
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม         
2. ชื่อโครงการ    โครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำท ด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ 
    ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมำสที ่4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ทีม่ีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนควำมมั่นคง 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (1) ควำมมั่นคง 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท 1.1 กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้ำนกำรศึกษำ 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศำสตร์ ควำมม่ันคง) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ นโยบายที่ 1 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำร

ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้ำงควำมเป็นธรรม ควำม
ปรองดอง และควำมสมำนฉันท์ในชำติ) 

4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ ข้อ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ                                                  ) 
4.8 ยุทธศาสตรต์ามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขดีควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
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 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงำนในสังกดักระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลติที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      ได้รับบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรศึกษำ       ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับกำรส่งเสรมิและพัฒนำคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับกำรอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศกึษำนอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นทีร่ะดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบนุโยบำยข้อ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบำยข้อ...................................................................................................................................) 
7. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร มีพระบรมรำโชบำยด้ำน
กำรศึกษำ ๔ ด้ำน ประกอบด้วย (๑) กำรมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง (๒) กำรมีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 
(๓) กำรมีงำนท ำ- มีอำชีพ และ (๔) กำรเป็นพลเมืองดี ซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำรได้ขอพระรำชทำนพระบรมรำ
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ชำนุญำตน้อมน ำพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำมำเป็นหลักชัยในกำรสร้ำงนักเรียนเป็นคนดีและพัฒนำให้เป็นคนเก่งสู่
กำรปฏิบัติตำมรอยพระยุคลบำท   อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 ๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง ประกอบด้วย (๑) ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อชำติบ้ำนเมือง (๒) ยึดมั่น ใน
ศำสนำ (๓) มั่นคงในสถำบันพระมหำกษัตริย์ และ (๔) มีควำมเอ้ืออำทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  
 ๒. มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม ประกอบด้วย (๑) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ /ชั่ว-ดี (๒) ปฏิบัติแต่สิ่ง
ที่ชอบ สิ่งที่ดงีำม (๓) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และ (๔) ช่วยกันสร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง 
 ๓. มีงำนท ำ-มีอำชีพ ประกอบด้วย (๑) กำรเลี้ยงดูลูกหลำนในครอบครัว หรือกำรฝึกฝนอบรมใน
สถำนศึกษำต้องมุ่งให้เด็กและเยำวชนรักงำน สู้งำน ท ำจนงำนส ำเร็จ (๒) กำรฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอก
หลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมำยให้ผู้เรียนท ำงำนเป็นและมีงำนท ำในที่สุด และ (๓) ต้องสนับสนุนผู้ส ำเร็จหลักสูตรมีอำชีพ 
มีงำนท ำ จนสำมำรถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
 ๔.เป็นพลเมืองดี ประกอบด้วย (๑) กำรเป็นพลเมืองดี เป็นหน้ำที่ของทุกคน (๒) ครอบครัว-สถำนศึกษำ 
และสถำนประกอบกำร ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกำสท ำหน้ำที่เป็นพลเมืองดี (๓) กำรเป็นพลเมืองดีคือ “เห็นอะไร
ที่จะท ำเพ่ือบ้ำนเมืองได้ก็ต้องท ำ” เช่น งำนอำสำสมัคร งำนบ ำเพ็ญประโยชน์ งำนสำธำรณกุศล ให้ท ำด้วยควำมมี
น้ ำใจและควำมเอ้ืออำทร 
 กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมพัฒนำเยำวชนให้เป็นพลเมืองดี ซึ่งมีองค์พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย
มีวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชำติ ตำมพระรำชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๘ ว่ำ คณะลูกเสือแห่งชำติ
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำลูกเสือทั้งทำงกำย สติปัญญำ จิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี มีควำมรับผิดชอบและ
ช่วยสร้ำงสรรค์สังคมให้เกิดควำมสำมัคคีและมีควำมเจริญก้ำวหน้ำ ทั้งนี้เพ่ือควำมสงบสุขและควำมมั่นคงของ
ประเทศชำติ ตำมแนวทำงดังต่อไปนี้ 
 ๑. ให้มีนิสัยในกำรสังเกต จดจ ำ เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง 
 ๒. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
 ๓. ให้รู้จักบ ำเพ็ญตนเพ่ือสำธำรณประโยชน์ 
 ๔. ให้รู้จักท ำกำรฝีมือ และฝึกฝนให้ท ำกิจกำรต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม 
 ๕. ให้รู้จักรักษำและส่งเสริมจำรีตประเพณี วัฒนธรรมและควำมมั่นคงของประเทศชำติ 
 กำรที่ลูกเสือได้มำร่วมชุมนุมกัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ ตำมแนวทำงกระบวนกำร
ทำงลูกเสือ ที่สอดคล้องกับพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ดังกล่ำว จะเป็นกำรส่งเสริมให้เย ำวชนน้อมน ำพระ
บรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร สู่กำรปฏิบัติได้อย่ำง
เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภำพอย่ำงยิ่ง 
 ดังนั้น เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยดังกล่ำวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
มหำสำรคำม ซึ่งเป็นหน่วยงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในส่วนภูมิภำค ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญ จึงได้จัดท ำ
โครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ ประจ ำปี 2564 
ขึ้น 
8. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษำเรียนรู้พระรำชกรณียกิจของรำชวงศ์จักรี 



~ 4 ~ 

 2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีโอกำสท ำหน้ำที่เป็นพลเมืองดี มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง 
และมีคุณธรรม 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้เรียน ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มี
จิตส ำนึกรัก ภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง 
 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 

1) นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
จ ำนวน 1,000 คน เข้ำร่วมกิจกรรม 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
 1. นักเรียนมีควำมรู้ เกี่ยวกับพระรำชกรณียกิจของรำชวงศ์จักรี ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
 2. นักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร มีทักษะและกำรปฏิบัติผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด ร้อยละ 80 
 3. นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร มี
ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรมในระดับมำกขึ้นไป ร้อยละ 85 
 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ . . นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สังกัด
กระทรวงศกึษำธิกำร จ ำนวน 1,000 คน 
11. ระยะเวลาด าเนินการ เดือน...มกรำคม - สิงหำคม 2564  
12. สถานที่ด าเนินการ สถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ในจังหวัดมหำสำรคำม  
13. กิจกรรมทีว่างแผนด าเนินการ  
 1. ประชุมชี้แจง สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรสร้ำงเสริมควำมเป็น
พลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 

2. ด ำเนินกำรขับเคลื่อนกิจกรรมตำมโครงกำรสร้ำงเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำท ด้ำน
กำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 

2.1 กิจกรรมค่ำยเรียนรู้ใต้ร่มพระบำรมีจักรีวงศ์ (1) กิจกรรม ใต้รมพระบำรมีจักรีวงษ์ (2) กิจกรรม
พลเมืองดีของสังคม  (3) จิตอำสำรักษ์บ้ำน รักษ์ถิ่น 
 2.2 กำรขับเคลื่อนสถำนศึกษำพอเพียงและกำรประเมินสถำนศึกษำพอเพียงในระดับจังหวัด 
 3. ประเมินผลโครงกำร สรุปรำยงำนผู้เกี่ยวข้อง 
 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 ด ำเนินกิจกรรม ตำมโครงกำรโครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำทด้ำน
กำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
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 รุ่นที่ 1 วันที่ 22 มีนำคม 2564 ณ โรงเรียนมหำชัยพิทยำคำร อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม กลุ่มเป้ำหมำย 
ได้แก่ นักเรียน โรงเรียนมหำชัยพิทยำคำร สพม.มค. โรงเรียนบ้ำนหินลำด โรงเรียนบ้ำนโคกล่ำม โรงเรียนท่ำสอง
คอน และโรงเรียนบ้ำนบ่อใหญ่ สพป.มค. เขต 1 จ ำนวน 250 คน 
 รุ่นที่ 2 วันที่ 24 มีนำคม 2564 ณ  โรงเรียนมิตรภำพ อ ำเภอแกด ำ กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ นักเรียน
โรงเรียนมิตรภำพ โรงเรียนแกด ำวิทยำคำร สพม.มค. โรงเรียนบ้ำนเหล่ำจั่นนำภู และโรงเรียนบ้ำนวังแสง สพป.มค. 
เขต 1 จ ำนวน 250 คน 
 

15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1) นักเรียน ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำของหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำ สังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำร  

1,000 1,000 500 50 

เชงิคุณภาพ      
1. นักเรียนมีควำมรู้ เกี่ยวกับ
พระรำชกรณียกิจของรำชวงศ์
จักรี  

ไม่ต่ ำกว่ำ
ร้อยละ 80 

ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 
80 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

N/A 

2. นักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร มี
ทักษะและกำรปฏิบัติ 
 

ผ่ำนเกณฑ์ที่
ก ำหนด ร้อย

ละ 80 

ผ่ำนเกณฑ์ที่
ก ำหนด ร้อยละ 

80 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

N/A 

3. นักเรียน ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำของหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำ สังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำร มีควำมพึง
พอใจต่อกำรจัดกิจกรรม 

ระดับมำก
ขึ้นไป ร้อย

ละ 85 

ระดบัมำกข้ึนไป 
ร้อยละ 85 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

N/A 

 
๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เทำ่กับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
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~ 7 ~ 

17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที ่1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

191,100 96,600 - 96,600 – - 
แหล่งงบประมาณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

ไม่มี 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

1. ด ำเนินกำรขับเคลื่อนกิจกรรมตำมโครงกำรสร้ำงเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำท ด้ำน
กำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  

1.1 กิจกรรมค่ำยเรียนรู้ใต้ร่มพระบำรมีจักรีวงศ์ (1) กิจกรรม ใต้รมพระบำรมีจักรีวงษ์ (2) 
กิจกรรมพลเมืองดีของสังคม  (3) จิตอำสำรักษ์บ้ำน รักษ์ถ่ิน รุ่นที่ 3 

  1.2 กำรขับเคลื่อนสถำนศึกษำพอเพียงและกำรประเมินสถำนศึกษำพอเพียงในระดับจังหวัด 
 2. ประเมินผลโครงกำร สรุปรำยงำนผู้เกี่ยวข้อง 
 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 1. ผู้เรียนได้ศึกษำเรียนรู้พระรำชกรณียกิจของรำชวงศ์จักรี 
 2. ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อบ้ำนเมือง มีโอกำสท ำหน้ำที่เป็นพลเมืองดี มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรม 
 3. ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้เรียน ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตส ำนึกรัก ภูมิใจใน
ท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง   
 

21. ผู้รายงาน   นำยปิยะ จันทร์หอมฟุ้ง ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
มหำสำรคำม โทรศัพท์   043 723620    โทรสำร  0432 723618   โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 1869 4888  
e-mail : srs.mk62@gmail.com  
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 5 เมษำยน 2564 

-------------------------------------- 
ขอควำมอนุเครำะห์ส่งรำยงำนฯ ไปที่ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร ์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

ทำง E-mail : report_ed54@hotmail.com  
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน 
 กลุ่มติดตำมและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นำยสรินท์  ศรีสมพันธุ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มติดตำมและประเมินผล โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐1 
 2. นำงเจนจิรำ  ธัชศฤงคำรสกุล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๖ 
 3. นำงสำววันรวี  จุลเสน นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐9 
   รก.นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
 4. นำงกัญญำรัตน์ ลับกิ่ม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐3 

mailto:srs.mk62@gmail.com
mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน
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 5. นำยศุภกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๗ 
 6. นำงสำวปรำนี  ลิ้มในเมือง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐2 
 7. นำงสำวโศภำพิชญ์  ฉัตรนำค นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐5 
 
 
 
 
 

http://gg.gg/nrrg1 
 

 

 

 

 

 

  

Download แบบรายงานและเอกสารประกอบ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ......ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม........................................................................................  
2. ชื่อโครงการ ………โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด……………………………………………………………………. 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้ำน....กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ...) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบดุ้ำน...กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ..) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้ำน (20) กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ..) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้ำน.... 2 ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน...) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศำสตร์.......กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดเลื่อมล้ ำในสังคม......) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ....นโยบายที่ 1 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำร

ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้ำงควำมเป็นธรรม ควำม
ปรองดอง และควำมสมำนฉันท์ในชำติ..) 

