โทรศัพท์  02-3801021    โทรสาร  02-3801021 กด 20 
E–mail:  sunan@gmail.com 

22. วันที่รายงาน  ณ วันที่   1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
. 

 

 