4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ.....ข้อ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ...) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 

 

แบบฟอร์ม  
ส ำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 
 

 
     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงำนในสังกดักระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      ได้รับบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรศึกษำ       ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับกำรส่งเสรมิและพัฒนำคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับกำรอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศกึษำนอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบำยข้อ...................................................................................................................................)  
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบำยข้อ..ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ...........) 
7. หลักการและเหตุผล  
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  ด้วยส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดสรรงบประมำณประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด กอปรกับ  
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มำตรำ 4 และ 
มำตรำ 9 ให้ส่วนรำชกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรนั้นโดยจัดท ำเป็นแผนห้ำปีซึ่งต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภำ และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยในวำระเริ่มแรกให้จัดท ำเป็นแผนสำมปีโดยมี 
ห้วงระยะเวลำตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕  และค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำ 
ควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 3 
เมษำยน 2560 ข้อ ๑๑ (2) ให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด มีอ ำนำจหน้ำที่ในเขตจังหวัดในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำร  
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด
มหำสำรคำม พ.ศ. 2563-2565 โดยแผนดังกล่ำวได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
มหำสำรคำม เมื่อครำวประชุมครั้งที่ 10/2563 วันที่ 8 ตุลำคม 2563 อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบันมีควำมส ำคัญอย่ำง
ยิ่งที่หน่วยงำนจะต้องด ำเนินกำรจัดท ำแผนให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
ตำมหลักควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) รองรับกำรติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติด้วยระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ eMENSCR 
(Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform) กล่ ำ ว คื อ 
ต้องจัดท ำโครงกำรที่ส ำคัญ (X) ที่จะท ำให้เกิดกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของแผนย่อยตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์
ชำติ (Y1) ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (Y2) และยุทธศำสตร์ชำติ
ตำมล ำดับ (Z) 
  ดังนั้น ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม จึงได้จัดท ำ
โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดมหำสำรคำม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพ่ือทบทวนแผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัดมหำสำรคำม พ.ศ. 2563-2565 ให้มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยรัฐบำล 
นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ รวมถึงยุทธศำสตร์จังหวัด  
8. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำมมีแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดมหำสำรคำม พ.ศ. 
2563-2565 (ฉบับทบทวนปี 2564) 
 5.2 เพ่ือก ำหนดกรอบทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์และนโยบำยระดับต่ำง ๆ และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
      9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำมมีแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดมหำสำรคำม  พ.ศ. 
2563-2565 (ฉบับทบทวนปี 2564) จ ำนวน 1 เล่ม  
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 9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
  แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดมหำสำรคำม พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับทบทวนปี 2564) มีควำม
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์และนโยบำยระดับต่ำง ๆ และ
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที ่
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ....หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดมหำสำรคำม และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง...... 
11. ระยะเวลาด าเนินการ ……เดือนตุลำคม 2563 – เดือนกันยำยน 2564…………. 
12. สถานที่ด าเนินการ............ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม……………. 
13. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

ที ่ กิจกรรมหลัก 

3 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม 

 

3.1 กำรสร้ำงกำรรับรู้แนวทำงกำรจัดท ำโครงกำรตำมหลักควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship : XYZ) 
 กำรประชุมสร้ำงกำรรับรู้ XYZ 

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (50 คน x 1 มื้อ x 35 บำท X 1 ครั้ง) 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (50 คน x 1 มื้อ x 50 บำท X 1 ครั้ง) 
- ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม (50 คน x 20 บำท X 1 ครั้ง) 

 

3.2 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
มหำสำรคำม (ฉบับจัดท ำค ำของบประมำณ) 
 กำรประชุมคณะท ำงำน/คณะกรรมกำร จ ำนวน 1 ครั้ง  

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (20 คน x 1 มื้อ x 35 บำท X 1 ครั้ง) 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (20 คน x 1 มื้อ x 50 บำท X 1 ครั้ง) 
- ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม (20 คน x 10 บำท X 1 ครั้ง) 
- ค่ำจัดท ำรูปเล่มแผน (3 เล่ม x 300 บำท) 

 

3.3 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
มหำสำรคำม (ฉบับจัดท ำตำมที่ได้รับกำรจัดสรร) 
 กำรประชุมคณะท ำงำน/คณะกรรมกำร จ ำนวน 1 ครั้ง  

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (20 คน x 1 มื้อ x 35 บำท X 1 ครั้ง) 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (20 คน x 1 มื้อ x 50 บำท X 1 ครั้ง) 
- ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม (20 คน x 10 บำท X 1 ครั้ง) 
- ค่ำจัดท ำรูปเล่มแผน (3 เล่ม x 300 บำท) 

4 การบริหารงบประมาณของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
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ที ่ กิจกรรมหลัก 

 
 กำรประชุมคณะท ำงำน/คณะกรรมกำร จ ำนวน 4 ครั้ง  

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (15 คน x 1 มื้อ x 35 บำท X 5 ครั้ง) 
- ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม (15 คน x 10 บำท X 5 ครั้ง) 

 
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)   
 14.1 บุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำมได้แลกเปลี่ยนรู้และมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
เขียนโครงกำรตำมหลักควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ)เชื่อมโยง  
 14.2 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำมมีแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม (ฉบับจัดท ำค ำของบประมำณ) 
 14.3 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำมมีแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม (ฉบับได้รับจัดสรรงบประมำณ) 
 14.4 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำมมีกำรบริหำรงบประมำณของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
มหำสำรคำมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและโปร่งใส 
 
15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ  
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
มหำสำรคำมมีแผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัดมหำสำรคำม 
พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับ
ทบทวนปี 2564) จ ำนวน 1 
เล่ม 

1 เล่ม 0 จัดท ำแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี
ของ ศธจ.มค และ
กำรบริหำร
งบประมำณที่มี
ประสิทธิภำพและมี
ควำมโปร่งใส 

 

เชิงคุณภาพ  
แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด
มหำสำรคำม พ.ศ. 2563-
2565 (ฉบับทบทวนปี 2564) 
มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ชำติ แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์

ร้อยละ 100 0 1.ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำร
จังหวัด
มหำสำรคำมมี
แผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 

0 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
และนโยบำยระดับต่ำง ๆ และ
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

2565 ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำร
จังหวัด
มหำสำรคำม 
(ฉบับจัดท ำค ำขอ
งบประมำณ) 
2.ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำร
จังหวัด
มหำสำรคำมมี
แผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 
2564 ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำร
จังหวัด
มหำสำรคำม 
(ฉบับได้รับจัดสรร
งบประมำณ) 
ทั้ง 2 แผนมีควำม
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ 
แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ 
ยุทธศำสตร์และ
นโยบำยระดับ
ต่ำง ๆ และ
สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่ 

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

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

38,900 16,427 8,445 7,982 - - 
แหล่งงบประมาณ .........ส ำนกังำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร.......................................................................... 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหำ อุปสรรค 
.  .....................ไม่มี........ 
      18.2 แนวทำงแก้ไข 
  ......................ไม่มี........ 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ 

ที่เสนอขอ 
1 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับทบทวนปี 

2564) 
8,775 

 
 
 
 

1.1 การประชุมคณะท างานระดับส านักงาน ศธจ.มหาสารคาม  3,000 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (30 คน x 1 มื้อ x 35 บำท X 1 ครั้ง) 1,050 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (30 คน x 1 มื้อ x 50 บำท X 1 ครั้ง) 1,500 
- ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม (30 คน x 15 บำท X 1 ครั้ง) 450 
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ที ่ กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ 

ที่เสนอขอ 
 
 
 
 
 

1.2 การประชุมคณะท างานระดับจังหวัด 4,200 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (30 คน x 1 มื้อ x 35 บำท X 1 ครั้ง) 1,050 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (30 คน x 1 มื้อ x 50 บำท X 1 ครั้ง) 1,500 
- ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม (30 คน x 15 บำท X 1 ครั้ง) 450 
- ค่ำจัดท ำรูปเล่มเอกสำร (3 เล่ม x 400 บำท) 1,200 
1.3 การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดฯ 1,575 
 ประชุมคณะกรรมกำรติดตำม   

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (15 คน x 1 มื้อ x 35 บำท X 1 ครั้ง) 525 
- ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม (15 คน x 10 บำท X 1 ครั้ง) 150 
- ค่ำจัดท ำรูปเล่มรำยงำนฯ (3 เล่ม x 300 บำท) 900 

2 การสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม (ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ด้านการศึกษา) 2,850 

 

2.1 การประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน  2,850 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (30 คน x 1 มื้อ x 35 บำท X 1 ครั้ง) 1,050 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (30 คน x 1 มื้อ x 50 บำท X 1 ครั้ง) 1,500 
- ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม (30 คน x 10 บำท X 1 ครั้ง) 300 

6 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด เพื่อสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 9,785 

 

 ประชุมคณะกรรมกำรในส ำนักงำน ศธจ.มหำสำรคำม 2,300 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (15 คน x 1 มื้อ x 35 บำท X 1 ครั้ง) 1,400 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (15 คน x 1 มื้อ x 50 บำท X 1 ครั้ง) 750 
- ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม (15 คน x 10 บำท X 1 ครั้ง) 150 

 

 ประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศฯ  4,275 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (45 คน x 1 มื้อ x 35 บำท X 1 ครั้ง) 1,575 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (45 คน x 1 มื้อ x 50 บำท X 1 ครั้ง) 2,250 
- ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม (45 คน x 10 บำท X 1 ครั้ง) 450 

 

 ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศฯ 1,710 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (18 คน x 1 มื้อ x 35 บำท X 1 ครั้ง) 630 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (18 คน x 1 มื้อ x 50 บำท X 1 ครั้ง) 900 
- ค่ำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุม (18 คน x 10 บำท X 1 ครั้ง) 180 

  ค่ำจัดท ำรูปเล่มเอกสำร (300 บำท x 5 เล่ม) 1,500 
7 การบริหารโครงการ (ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ เช่น กระดาษ หมึกปริ้นเตอร์ ฯลฯ) 3,265 
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ที ่ กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ 

ที่เสนอขอ 
 ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ  

รวมทั้งสิ้น 38,900 
 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 20.1 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำมมีแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดมหำสำรคำม พ.ศ. 2563-
2565 (ฉบับทบทวนปี 2564) 
 20.2 จังหวัดมหำสำรคำมมีกรอบทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์และนโยบำยระดับต่ำง ๆ และสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
 
21. ผู้รายงาน...นำงสำวพัชรินทร์  ทับทมิไสย์ ..ต าแหน่ง......นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน............. 
     โทรศัพท์...................................โทรสาร.............E–mail : ...nong_nu_neung@hotmail.com........... 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ..5... เดือน ..เมษำยน....พ.ศ. ....2564............. 

-------------------------------------- 

ขอควำมอนุเครำะห์ส่งรำยงำนฯ ไปที่ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

ทำง E-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน 
 กลุ่มติดตำมและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นำยสรินท์  ศรีสมพันธุ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มติดตำมและประเมินผล โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐1 
 2. นำงเจนจิรำ  ธัชศฤงคำรสกุล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๖ 
 3. นำงสำววันรวี  จุลเสน นักทรพัยำกรบุคคลช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐9 
   รก.นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
 4. นำงกัญญำรัตน์ ลับกิ่ม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐3 
 5. นำยศุภกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศพัท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๗ 
 6. นำงสำวปรำนี  ลิ้มในเมือง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐2 
 7. นำงสำวโศภำพิชญ์  ฉัตรนำค นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gg.gg/nrrg1 

Download แบบรายงานและเอกสารประกอบ 

mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม         
2. ชื่อโครงการ โครงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนในโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯในระดับพื้นที่ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
3. ห้วงเวลารายงาน  
  ไตรมำสที่ 1 : เดือน ต.ค. 6๓ - ธ.ค. 6๓  ไตรมำสที่ 2 : เดือน ม.ค. 6๔ - มี.ค. 6๔  
  ไตรมำสที่ 3 : เดือน เม.ย. 6๔ - มิ.ย. 6๔  ไตรมำสที่ 4 : เดือน ก.ค. 6๔ - ก.ย. 6๔  
 สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร  สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  
 (โปรดวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ทีม่ีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
 4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนควำมม่ันคง 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (1) ควำมมั่นคง 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท 1.1 กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้ำนกำรศึกษำ 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
 (โปรดระบุยุทธศำสตร์ ควำมมั่นคง) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ นโยบายที่ 1 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำร

ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้ำงควำมเป็นธรรม ควำม
ปรองดอง และควำมสมำนฉันท์ในชำติ) 

4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุข้อ ข้อ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ  ) 
4.8 ยุทธศาสตรต์ามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขดีควำมสำมำรถ 
 ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
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 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 
  ๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงำนในสังกดักระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลติที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
  ได้รับบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรศึกษำ  ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับกำรส่งเสรมิและพัฒนำคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับกำรอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศกึษำนอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
  ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
  ๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร์ 
   แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
   แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
   แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
   แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
  ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
   แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
   แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
   แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นทีร่ะดับภำค 
   แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
    แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ถ้ามี) 
 (โปรดระบนุโยบำยข้อ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
 (โปรดระบุนโยบำยข้อ...................................................................................................................................) 
7. หลักการและเหตุผล  
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 พระรำชปณิธำนในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ซึ่ง ทรง
มีสำยพระเนตรยำวไกล โดยที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ควำมส ำคัญและเห็น
ควำมส ำคัญของกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตัวอย่ำงที่เห็นได้ชัดดังในปี พ.ศ. 2503 ทรงอนุรักษ์ต้นยำงนำ ในปี พ.ศ.
2504 ทรงให้น ำพรรณไม้จำกภูมิภำคต่ำง ๆ มำปลูกไว้ในสวนจิตรลดำ เพ่ือเป็นแหล่งศึกษำ และทรงมีโครงกำร
พระรำชด ำริที่เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์พัฒนำทรัพยำกร พัฒนำแหล่งน้ ำ กำรอนุรักษ์และพัฒนำดิน อนุรักษ์ทรัพยำกร
ป่ำไม้ เป็นกำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ ต่อมำในปี พ.ศ. 2535  
 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ได้ทรงสืบทอดพระรำชปณิธำนต่อ โดยทรง โปรด ให้
ด ำเนินกำรอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ ได้พระรำชทำนให้โครงกำรส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดำ ฝ่ำยวิชำกำร เป็น
ผู้ด ำเนินกำรจัดตั้งธนำคำรพืชพรรณขึ้น ในปี พ.ศ. 2536 - 2549 ในกำรด ำเนินงำน มีแนวทำงด ำเนินกำร ที่
สอดคล้องและสนับสนุน แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2564) 
ซึ่งมีกรอบแนวคิดและหลักกำรในกำรวำงแผนที่ส ำคัญได้แก่ (1) กำรน้อมน ำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม (3) กำรสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดกำร
ปฏิรูปประเทศ (4) กำรพัฒนำสู่ควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข  
. กรอบแนวควำมคิดดังกล่ำว ล้วนแต่ต้องด ำเนินกำรภำยใต้กำรดูแลรักษำทรัพยำกรและกำรน ำมำใช้
ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน ยิ่งไปกว่ำนั้น อพ.สธ. ยังมีกิจกรรมตำมกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ที่สอดคล้องกับ แผน กำร
ขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณำกำรของประเทศและกรอบยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ 20 ปี ทั้ง 7 
ยุทธศำสตร์ ได้แก่ (1) ด้ำนควำมมั่นคง (2) ด้ำนกำรเกษตร (3) ด้ำนอุตสำหกรรม (4) ด้ำนสังคม (5) ด้ำน
กำรแพทย์และสำธำรณสุข (6) ด้ำนพลังงำน (7) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ส่งผลประโยชน์
ต่อประเทศชำติและประชำชนให้มำกที่สุด เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ผลงำนวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
ทรัพยำกร และภูมิปัญญำของประเทศ สู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์และสำธำรณะ ด้วยยุทธวิธี ที่เหมำะสมที่เข้ำถึง
ประชำชนและประชำสังคมอย่ำงแพร่หลำย กระทรวงศึกษำธิกำรได้ออกประกำศแนวปฏิบัติกำรด ำเนินงำน
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
กระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือให้ประชำชนทุกกลุ่มเป้ำหมำย โดยเฉพำะเยำวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษำและบุคคล
ทั่วไปมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพรรณไม้ และกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศ ตระหนักถึงควำมส ำคัญ
และประโยชน์ของกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์ต่อมหำชนชำวไทย บทบำทและภำรกิจ ของโรงเรียน คือ
กำรด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ซึ่งมีเป้ำหมำยเพ่ือพัฒนำบุคลำกร อนุรักษ์ และพัฒนำทรัพยำกร
พันธุกรรมพืชและทรัพยำกร ให้เกิดประโยชน์ถึงมหำชนชำวไทยโดยมีวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญ คือ (1) เข้ำใจและเห็น
ควำมส ำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยำกร (2) ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหำชนชำวไทย (3) ให้
มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยำกร สื่อถึงกันได้ท่ัวประเทศ 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำมได้เล็งเห็นถึง ควำมส ำคัญของกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
ดังกล่ำว จึงได้จัดท ำโครงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนในโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯในระดับพ้ืนที่ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ในส่วนที่เป็นภำรกิจ บทบำท และอ ำนำจ
หน้ำของกระทรวงศึกษำธิกำร ในระดับจังหวัด  
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8. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนในโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำกจำกพระรำชด ำริฯ จังหวัดมหำสำรคำม 
 2. เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยในกำรด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนในโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำกจำกพระรำชด ำริฯ จังหวัดมหำสำรคำม 
 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
 9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
 1. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำทุกสังกัด ในจังหวัดมหำสำรคำม ทุกแห่ง 
 2. สถำนศึกษำในสังกัดที่เป็นสมำชิกโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) ได้รับกำรติดตำมประเมินผล 29 แห่ง 
 
 9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
 1. สถำนศึกษำสังกัดต่ำง ๆ ในจังหวัดมหำสำรคำมรับทรำบแนวทำง และขั้นตอนกำรสมัครเข้ำเป็น
สมำชิกโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี (อพ.สธ.) ร้อยละ 100 
 2. สถำนศึกษำในสังกัดท่ีเป็นสมำชิกโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) ได้รับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล ตำมแนวทำงที่
ก ำหนด ร้อยละ 100 
 3. สถำนศึกษำในสังกัดท่ีเป็นสมำชิกโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกขึ้นไป ร้อยละ 80 
 
10. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. หน่วยงำนกำรกำรศึกษำและสถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ในจังหวัดมหำสำรคำม  
 2. สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ในจังหวัดมหำสำรคำม ที่เป็นสมำชิกโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) จ ำนวน 29 
แห่ง 
 
11. ระยะเวลาด าเนินการ เดือนธันวำคม 2563 - กันยำยน 2564 
 
12. สถานที่ด าเนินการ  
. หน่วยงำนกำรกำรศึกษำและสถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ในจังหวัดมหำสำรคำม  
 
13. กิจกรรมทีว่างแผนด าเนินการ  
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 1. ประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำได้ทรำบและเข้ำใจแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร อพ.สธ 
 2. ก ำกับดูแลให้สถำนศึกษำสมัคร เข้ำเป็นสมำชิกโครงกำรตำมข้ันตอนของ อพ.สธ. 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำน อพ.สธ. 
  - ประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ระดับจังหวัด 
 4. ติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ  
  4.1 กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน และปรับปรุงฐำนข้อมูลสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน เป้ำหมำย สพป มค. เขต 2 และ สพม. 26 และคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  
  4.2 กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน และปรับปรุงฐำนข้อมูลสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน เป้ำหมำย สพป มค. เขต 1, เขต 3 สพม. 26 สอศ. กศน. และคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
  5. สรุปผลกำรด ำเนินงำน และจัดท ำรำยงำน 
 
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 
15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1. หนว่ยงำนทำงกำรศึกษำและ
สถำนศึกษำทุกสังกัด ในจังหวัด
มหำสำรคำม  

ทุกแห่ง ทุกแห่ง อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

 

2. สถำนศึกษำในสังกัดที่เป็น
สมำชิกโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) 
ได้รับกำรติดตำมประเมินผล  

29 แห่ง 29 แห่ง   

เชงิคุณภาพ      
1. สถำนศึกษำสังกัดต่ำง ๆ ใน
จังหวัดมหำสำรคำมรับทรำบ
แนวทำง และขั้นตอนกำรสมัคร
เข้ำเป็นสมำชิกโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100   
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
พระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพ
รตันรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี (อพ.สธ.)  
2. สถำนศึกษำในสังกัดท่ีเป็น
สมำชิกโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี (อพ.สธ.) ได้รับกำรนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผล  

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100   

3. สถำนศึกษำในสังกัดท่ีเป็น
สมำชิกโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี (อพ.สธ.) มีควำมพึงพอใจ
อยู่ในระดับมำกข้ึนไป  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80   

 
๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เทำ่กับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที ่1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

10,000 - - - – - 
 
แหล่งงบประมาณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
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ไม่มี 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำน อพ.สธ. 
 2. ติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
  2.1 กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน และปรับปรุงฐำนข้อมูลสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน เป้ำหมำย สพป มค. เขต 2 และ สพม. 26 และคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  
  2.2 กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน และปรับปรุงฐำนข้อมูลสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน เป้ำหมำย สพป มค. เขต 1, เขต 3 สพม. 26 สอศ. กศน. และคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
  3. สรุปผลกำรด ำเนินงำน และจัดท ำรำยงำน 
 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 ประชำชนทุกลุ่มเป้ำหมำย โดยเฉพำะเยำวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษำและบุคคลทั่วไปมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับพรรณไม้ และกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศ ตระหนักถึงควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์ต่อมหำชนชำวไทย  
 
21. ผู้รายงาน นำยปิยะ จันทร์หอมฟุ้ง ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
มหำสำรคำม โทรศัพท ์043 723620 โทรสำร 0432 723618 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 1869 4888 e-mail 
: srs.mk62@gmail.com  
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 25 มกรำคม 2564 

-------------------------------------- 
ขอควำมอนุเครำะห์ส่งรำยงำนฯ ไปที่ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร ์ส ำนักงำนปลดักระทรวงศึกษำธิกำร  

ทำง E-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน 
 กลุ่มติดตำมและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นำยสรินท์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มติดตำมและประเมินผล โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐1 
 2. นำงเจนจิรำ ธัชศฤงคำรสกุล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๖ 
 3. นำงสำววันรวี จุลเสน นักทรพัยำกรบุคคลช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐9 
   รก.นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
 4. นำงกัญญำรัตน์ ลับกิ่ม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐3 
 5. นำยศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๗ 
 6. นำงสำวปรำนี ลิ้มในเมือง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐2 
 7. นำงสำวโศภำพิชญ์ ฉัตรนำค นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐5 
 
 
 
 
  

Download แบบรายงานและเอกสารประกอบ 

mailto:srs.mk62@gmail.com
mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม  
2. ชื่อโครงการ  เสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้ำน  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบดุ้ำน  กำรพัฒนำกำรเรียนรู้) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้ำน กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง

ในศตวรรษท่ี 21) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้ำน  กำรศึกษำ) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศำสตร์  กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ  นโยบำยที่ 1 เสริมสร้ำงควำมม่ันคงของสถำบันหลักของชำติ และกำร

ปกครองระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบำยที่ 2 สร้ำงควำมเป็นธรรม ควำม
ปรองดอง และควำมสมำนฉันท์ในชำติ) 

4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ ข้อ8 กำกรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคน

ไทยทุกช่วงวัย) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ ข้อ 3 มำตรกำรเศรษฐกิจเพ่ือรองรับควำมผันผวนของเศรษฐกิจ

โลก) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 

 

แบบฟอร์ม  
ส ำหรับ สป.(เดิม)  
และ กศน. สช. 

ก.ค.ศ. 
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 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 

  ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงำนในสังกดักระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      ได้รับบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรศึกษำ       ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับกำรส่งเสรมิและพัฒนำคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับกำรอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศกึษำนอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบำยข้อ ............................................................................................................. ....................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบำยข้อ...................................................................................................................................)  
7. หลักการและเหตุผล  
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 กำรพัฒนำองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ เป็นหัวใจส ำคัญส ำหรับกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรพัฒนำงำน
อย่ำงยั่งยืนที่ควรเกิดขึ้นกับองค์กร วัตถุประสงค์หลักของกำรพัฒนำ คือ กำรเปิดโอกำสให้แต่ละคนใช้ศักยภำพใน
กำรพัฒนำตนเองได้อย่ำงเต็มที่ ดังนั้นจึงต้องพัฒนำคุณภำพของคนในทุกมิติอย่ำงสมดุลทั้งด้ำนจิตใจ ร่ำงกำย 
ควำมรู้และทักษะ ควำมสำมำรถ ให้ทุกคนพร้อมเผชิญต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ด ำรงชีวิตอย่ำงมีศักดิ์ศรีและ
มีควำมม่ันคงทำงเศรษฐกิจและสังคม อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นและสังคมที่สงบสันติ 
 

  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม มีควำมมุ่งหมำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดอันเป็นกลไกส ำคัญ
ของภำครัฐในกำรพัฒนำประเทศ ให้เป็นบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพปฏิบัติงำนเกิดประสิทธิผลเพ่ือส่งผลให้เกิดกำร
พัฒนำองค์รวมของประเทศ จึงเห็นว่ำบุคลำกรเป็นกลไกส ำคัญต่อกำรพัฒนำ ดังนั้นกำรพัฒนำสมรรถนะของ
บุคลำกรจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะท ำให้ผลกำรปฏิบัติบรรลุจุดมุ่งหมำยของงำนได้เป็นอย่ำงดี และผลกำรด ำเนินก็จะมี
ประสิทธิผลเกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนสืบไป 
 
8. วัตถุประสงค์ 
 8.1  เพื่อให้บุคลำกรได้น ำควำมรู้มำปรับพร้อมทั้งพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำน 
 8.2  เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในหน่วยงำน 
 8.3  เพื่อสร้ำงควำมสำมัคคีในหมู่คณะ 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ บุคลำกรของ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะหลัก 
ด้ำนกำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ จ ำนวน 56 คน 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ ร้อยละ 100 ของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำเสริมสร้ำงสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน
ตำมหลักสูตร 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ บุคลำกรของ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม จ ำนวน 56 คน  
11. ระยะเวลาด าเนินการ    1 กุมภำพันธ์ – 30 กันยำยน 2564 
12. สถานที่ด าเนินการ  ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
13. กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการ  
 13.1 จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 13.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
 13.3 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/ประชำสัมพันธ์โครงกำร 
 13.4 จัดอบรม 
 13.5 สรุป ประเมินและรำยงำนผล 
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
     
เชิงคุณภาพ           
     

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

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

45,400 - - - - - 
แหล่งงบประมาณ  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหำ อุปสรรค 
 - 
      18.2 แนวทำงแก้ไข 
 - 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 บุคลำกรมีทักษะ และควำมรวดเร็วในกำรปฏิบัติงำน 
21. ผู้รายงาน นำงสำวสุมำลี  มุระดำ       ต าแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำรและประสำนรำชกำร 
     โทรศัพท์ 091-7416095              โทรสาร.............-...................E–mail : .............................-
..................... 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่  29  เดือน  มีนำคม   พ.ศ.  2564 

-------------------------------------- 
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ขอควำมอนุเครำะห์ส่งรำยงำนฯ ไปที่ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

ทำง E-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
 
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน 
 กลุ่มติดตำมและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นำยสรินท์  ศรีสมพันธุ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มติดตำมและประเมินผล โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐1 
 2. นำงเจนจิรำ  ธัชศฤงคำรสกุล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๖ 
 3. นำงสำววันรวี  จุลเสน นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐9 
   รก.นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
 4. นำงกัญญำรัตน์ ลับกิ่ม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐3 
 5. นำยศุภกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๗ 
 6. นำงสำวปรำนี  ลิ้มในเมือง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐2 
 7. นำงสำวโศภำพิชญ์  ฉัตรนำค นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐5 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม       
2. ชื่อโครงการ   โครงกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัดโดยผ่ำน 
    กลไกของ กศจ.  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564      
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  …………………………………………………………………………….……………………… 
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
     (1) เป้ำหมำย ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองควำมต้องกำร 
          ของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

 (2) ประเด็น  กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ  
    4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
    4.3 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ Y  ประเด็น (20) กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ         

 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) บริกำรของรัฐมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของ 
         ผู้ใช้บริกำร 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 20.1 กำรพัฒนำและบริกำรประชำชน 
 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 200101 งำนบริกำรภำครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
         ชื่อองค์ประกอบ : V02 กำรเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูลภำครัฐ   
   ชื่อปัจจัย : F0202 กำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐให้กับภำคส่วนต่ำงๆ 

 

   4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 2 ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน     
   4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

      (โปรดระบุยุทธศำสตร์ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ) 
4.6 แผนความม่ันคง (นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)  

          (โปรดระบ ุนโยบายที่ 1 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้ำงควำมเป็นธรรม ควำมปรองดอง และ
ควำมสมำนฉันท์ในชำติ) 

แบบฟอร์ม  
ส ำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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4.7 นโยบายรัฐบาล 
 3.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบขุ้อ ข้อ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ) 
 3.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ .................................................) 
4.8 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 เรื่องที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)  

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
     4.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบำยข้อ...................................................................................................................................)  
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบำยข้อ........................................................................ ...........................................................) 
7. หลักการและเหตุผล  
 ยุทธศำสตร์ชำติ ( พ.ศ. 2561 - 2580 ) ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม หัวข้อกำรลด
ควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในมิติ ในส่วนของกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุข และ
กำรศึกษำโดยเฉพำะส ำหรับผู้มีรำยได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกำส  ได้ก ำหนดให้ด้ำนกำรศึกษำเน้นกำรสร้ำงโอกำสใน
กำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพที่เป็นมำตรฐำนเสมอกัน โดยเฉพำะในพ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำรและยำกจน และ
กลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรกรดูแลเป็นพิเศษ กำรจัดให้มีมำตรกำรเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  กำรสนับสนุน
กลไกควำมร่วมมือของภำคส่วนต่ำงๆ เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำในระดับจังหวัด 
 ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ที่ 19/2560  ก ำหนดให้แต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) มีอ ำนำจหน้ำที่ในส่วนของกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำ
เทียมและทั่วถึงในพ้ืนที่จังหวัด โดยกำรก ำหนดยุทธศำสตร์  แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ และกำรส่งเสริมสนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท  ประสำนและส่งเสริมกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กร
เอกชน  องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำในรูปแบบที่
หลำกหลำย  ให้ควำมเห็นชอบกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและตัวชี้วัดในกำรด ำเนินงำนในลักษณะตัวชี้วัด
ร่วมของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำ และก ำกับ เร่งรัด ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำ  โดยมีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดรับผิดชอบงำนธุรกำรของ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 
 ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด เน้นให้ประสำนและกำร 
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บูรณำกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของแต่ละหน่วยงำนที่มีภำรกิจจัดกำรศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง องค์กรภำครัฐ
และเอกชนในจังหวัดให้ตอบสนองควำมต้องกำรเชิงพ้ืนที่ ซึ่งจะต้องด ำเนินกำรโดยมีแนวทำงที่ผ่ำนกำรร่วมกัน
ก ำหนด ร่วมกันขับเคลื่อน ร่วมกันประเมิน และร่วมกันน ำเสนอและปรับปรุงเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
 จำกเหตุผลและควำมจ ำเป็นข้ำงต้น  จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องจัดให้มีโครงกำรขับเคลื่อนกำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของจังหวัดโดยผ่ำนกลไกของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด(กศจ.) จึ งได้จัดท ำ
โครงกำรนี้ขึ้น  
 

8. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพ่ือจัดท ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือวำงแผนในกำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำให้มีคุณภำพ เท่ำเทียม และทั่วถึงของจังหวัดตำมแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ และ
ตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด 
 5.2 เพ่ือขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัดในกำรส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยผ่ำนกลไกของ กศจ. 
 5.3. เพ่ือให้มีกำรก ำกับ เร่งรัด ติดตำม และประเมินผลกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้มีคุณภำพ เท่ำ
เทียม และทั่วถึงของจังหวัดตำมแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ และตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัด 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
          9.1 เชิงปริมำณ   
  1. จัดท ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ เพ่ือกำรวำงแผนในกำรก ำกับติดตำมและรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน ตำมแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและตัวชี้วัดกำรกำรด ำเนินงำนตำม
แผนพัฒนำกำรศึกษำกำรศึกษำจังหวัดทุกไตรมำส 
 2. มีปฏิทินก ำกับ ติดตำมและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมแนว
ทำงกำรคุณภำพตัวชี้วัดกำรด ำเนินกำรศึกษำและยกระดับงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดทุกไตรมำส 
 3. สถำนศึกษำทุกสังกัดมีกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มี
คุณภำพ เท่ำเทียม และทั่วถึง ตำมบริบทของจังหวัด ในกำรส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
 4. โรงเรียนขนำดเล็ก จ ำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนหนองแวง  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1 ได้รับกำรบริหำรจัดกำรที่มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
        9.2 เชิงคุณภำพ 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม มีฐำนข้อมูลสำรสนเทศดำ้นกำรศึกษำท่ีครอบคลุม ชัดเจน  เพ่ือ
กำรวำงแผนในกำรก ำกับ ติดตำม อย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้เรียนในสถำนศึกษำทุกสังกัดมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21  มีคุณธรรม จริยธรรม  โรงเรียนขนำดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้นกว่ำปีที่ผ่ำนมำ  
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
      7.1 คณะศึกษำนิเทศก์ และบุคลกรกลุ่มนโยบำยและแผน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม 
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      7.2 ผู้บริหำร ครู นักเรียน นักศึกษำ  ของสถำนศึกษำทุกสังกัดในจังหวัดมหำสำรคำม (สังกัด สพป. มค. 1-3  
สพม. 26  อปท.  พศ. อำชีวะ เอกชน และ กศน.) 
      7.3 ผู้บริหำร ครู นักเรียน โรงเรียนบ้ำนหนองแวง  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม  
เขต 1 
11. ระยะเวลาด าเนินการ  

เดือนธันวำคม  2563- สิงหำคม  2564  
12. สถานที่ด าเนินการ   
         ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม 
 
 
13. กิจกรรมทีว่างแผนด าเนินการ  

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 

1 

จัดประชุมปฏิบัติกำรคณะศึกษำนิเทศก์และบุคลำกร
กลุ่มนโยบำยและแผน เพ่ือ 
1.1 ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูล ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำน
มำ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
1.2 วำงแผนจัดระบบจัดเก็บฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
โดยกำรท ำงำน/แต่งตั้งคณะท ำงำน 
1.3 สร้ำงเครื่องมือในกำรจัดเก็บ วิเครำะห์ข้อมูล 
และสร้ำงเครื่องมือก ำกับ ติดตำม  
1.4 ประสำนกำรด ำเนินงำนทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลตำมเครื่องมือ 

ธ.ค. 63-
ม.ค. 64 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   - ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับคณะท ำงำน  
       18 คน x 100 บำท 
   - ค่ำอำหำรว่ำงพร้อมเครื่องดื่มส ำหรับคณะท ำงำน 
      18 คน x 35 บำท x 2 ครั้ง    

  

 
1,800 

 
1,260 

 
 
 

3,060 

2 

ประกวดโครงงำนนักเรียนเพ่ือส่งเสริมทักษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตำมยุทธศำสตร์ด้ำนปฐมวัย  
ด้ำนภำษำอังกฤษ  ด้ำนเทคโนโลยี  และด้ำน
เศรษฐกิจพอเพียง (ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม) 

มิ.ย.-ก.ค.
64 

    

 
2.1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมกำรประกวด 
- ค่ำอำหำรว่ำงคณะท ำงำนและคณะกรรมกำร  
60 คน x 35 บำท 

มิ.ย. 64  
 

2,100 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
-  ค่ำถ่ำยเอกสำรประกอบกำรประชุม 500 2,600 
2.2  กิจรรมกำรประกวด (ออนไลน์) 
- ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับคณะท ำงำนและ
คณะกรรมกำร 60 คน x 100 บำท 
- ค่ำอำหำรว่ำงคณะท ำงำนและคณะกรรมกำร  
60 คน x 35 บำท x 2 ครั้ง 
- ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรประกวด   
48 คน x 300  บำท 
 -ค่ำจัดท ำโล่รำงวัล 16 อัน x 1,500 บำท 
- ค่ำจัดท ำเกียรติบัตรส ำหรับคณะกรรมกำรและ
ผู้เข้ำร่วมประกวด  300  ใบ x 20 บำท 

ก.ค.64  

 
6,000 

 
4,200 

 
14,400 

 
24,000 

 
6,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

54,600 
3 จัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก :  

กรณีศึกษำโรงเรียนบ้ำนหนองแวง อ ำเภอเมืองฯ  
จังหวัดมหำสำรคำม 

     

3.1 ประชุมครูและผู้ปกครอง เพื่อวิเครำะห์ปัญหำ
และควำมต้องกำร 
   - ค่ำเบี้ยเลี้ยง 13 คน x 120 บำท 

  
 
 

1,560 
 

 
 

1,560 
3.2  จัดประชุมคณะศึกษำนิเทศก์ ศธจ. 
มหำสำรคำม และ สพป. มหำสำรคำม เขต 1  
  - ค่ำอำหำรกลำงวัน 16 คน x 100 บำท 
  - ค่ำอำหำรว่ำง 16  คน x 35  บำท x 2 ครั้ง 

  

 
 

1,600 
1,120 

 

 
 
 

2,720 

3.3 กิจกรรมลงพ้ืนที่ระดับชั้นเรียน (ท้ังวัน) เพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพ่ือยกระดับคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก โดยคณะ
ศึกษำนิเทศก์ ศธจ.มหำสำรคำม และ สพป.
มหำสำรคำม เขต 1  
  - ค่ำเบี้ยเลี้ยง 13 คน x 240 บำท x  5 วัน  
  - ค่ำพำหนะ/ชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิง 

  

 
 
 
 
 
 

15,600 
3,860 

 

 
 
 
 
 
 
 

19,460 
4 กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชิดชูเกียรติ      
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 

 
-ค่ำพำหนะของโรงเรียนน ำผลงำนมำจัดนิทรรศกำร
แสดงผลงำน 16 รำยกำร x 1,000  บำท 
 

  16,000  
 
 

16,000 
ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร  100,000   

รวมทั้งสิ้น  100,000   
 
 
 
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 
      กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมปฏิบัติกำรคณะศึกษำนิเทศก์และบุคลำกรกลุ่มนโยบำยและแผน เพ่ือ 
 1.1. ไดศ้ึกษำ วิเครำะห์ข้อมูล ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
             1.2 ไดว้ำงแผนจัดระบบจัดเก็บฐำนข้อมูลสำรสนเทศโดยกำรท ำงำน/แต่งตั้งคณะท ำงำน 

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมครูและผู้ปกครอง เพ่ือวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรกรณีศึกษำโรงเรียนบ้ำน
หนองแวง อ ำเภอเมืองฯ  จังหวัดมหำสำรคำม พบว่ำ  

   2.1 ไม่มีผู้บริหำรโรงเรียน มีครูเพียง 2 คน มีนักเรียน 40 คน และครูทั้ง 2 คน จะเกษียณอำยุรำชกำร
ในเดือน กันยำยน 2564 

   2.2  ต้องกำรให้จัดหำครูอัตรำจ้ำงมำช่วยสอนเนื่องจำกมีครูเพียง 2 คน 
   2.3 ต้องกำรให้ศึกษำนิเทศก์มำช่วยสอนนักเรียนเพ่ือแก้ปัญหำครูไม่ครบชั้น 
   2.4 ผู้น ำชุมชน กรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง ไม่ทรำบว่ำถ้ำมีนักเรียนต่ ำกว่ำ 40 คน จะไม่บรรจุ

ผู้บริหำรโรงเรียนมำให้และโรงเรียนอำจมีโอกำสถูกยุบ   
   2.5 นักเรียนลดลงเรื่อยๆทุกปี เพรำะโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนในเมือง ท ำให้ผู้ปกครองจึงนิยมน ำบุตร

หลำนไปเรียนในเมือง 
 
15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9) 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
                  -     
เชิงคุณภาพ            
มีฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำน
กำรศึกษำที่ครอบคลุม ชัดเจน  
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เพ่ือกำรวำงแผนในกำรก ำกับ 
ติดตำม อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

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

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม 

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที ่1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

100,000 5,480 - 5,480 - - 

แหล่งงบประมาณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงศึกษำธิกำร 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหำ อุปสรรค 
 เนื่องจำกมำตรกำรป้องกันโรคระบำด COVID -19 ท ำให้โรงเรียนไม่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้
ตำมปกติ โรงเรียนได้หยุดกำรเรียนตั้งแต่ 1 -31 มกรำคม 2564 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม ได้มี
นโยบำยให้บุคลำกรมำท ำงำนไม่เกินร้อยละ 50 โดยให้ส่วนหนึ่งได้ปฏิบัติหน้ำที่ที่บ้ำน ท ำให้ไม่สำมำรถขับเคลื่อน
กิจกรรมได้ตำมก ำหนดเวลำได้ ในกิจกรรมลงพ้ืนที่ระดับชั้นเรียน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนเพ่ือยกระดับคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก โดยคณะศึกษำนิเทศก์  
      18.2 แนวทำงแก้ไข 
 เลื่อนกิจกรรมลงพ้ืนที่ระดับชั้นเรียน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือ
ยกระดับคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก โดยคณะศึกษำนิเทศก์ ช่วงเปิดภำคเรียนที่ 1/2564 
 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 เลื่อนก ำหนดเวลำตำมด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ไปช่วงเปิดภำคเรียนที่ 1/2564 
 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกแห่งในจังหวัดมหำสำรคำมด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียม และทั่วถึง  และมีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำคำม 
 
21. ผู้รายงาน....นำงกำญจนำ  วิเศษรินทอง   ...........ต าแหน่ง.......ศึกษำนิเทศก.์......................................... 
     โทรศัพท์....... 089-5760002........โทรสาร.........-............E–mail : .... kan_tum@yahoo.co.th......... 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ......7..... เดือน ....เมษำยน...........พ.ศ. .........๒๕๖๔.............. 

-------------------------------------- 

ขอควำมอนุเครำะห์ส่งรำยงำนฯ ไปที่ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

ทำง E-mail : report_ed54@hotmail.com  

mailto:kan_tum@yahoo.co.th
mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน
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หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน 
 กลุ่มติดตำมและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นำยสรินท์  ศรีสมพันธุ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มติดตำมและประเมินผล โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐1 
 2. นำงเจนจิรำ  ธัชศฤงคำรสกุล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๖ 
 3. นำงสำววันรวี  จุลเสน นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐9 
   รก.นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
 4. นำงกัญญำรัตน์ ลับกิ่ม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐3 
 5. นำยศุภกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๗ 
 6. นำงสำวปรำนี  ลิ้มในเมือง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐2 
 7. นำงสำวโศภำพิชญ์  ฉัตรนำค นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐5 
 
 
 
 
 
  

Download แบบรายงานและเอกสารประกอบ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม         
2. ชื่อโครงการ  โครงกำรนิเทศกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด ในสถำนศึกษำ  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (10) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม         
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท 10.1 กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และกำรเสริมสร้ำงจิต 
      สำธำรณะและกำรเป็นพลเมืองที่ดี 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้ำนกำรศึกษำ 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศำสตร์ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ นโยบายที่ 1 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำร

ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้ำงควำมเป็นธรรม ควำม
ปรองดอง และควำมสมำนฉันท์ในชำติ) 

4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ

คน 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ .ข้อ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
   ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
   ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 
     4.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศยั 
  ผลผลิตที่ 2 หน่วยงำนในสังกดักระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      ได้รับบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรศึกษำ       ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับกำรส่งเสรมิและพัฒนำคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับกำรอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศกึษำนอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
      ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
    4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    4.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบำยข้อ........................................................................................................... ........................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    (โปรดระบุนโยบำยข้อ........................................................................................................... ........................) 
7. หลักการและเหตุผล  
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 ด้วยส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้อนุมัติให้ส ำนักกำรลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน 
ด ำเนินโครงกำรนิเทศกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำดในสถำนศึกษำ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด และบุคลำกรที่เกี่ยวข้องได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลักกำร วิธีกำรแนวทำงกำรจัดกิจกรรมยุว
กำชำดในสถำนศึกษำ และสำมำรถน ำไปใช้ได้อย่ำงถูกต้องเป็นแนวทำงเดียวกันตลอดจนเพ่ือรวบรวมข้อมูลปัญหำ 
และอุปสรรคในกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำดในสถำนศึกษำ ส ำหรับใช้ในกำรปรับปรุง และพัฒนำกิจกรรมยุวกำชำดใน
สถำนศึกษำแต่ละพ้ืนที่ต่อไป 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม ในฐำนะผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรระดับภูมิภำค ซึ่งมีภำรกิจ
หลักในกำรส่งเสริม สนับสนุน ศึกษำวิเครำะห์ วิจัย เพ่ือกำรพัฒนำนักเรียน นักศึกษำโดยผ่ำนกระบวนกำรยุว
กำชำด และด ำเนินกำรประสำนเกี่ยวกับกิจกำรยุวกำชำด จึงได้จัดนิเทศกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำดในสถำนศึกษำ ขึ้น 
 
8. วัตถปุระสงค์ 
 1.  เพ่ือชี้แจงแนวปฏิบัติ กำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด ในโรงเรียนให้เข้ำใจถูกต้องเป็น แนวเดียวกัน 
 2.  เพ่ือศึกษำข้อมูลกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด ในโรงเรียน 
 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
 ผู้ เข้ำรับกำรนิเทศกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด จำกโรงเรียน สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1,2,3 สังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยม เขต 26 และส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน จ ำนวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
 ผู้รับกำรนิเทศมีควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด ในโรงเรียน  ปฏิบัติได้อย่ำง
ถูกต้อง ร้อยละ 100 
 
10. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกรทำงกำรศึกษำ ของสถำนศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1,2,3 และสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยม เขต 26 และส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน จ ำนวน  6 โรงเรียน 
 
11. ระยะเวลาด าเนินการ เดือน กรกฎำคม - กันยำยน 2564 
 
12. สถานที่ด าเนินการ  
. สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ในจังหวัดมหำสำรคำม  
 
13. กิจกรรมทีว่างแผนด าเนินการ  
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 1. แจ้ง และ ประชำสัมพันธ์ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำได้ทรำบในกำรนิเทศกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำดใน
สถำนศึกษำ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 3. ประชุมวำงแผน และประสำนกำรด ำเนินงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 4. ปฏิบัติกำรนิเทศกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำดในสถำนศึกษำตำมก ำหนด 
 5. สรุปผล กำรนิเทศ 
 
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 
15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
ผู้เข้ำรับกำรนิเทศกำรจัดกิจกรรม
ยุวกำชำด จำกโรงเรียน ต่ำงๆ 
สังกัดเอกชน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำ
มหำสำรคำม เขต 1,2,3 และ
สังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยม 
เขต 26   

จ ำนวน 6 
โรงเรียน 

ร้อยละ 100 อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

 

เชิงคุณภาพ      
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน 
บุคลำกรทำงกำรยุวกำชำด และ
ผู้ให้กำรสนับสนุนกิจกรรมยุว
กำชำด ให้ควำมส ำคัญและใส่ใจ 
ส่งเสริมสนับสนุนในกิจกรรม
ลูกเสือของกระทรวงศึกษำธิกำร  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100   

 
16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 
17. งบประมาณ 
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งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

10,000 - - - – - 
 
แหล่งงบประมาณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

ไม่มี 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 1. แจ้ง และ ประชำสัมพันธ์ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำได้ทรำบในกำรนิเทศกำรจัดกิจกรรมลูกเสือใน
สถำนศึกษำ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 3. ประชุมวำงแผน และประสำนกำรด ำเนินงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 4. ปฏิบัติกำรนิเทศกำรจัดกิจกรรมลูกเสือในสถำนศึกษำตำมก ำหนด 
 5. สรุปผล กำรนิเทศ 
 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 1. ได้แนวปฏิบัติกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำดในโรงเรียนให้ถูกต้องเป็นแนวเดียวกัน 
  2. ได้ข้อมูลจำกกำรนิเทศกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำดในโรงเรียน น ำไปใช้ในกำรจัดท ำสำรสนเทศในกำร
พัฒนำกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด ในโรงเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  3. ผู้รับกำรนิเทศมีควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด ในสถำนศึกษำ และปฏิบัติ
ได้อย่ำงถูกต้อง 
 
21. ผู้รายงาน   นำงสำวณภคัริดำ ไสวงำม ต ำแหน่ง  เจ้ำพนักงำนธุรกำร ช ำนำญงำน ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดมหำสำรคำม  โทรศัพท์ 043 723620 โทรสำร  0432 723618  โทรศัพท์เคลื่อนที่  06 2383 
7272  e-mail : srs.mk62@gmail.com  
 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 25 มกรำคม 2564 

-------------------------------------- 
ขอควำมอนุเครำะห์ส่งรำยงำนฯ ไปที่ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

ทำง E-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน 

mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน


~ 45 ~ 

 กลุ่มติดตำมและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นำยสรินท์  ศรีสมพันธุ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มติดตำมและประเมินผล โทรศัพท์ 0 2628 5638-9 ต่อ 1601 
 2. นำงเจนจิรำ  ธัชศฤงคำรสกุล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ 0 2628 5638-9 ต่อ 
1606 
 3. นำงสำววันรวี  จุลเสน นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร โทรศัพท์ 0 2628 5638-9 ต่อ 1609 
   รก.นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
 4. นำงกัญญำรัตน์ ลับกิ่ม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ 0 2628 5638-9 ต่อ 1603 
 5. นำยศุภกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ 0 2628 5638-9 ต่อ 1607 
 6. นำงสำวปรำนี  ลิ้มในเมือง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ 0 2628 5638-9 ต่อ 1602 
 7. นำงสำวโศภำพิชญ์  ฉัตรนำค นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ 0 2628 5638-9 ต่อ 1605 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gg.gg/nrrg1 
  

Download แบบรายงานและเอกสารประกอบ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม         
2. ชื่อโครงการ  โครกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษำ : กิจกรรมประชุมเครือข่ำยศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม ประจ ำอ ำเภอ และ
ออกติดตำมสนับสนุนกำรตรวจดูแล คุ้มครอง ป้องกัน แก้ไขปัญหำเกี่ยวกับควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ 
ร่วมกับเครือข่ำยศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด มหำสำรคำมประจ ำอ ำเภอ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (10) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม         
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท 10.1 กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และกำรเสริมสร้ำงจิต 
      สำธำรณะและกำรเป็นพลเมืองที่ดี 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้ำนกำรศึกษำ 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศำสตร์ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ นโยบายที่ 1 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำร

ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้ำงควำมเป็นธรรม ควำม
ปรองดอง และควำมสมำนฉันท์ในชำติ) 

4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ

คน 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ .ข้อ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
   ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
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  ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
   ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 
     4.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศยั 
  ผลผลิตที่ 2 หน่วยงำนในสังกดักระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      ได้รับบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรศึกษำ       ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับกำรส่งเสรมิและพัฒนำคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับกำรอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศกึษำนอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
      ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
    4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
    แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
    แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
    แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
    แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
              แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    4.9.3 แผนงานบูรณาการ 
    แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
    แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
    แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
    แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
              แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบำยข้อ........................................................................................................... ........................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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    (โปรดระบุนโยบำยข้อ........................................................................................................... ........................) 
7. หลักการและเหตุผล  
 ตำมที่ได้มีประกำศใช้พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 
2547 มำตรำ 6ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ โดยให้มีอ ำนำจแต่งตั้ง
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่กับออกกฎกระทรวง หรือระเบียบเพ่ือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้ ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงศึกษำธิกำรได้แก่หมวด 7 กำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ (มำตรำ 63-67) 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรได้ออกกฎหมำย ระเบียบ และประกำศรวมทั้งมีกำรแต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
เพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำตั้งแต่ พ.ศ.2548 เป็นต้นมำ ประกอบกับขณะนี้ได้
มีค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 19/2560 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2560 อีกทั้งกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มี
ค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ 133/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ 
ลงวันที่ 29 มกรำคม 2561 และมีประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง จัดตั้งศูนย์เสมำรักษ์
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด แต่ปัจจุบันยังขำดระบบและกลไกลที่ชัดเจนถูกต้องเหมำะสม ในกำรขับเคลื่อนกำร
บริหำรงำนเครือข่ำยและกำรจัดระบบงำน 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม ในฐำนะหน่วยงำนประสำนกำรด ำเนินกำรในภำพรวมของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ได้เห็นควำมส ำคัญ จึงได้ก ำหนดจัดโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำจังหวัดมหำสำรคำม ขึ้น 
 
8. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือก ำหนดนโยบำย มำตรกำร แนวทำงและแผนในกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ 
รวมทั้งติดตำมสนับสนุนกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ ของเครือข่ำยศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำมประจ ำอ ำเภอ 
 2. เพ่ือให้หน่วยงำนศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสำมำรถบูรณำกำรและขับเคลื่อนกำร
ส่งเสริมควำมประพฤติได้อย่ำงเป็นระบบมีกลไกลและเอกภำพในกำรด ำเนินกำร 
 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
 กำรขับเคลื่อนกิจกรรม ศูนย์เครือข่ำยเสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำมประจ ำอ ำเภอ 
จ ำนวน 13 อ ำเภอ คิดเป็นร้อยละ 100 
 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
 คณะกรรมกำรศูนย์เครือข่ำยเสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม ประจ ำอ ำเภอ และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง มีกลไกกำรขับเคลื่อนกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำให้เป็นระบบ มี
ประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษำ ร้อยละ 100 
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10. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะกรรมกำรศูนย์เครือข่ำยเสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม ประจ ำอ ำเภอ 
 
11. ระยะเวลาด าเนินการ เดือน มกรำคม - เมษำยน 2564 
 
12. สถานที่ด าเนินการ  
.  เครือข่ำยศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำมประจ ำอ ำเภอ 
 
13. กิจกรรมทีว่างแผนด าเนินการ  
 1. ออกติดตำมสนับสนุนกำรตรวจดูแล คุ้มครอง ป้องกัน แก้ไขปัญหำเกี่ยวกับควำมประพฤตินักเรียน
และนักศึกษำร่วมกับเครือข่ำยศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำมประจ ำอ ำเภอ 
 2. ประชุมก ำหนดนโยบำย มำตรกำร แนวทำงและแผนในกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษำ ศูนย์เครือข่ำยเสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม ประจ ำอ ำเภอ  13 อ ำเภอ  
 3. ประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำนศูนย์เครือข่ำยเสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม 
ประจ ำอ ำเภอ  13 อ ำเภอ 
 4. สรุปและจัดท ำรำยงำน 
 
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 1. ออกติดตำมสนับสนุนกำรตรวจดูแล คุ้มครอง ป้องกัน แก้ไขปัญหำเกี่ยวกับควำมประพฤตินักเรียน
และนักศึกษำร่วมกับเครือข่ำยศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำมประจ ำอ ำเภอ 
 2. ประชุมก ำหนดนโยบำย มำตรกำร แนวทำงและแผนในกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษำ ศูนย์เครือข่ำยเสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม ประจ ำอ ำเภอ  13 อ ำเภอ  
 
 
15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
ศูนย์เครือข่ำยเสมำรักษ์ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม
ประจ ำอ ำเภอ  

ร้อยละ 100 13 อ ำเภอ 13 อ ำเภอ 100 

เชิงคุณภาพ      
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
คณะกรรมกำรศูนย์เครือข่ำยเสมำ
รักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
มหำสำรคำม ประจ ำอ ำเภอ และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง มีกลไกกำร
ขับเคลื่อนกำรส่งเสริมควำม
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษำให้
เป็นระบบ มีประสิทธิภำพ เกิด
ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษำ 

ร้อยละ 100 13 อ ำเภอ อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

100 

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

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

15,000 9,205 - 9,205 – - 
 
แหล่งงบประมาณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 
 
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

ไม่มี 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 1. ออกติดตำมสนับสนุนกำรตรวจดูแล คุ้มครอง ป้องกัน แก้ไขปัญหำเกี่ยวกับควำมประพฤตินักเรียน
และนักศึกษำร่วมกับเครือข่ำยศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำมประจ ำอ ำเภอ 
 2. ประชุมก ำหนดนโยบำย มำตรกำร แนวทำงและแผนในกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษำ ศูนย์เครือข่ำยเสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม ประจ ำอ ำเภอ  13 อ ำเภอ  
 3. ประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำนศูนย์เครือข่ำยเสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม 
ประจ ำอ ำเภอ 13 อ ำเภอ 
 4. สรุปและจัดท ำรำยงำน 
 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 เกิดประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษำ คณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษำจังหวัดมหำสำรคำม เจ้ำหน้ำที่ศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม และ
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เครือข่ำยศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำมประจ ำอ ำเภอ มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติงำน     
มีทัศนคติที่ดีต่อกำรปฏิบัติงำน และสำมำรถขับเคลื่อนงำนกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำได้อย่ำง
มีระบบ มีประสิทธิภำพ 
 
21. ผู้รายงาน   นำยประเทือง สว่ำง ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่บริหำรกำรศึกษำ คศ.3 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
มหำสำรคำม โทรศัพท์   043 723620        โทรสำร  0432 723618  โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 4310 
0654 e-mail : srs.mk62@gmail.com 
 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 25 มกรำคม 2564 

-------------------------------------- 
ขอควำมอนุเครำะห์ส่งรำยงำนฯ ไปที่ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

ทำง E-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน 
 กลุ่มติดตำมและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นำยสรินท์  ศรีสมพันธุ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มติดตำมและประเมินผล โทรศัพท์ 0 2628 5638-9 ต่อ 1601 
 2. นำงเจนจิรำ  ธัชศฤงคำรสกุล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ 0 2628 5638-9 ต่อ 
1606 
 3. นำงสำววันรวี  จุลเสน นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร โทรศัพท์ 0 2628 5638-9 ต่อ 1609 
   รก.นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
 4. นำงกัญญำรัตน์ ลับกิ่ม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ 0 2628 5638-9 ต่อ 1603 
 5. นำยศุภกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ 0 2628 5638-9 ต่อ 1607 
 6. นำงสำวปรำนี  ลิ้มในเมือง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ 0 2628 5638-9 ต่อ 1602 
 7. นำงสำวโศภำพิชญ์  ฉัตรนำค นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ 0 2628 5638-9 ต่อ 1605 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gg.gg/nrrg1 
  

Download แบบรายงานและเอกสารประกอบ 

mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม         
2. ชื่อโครงการ โครงกำรส่งเสริมศักยภำพกำรตรวจ ติดตำมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ 
3. ห้วงเวลารายงาน  
  ไตรมำสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63   ไตรมำสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64  
  ไตรมำสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64   ไตรมำสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64  
 สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร  สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  
 (โปรดวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
 4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (10) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม   
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท 10.1 กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และกำรเสริมสร้ำงจิต 
  สำธำรณะและกำรเป็นพลเมืองที่ดี 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้ำนกำรศึกษำ 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
 (โปรดระบุยุทธศำสตร์ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ นโยบายที่ 1 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำร

ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้ำงควำมเป็นธรรม ควำม
ปรองดอง และควำมสมำนฉันท์ในชำติ) 

4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุข้อ ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ

คน 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ .ข้อ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
 ในกำรแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 
  4.9.1  แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศยั 
  ผลผลิตที่ 2 หน่วยงำนในสังกดักระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
  ได้รับบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรศึกษำ  ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับกำรส่งเสรมิและพัฒนำคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับกำรอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศกึษำนอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
  ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
  4.9.2  แผนงานยุทธศาสตร์ 
    แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
    แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
    แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
    แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
     แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
  4.9.3 แผนงานบูรณาการ 
    แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
    แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
    แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
    แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
     แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถ้ามี) 
 (โปรดระบุนโยบำยข้อ........................................................................................................... ........................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 (โปรดระบุนโยบำยข้อ...................................................................................................................................)  
7. หลักการและเหตุผล  
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 ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 30/2559 ลงวันที่ 21 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 เรื่อง 
มำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทะเลำะวิวำทของนักเรียนและนักศึกษำเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรของหน่วยงำนและด ำเนินกำรตำมภำรกิจสอดคล้องกับหมวด 7 กำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษำ แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำร
แบ่งหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ประกำศ ณ วันที่  11 เมษำยน 
2560 ก ำหนดให้มีกลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน เป็นกลุ่มงำนในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  มี
อ ำนำจหน้ำที่ในกำรส่งเสริม กำรป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำภำยในพ้ืนที่
จังหวัด และมีค ำสั่งส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ 1298/2560 ลงวันที่ 22 มิถุนำยน 2560 เรื่องจัดตั้ง
ศูนย์กำรประสำนงำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำจังหวัด เรียกโดยย่อ “ศูนย์เสมำรักษ์ ประจ ำ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด” เป็นหน่วยปฏิบัติงำนเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหำควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ โดยกำรรับแจ้งเหตุจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และด ำเนินกำร
แก้ไข ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนงำนสถำนศึกษำในกำรป้องกัน แก้ไขปัญหำควำมประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษำ คุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษำ ร่วมกับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด รวมทั้ง
เครือข่ำยภำครัฐ ภำคเอกชน และหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนั กเรียน ในฐำนะที่มี
ภำรกิจหน้ำที่รับผิดชอบในกำรขับเคลื่อนดังกล่ำวข้ำงต้น ได้ตระหนักและเห็นถึงควำมส ำคัญกำรปฏิบัติงำนตำม
ภำรกิจของศูนย์เสมำรักษ์ กระทรวงศึกษำธิกำร และศูนย์ประสำนงำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ
จังหวัดมหำสำรคำม “ศูนย์เสมำรักษ์จังหวัดมหำสำรคำม” ในกำรส่งเสริมกำรป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองควำม
ประพฤติ นักเรียนและนักศึกษำจึงจัดด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมศักยภำพ กำรตรวจ ติดตำม ควำมประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษำ เพ่ือด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมภำรกิจ 
 
8. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ปัญหำควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ  
 2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและประสำนงำนสถำนศึกษำในกำรป้องกัน แก้ไขปัญหำควำมประพฤตินักเรียน
และนักศึกษำและคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษำ 
 3. เพ่ือปฏิบัติงำนส่งเสริมและคุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำร่วมกับหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำร เครือข่ำย องค์กรภำครัฐ เอกชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
 4. เพื่อประสำน ติดตำม ส่งเสริมและบริกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียนและนักศึกษำ 
 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
 9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
 ออกตรวจ/ติดตำม/เฝ้ำระวัง/ประสำนงำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำในพ้ืนที่จังหวัด
มหำสำรคำม แบ่งเป็น ออกปฏิบัติหน้ำที่ในเวลำรำชกำร จ ำนวน 10 ครั้ง ออกปฏิบัติหน้ำที่นอกเวลำรำชกำร 
จ ำนวน 10 ครั้ง 
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 9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
 คณะกรรมกำรศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม ออกตรวจ/ติดตำม/เฝ้ำระวัง/
ประสำนงำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดมหำสำรคำม ตำมกลไกกำรขับเคลื่อนกำร
ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำให้เป็นระบบ มีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อนักเรียนและนักศึกษำ ร้อยละ 100 
 
10. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนและนักศึกษำในเขตจังหวัดมหำสำรคำม และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน
และนักศึกษำ 
 
11. ระยะเวลาด าเนินการ เดือน มกรำคม - เมษำยน 2564 
 
12. สถานที่ด าเนินการ  
.  พ้ืนที่เสี่ยงในจังหวัดมหำสำรคำม 
 
13. กิจกรรมทีว่างแผนด าเนินการ  
 2. วำงแผนก ำหนดวันประชุมคณะกรรมกำรฯ และผู้เกี่ยวข้อง 
 3. จัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 4. ออกปฏิบัติกำรตำมแผนเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษำ 
 5. สรุปผลกำรออกปฏิบัติกำรตำมแผนเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษำ 
 6. สรุปและจัดท ำรำยงำน 
 
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 
15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
ออกตรวจ/ติดตำม/เฝ้ำระวัง/
ประสำนงำนส่งเสริมควำม
ประพฤตินักเรียน นักศึกษำใน
พ้ืนที่จังหวัดมหำสำรคำม  
 

ร้อยละ 100 - ออกปฏิบัติหน้ำที่
ในเวลำรำชกำร 
จ ำนวน 10 ครั้ง  
- ออกปฏิบัติหน้ำที่
นอกเวลำรำชกำร 
จ ำนวน 10 ครั้ง 

- ออกปฏิบัติหน้ำที่
ในเวลำรำชกำร 
จ ำนวน 5 ครั้ง  
- ออกปฏิบัติหน้ำที่
นอกเวลำรำชกำร 
จ ำนวน 5 ครั้ง 

50 

เชิงคุณภาพ      
คณะกรรมกำรศูนย์เสมำรักษ์
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
มหำสำรคำม ออกตรวจ/ติดตำม/
เฝ้ำระวัง/ประสำนงำนส่งเสริม
ควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำ
ในพ้ืนที่จังหวัดมหำสำรคำม ตำม
กลไกกำรขับเคลื่อนกำรส่งเสริม
ควำมประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษำให้เป็นระบบ มี
ประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
นักเรียนและนักศึกษำ  

ร้อยละ 100 13 อ ำเภอ 13 อ ำเภอ 100 

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

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

20,000 
 

10,760 8,540 2,220 – - 

 
แหล่งงบประมาณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

ไม่มี 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
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 1. ออกปฏิบัติกำรตำมแผนเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษำ 
 2. สรุปผลกำรออกปฏิบัติกำรตำมแผนเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษำ 
 3. สรุปและจัดท ำรำยงำน 
 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 นักเรียนและนักศึกษำ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม ได้รับกำร
ดูแลคุ้มครอง ป้องกัน แก้ไขปัญหำได้อย่ำงทันเหตุกำรณ์ และได้รับควำมคุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. 2546 ได้อย่ำงทั่วถึง 
 
21. ผู้รายงาน นำยประเทือง สว่ำง ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรกำรศึกษำ คศ.3 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
มหำสำรคำม โทรศัพท์ 043 723620 โทรสำร 0432 723618 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 4310 0654 e-mail 
: srs.mk62@gmail.com 
 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 25 มกรำคม 2564 

-------------------------------------- 
ขอควำมอนุเครำะห์ส่งรำยงำนฯ ไปที่ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

ทำง E-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน 
 กลุ่มติดตำมและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นำยสรินท์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มติดตำมและประเมินผล โทรศัพท์ 0 2628 5638-9 ต่อ 1601 
 2. นำงเจนจิรำ ธัชศฤงคำรสกุล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ 0 2628 5638-9 ต่อ 1606 
 3. นำงสำววันรวี จุลเสน นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร โทรศัพท์ 0 2628 5638-9 ต่อ 1609 
   รก.นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
 4. นำงกัญญำรัตน์ ลับกิ่ม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ 0 2628 5638-9 ต่อ 1603 
 5. นำยศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ 0 2628 5638-9 ต่อ 1607 
 6. นำงสำวปรำนี ลิ้มในเมือง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ 0 2628 5638-9 ต่อ 1602 
 7. นำงสำวโศภำพิชญ์ ฉัตรนำค นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ 0 2628 5638-9 ต่อ 1605 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gg.gg/nrrg1 

Download แบบรายงานและเอกสารประกอบ 

mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม         
2. ชื่อโครงการ  โครงกำร ศธ จิตอำสำ  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
3. หว้งเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไมส่ิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (10) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม         
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท 10.1 กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และกำรเสริมสร้ำงจิต 
      สำธำรณะและกำรเป็นพลเมืองที่ดี 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้ำนกำรศึกษำ 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศำสตร์ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ นโยบายที่ 1 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำร

ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้ำงควำมเป็นธรรม ควำม
ปรองดอง และควำมสมำนฉันท์ในชำติ) 

4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ

คน 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ .ข้อ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

  ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
   ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
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      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
   ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 
     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงำนในสังกดักระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      ได้รับบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรศึกษำ       ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับกำรส่งเสรมิและพัฒนำคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับกำรอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศกึษำนอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
      ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
    แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
    แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
    แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
    แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
              แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
    แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
    แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
    แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
    แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
              แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.................................................. .......................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบำยข้อ............................................................... ....................................................................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบำยข้อ........................................................................................................... ........................) 
7. หลักการและเหตุผล  
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 ด้วยในวันที่ 5 ธันวำคม เป็นวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพของ พระบำทสมเด็จพระบรม                ชน
กำธิ เบศรมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ประกอบกับได้มีพระรำชโองกำรโปรดเกล้ำ                   
โปรดกระหม่อมให้ก ำหนดว่ำ วันที่ 5 ธันวำคมของทุกปี เป็นวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ เพ่ือเป็นกำรร่วมน้อม 
ร ำลึกถึงพระองค์ท่ำน กระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งมีภำรกิจส ำคัญที่มุ่งให้นักเรียน นักศึกษำ เยำวชน และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมซื่ อสัตย์ สุจริต และควำม
จงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ รวมทั้งมีควำมประพฤติที่เหมำะสม มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและมี
ค่ำนิยมที่ถูกต้อง เพ่ือกำรพัฒนำทักษะชีวิต รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยได้น้อมน ำพระบรมรำโชวำท 
พระบำทสมเด็จ พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๒๙ ใจควำมว่ำ “กำรบ ำเพ็ญ
ประโยชน์ช่วยเหลือ ผู้อ่ืนนั้น เป็นปัจจัยที่จะสร้ำงสรรค์ควำมมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันและกัน ควำมรักใคร่เผื่อแผ่แบ่งปัน
ในกันและกัน ซึ่งในที่สุดจะก่อให้เกิดควำมสำมัคคีเป็นปึกแผ่นในชำติขึ้น จนเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ จะช่วยให้เรำ
สำมำรถรักษำควำมเป็นอิสระและควำมมั่นคงของชำติบ้ำนเมืองเรำให้ยืนยงอยู่ตลอดไป" ไปส่งเสริมและสนับสนุน        
กำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ให้แก่เด็กและเยำวชน สำมำรถคิดวิเครำะห์ แก้ปัญหำ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะ ชีวติ 
มีลักษณะนิสัยเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีควำมอดทน อดกลั้น เสียสละ มีน้ ำใจ  มีเมตตำ มีควำมเป็นผู้น ำ                   
ผู้ตำมที่ดี มีควำมสำมัคคีรักใคร่ปรองดอง รู้จักกำรเสียสละ และบ ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม รู้คุณค่ำ       
ในศิลปวัฒนธรรมที่ดีงำม รวมทั้งรู้จักกำรน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 
2561 – 2580) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์                   
และ แผนพัฒนำเศรษฐกิจ   และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศำสตร์ที่  ๑                 
กำร เสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ ๓.๒ พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำร 
ด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ ๒.๒ พัฒนำเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ มีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ มีทักษะกำรท ำงำนและกำรใช้ชีวิตที่พร้อมเข้ำสู่ตลำดงำน  
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน ได้ตระหนักและ
เห็นควำมส ำคัญ ในกำรส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนำรี  ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำรและบุคลำกร
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ได้รวมกันท ำกิจกรรมจิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์ จึงได้ก ำหนดจัดโครงกำร ศธ.  จิตอำสำ
บ ำเพ็ญประโยชน์ ขึ้น 
 
8. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล       อดุลย
เดชมหำรำช   
 2. เพื่อปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกท่ีดีให้กับลูกเสือ เนตรนำรี  ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำ
ทหำรและบุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำร รวมไปถึงสร้ำงควำมสัมพันธ์ด้ำนสังคม และเป็นกำร ขัดเกลำทำงด้ำน
จิตใจ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมให้รู้คุณค่ำของกำรแบ่งปัน และกำรช่วยเหลือผู้อื่น 
 3. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีจิตสำธำรณะและใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ 
 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
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     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
 ลูกเสือ  เนตรนำรี  ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ  ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์  นักศึกษำวิชำทหำรและบุคลำกรของ
กระทรวงศึกษำธิกำร เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
 ลูกเสือ  เนตรนำรี  ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ  ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์  นักศึกษำวิชำทหำรและบุคลำกรของ
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ที่เข้ำร่วมกิจกรรม มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกข้ึนไป ร้อยละ 85 
 
10. กลุ่มเป้าหมาย 
 ลูกเสือ  เนตรนำรี  ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ  ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์  นักศึกษำวิชำทหำรและบุคลำกรของ
กระทรวงศึกษำธิกำร เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 400 คน 
 
11. ระยะเวลาด าเนินการ เดือน ธันวำคม 2563 
 
12. สถานที่ด าเนินการ  
.  โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม ศำลหลักเมืองมหำสำรคำม สวนสุขภำพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม และวัดธัญญำวำส อ ำเภอเมือมหำสำรคำม. 
 
13. กิจกรรมทีว่างแผนด าเนินการ  
 1. ประชุมวำงแผนและประสำนกำรด ำเนินงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 2. ประชุมคณะกรรมกำรจัดงำน 
 3. กิจกรรม “จิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์”  
 4. สรุปรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม 
 
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 1. ประชุมวำงแผนและประสำนกำรด ำเนินงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 2. ประชุมคณะกรรมกำรจัดงำน 
 3. กิจกรรม “จิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์”  
 4. สรุปรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม 
 
15. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
ลูกเสือ  เนตรนำร ี ผู้บังคับบัญชำ
ลูกเสือ  ผู้บ ำเพ็ญประโยชน ์ 
นักศึกษำวิชำทหำรและบุคลำกร
ของกระทรวงศึกษำธิกำร เข้ำร่วม
โครงกำร จ ำนวน 400 คน 

ร้อยละ 100 จ ำนวน 400 คน จ ำนวน 400 คน 100 

เชิงคุณภาพ      
ลูกเสือ  เนตรนำร ี ผู้บังคับบัญชำ
ลูกเสือ  ผู้บ ำเพ็ญประโยชน ์ 
นักศึกษำวิชำทหำรและบุคลำกร
ของหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 
ที่เข้ำร่วมกิจกรรม มีควำมพึงพอใจ
อยู่ในระดับมำกขึ้นไป 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 86.94 รอ้ยละ 86.94 

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

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

10,000 10,000 10,000 - – - 
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แหล่งงบประมาณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 1. อุปกรณ์ท ำควำมสะอำดไม่เพียงพอกับลูกเสือ ยุวกำชำด ฯลฯ ในกำรท ำกิจกรรมท ำควำมสะอำด เช่น 
ไม้กวำดทำงมะพร้ำว จอบ เสียม  
  2. สถำนที่ และสภำพอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวย ในกำรท ำกิจกรรม 
 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 ไม่มี 
 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 1. ลูกเสือ  เนตรนำรี  ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ  ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์  นักศึกษำวิชำทหำรและบุคลำกรของ
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  เข้ำร่วมกิจกรรม ได้น้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จ      พระ
บรมชนกำธิเบศรมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร   
 2. ลูกเสือ  เนตรนำรี  ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ  ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์  นักศึกษำวิชำทหำรและบุคลำกรของ
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนเข้ำร่วมกิจกรรม ได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมจิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคม 
เป็นแบบอย่ำงที่ดีมีควำมเสียสละ ช่วยเหลือบรรเทำควำมเดือดร้อน และใช้เวลำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม  
 
21. ผู้รายงาน   นำยปิยะ จันทร์หอมฟุ้ง ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
มหำสำรคำม โทรศัพท์   043 723620  โทรสำร  0432 723618 โทรศัพท์เคลื่อนที่  09 1869 4888  e-
mail : srs.mk62@gmail.com 
 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 25 มกรำคม 2564 

-------------------------------------- 
ขอควำมอนุเครำะห์ส่งรำยงำนฯ ไปที่ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

ทำง E-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน 
 กลุ่มติดตำมและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นำยสรินท์  ศรีสมพันธุ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มติดตำมและประเมินผล โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐1 
 2. นำงเจนจิรำ  ธัชศฤงคำรสกุล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ 
๑๖๐๖ 
 3. นำงสำววันรวี  จุลเสน นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐9 
   รก.นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 

mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน
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 4. นำงกัญญำรัตน์ ลับกิ่ม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐3 
 5. นำยศุภกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๗ 
 6. นำงสำวปรำนี  ลิ้มในเมือง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐2 
 7. นำงสำวโศภำพิชญ์  ฉัตรนำค นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gg.gg/nrrg1 
  

Download แบบรายงานและเอกสารประกอบ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม         
2. ชื่อโครงการ  โครงกำรยุวกำชำดบ ำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำดไทย (๙๙ ปี  
ยุวกำชำดไทย)   
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (10) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม         
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท 10.1 กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และกำรเสริมสร้ำงจิต 
      สำธำรณะและกำรเป็นพลเมืองที่ดี 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้ำนกำรศึกษำ 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศำสตร์ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ นโยบายที่ 1 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำร

ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้ำงควำมเป็นธรรม ควำม
ปรองดอง และควำมสมำนฉันท์ในชำติ) 

4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ

คน 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ .ข้อ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

  ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
   ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
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 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
   ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 
     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงำนในสังกดักระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      ได้รับบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรศึกษำ       ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับกำรส่งเสรมิและพัฒนำคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับกำรอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศกึษำนอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
      ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
    แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
    แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
    แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
    แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
              แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
    แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
    แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
    แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
    แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
              แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบำยข้อ........................................................................................................... ........................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบำยข้อ...................................................................................................................................)  
7. หลักการและเหตุผล  
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 ยุวกำชำดเกิดข้ึนจำกมติท่ีประชุมสหพันธ์สภำกำชำดและสภำเสี้ยววงเดือนแดงระหว่ำงประเทศ เมื่อ ค.ศ.
1919 (พ.ศ. 2462) โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่ำ “สภำกำชำดทุกชำติควรจัดตั้งกำชำดส ำหรับเด็กเพ่ือ
ฝึกอบรมเยำวชนให้รู้จักกำรกินดี อยู่ดี รักษำสุขภำพอนำมัย มีเมตตำสงสำรเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ไม่ว่ำชำติ ศำสนำ
ใดๆ มีศรัทธำ เสียสละ และบ ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม โดยจัดกิจกรรมและด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับระบบ
กำรศึกษำ ซึ่งสภำกำชำดไทยได้ฝำกกิจกำรยุวกำชำดไว้กับกระทรวงศึกษำธิกำร ด้วยเหตุผลที่ว่ำเป็นกิจกำรอัน
เกี่ยวเนื่องกับกำรศึกษำและกระทรวงศึกษำธิกำรได้ดูแลกิจกำรลูกเสืออยู่แล้ว ปัจจุบันกิจกำรยุวกำชำดอยู่ในควำม
ดูแลของ 2 หน่วยงำน คือ สภำกำชำดไทย โดยส ำนักงำนยุวกำชำดรับผิดชอบเยำวชนชำย-หญิง อำยุระหว่ำง 15-
25 ปี ที่เรียกว่ำอำสำยุวกำชำด และกระทรวงศึกษำธิกำร โดยส ำนักกำรลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรีย น 
รับผิดชอบเยำวชน ชำย-หญิง อำยุระหว่ำง 7- 18 ปี ที่เรียกว่ำสมำชิกยุวกำชำด โดยทั้ง 2 หน่วยงำนมีกำรประสำน
กำรด ำเนินงำนร่วมกัน 
           กิจกำรยุวกำชำดเป็นกิจกรรมส ำหรับเยำวชนอำยุระหว่ำง 7-25 ปี ซึ่งได้รับกำรสถำปนำขึ้นเมื่อวันที่ 27 
มกรำคม 2465 โดยสมเด็จเจ้ำฟ้ำกรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนำยกสภำกำชำดสยำมในขณะนั้น กิจกำร 
ยุวกำชำดได้เจริญเติบโตขึ้นตำมล ำดับ มีกำรพัฒนำเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงใหม่หลำยด้ำน เช่น หลักสูตรกำรเรียน
กำรสอน กำรจัดกิจกรรม ข้อบังคับต่ำง ๆ และในวันที่ ๒๗ มกรำคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำด
ไทย เพ่ือเป็นกำรระลึกถึงบุคคลซึ่งก่อตั้งกิจกำรยุวกำชำดขึ้นในประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำและ
สมำชิกยุวกำชำด ได้ร่วมท ำกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม จึงได้
จัดโครงกำรยุวกำชำดบ ำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำดไทย  (๙๙ ปี ยุวกำชำดไทย) ขึ้น 
 
8. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อระลึกถึงบุคคลส ำคัญผู้ก่อตั้งกิจกำรยุวกำชำดขึ้นในประเทศไทย 
 2. เพ่ือให้สมำชิกยุวกำชำดได้ท ำกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันจำกโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID -19)  ได้ท ำควำมสะอำดสถำนที่ส่วนรวม ท ำเจลล้ำงมือ เพ่ือแจกจ่ำยให้ประชำชนใน
ชุมชน รู้คุณค่ำของกำรแบ่งปันและกำรช่วยเหลือผู้อื่น    
 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหำรและผู้ที่เก่ียวข้อง ให้กำรสนับสนุนส่งเสริมกิจกำรยุวกำชำดมำกยิ่งขึ้น 
 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
 ผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด สมำชิกยุวกำชำด และเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน ๑๓๐ คน ได้ท ำกิจกรรมบ ำเพ็ญ
ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันจำกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID -19)  ได้ท ำควำมสะอำดสถำนที่
ส่วนรวม ท ำเจลล้ำงมือ เพ่ือแจกจ่ำยให้ประชำชนในชุมชน รู้คุณค่ำของกำรแบ่งปันและกำรช่วยเหลือผู้อ่ืน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
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 ผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด สมำชิกยุวกำชำด และเจ้ำหน้ำที่ ร้อยละ ๑๐๐  ได้ร่วมระลึกถึงบุคคลส ำคัญที่
เป็นผู้ก่อตั้งกิจกำรยุวกำชำดขึ้นในประเทศไทย ได้ร่วมท ำกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่ำของกำรแบ่งปันและ
กำรช่วยเหลือผู้อื่น และท ำให้ผู้บริหำรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้กำรสนับสนุนส่งเสริมกิจกำรยุวกำชำดมำกยิ่งขึ้น 
 
10. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด สมำชิกยุวกำชำด และเจ้ำหน้ำที่  จ ำนวน ๑๓๐ คน 
 
11. ระยะเวลาด าเนินการ เดือนมกรำคม – เมษำยน  ๒๕๖๔ 
 
12. สถานที่ด าเนินการ  
. สถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร   
 
13. กิจกรรมทีว่างแผนด าเนินการ  
 1. กิจกรรม ประชำสัมพันธ์โครงกำร และประชุมชี้แจง 
 2. กิจกรรมงำนวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำดไทย  (๙๙ ปี ยุวกำชำดไทย) 
 3. กิจกรรมประเมินผล  โครงกำรฯ สรุปรำยงำนผู้เกี่ยวข้อง 
 
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 1. ประชำสัมพันธ์โครงกำรหน่วยงำนทำงกำรศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ในจังหวัดมหำสำรคำม 
 2. ประชุมชี้แจงผู้เข้ำร่วมโครงกำรเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมกำรจัดงำนเนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำ ยุว
กำชำดไทย (99 ปี ยุวกำชำดไทย) กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำด
ไทย ประจ ำปี ๒๕๖๔ จังหวัดมหำสำรคำม จ ำนวน 40 คน 
 2. กำรจัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำดไทย  (๙๙ ปี ยุวกำชำดไทย) กิจกรรมในงำนประกอบด้วย 
พิธีเปิด พิธีมอบเกียรติบัตร หมู่ยุวกำชำดที่เข้ำร่วมพิธีปฏิญำณตนและสวนสนำมของยุวกำชำด  กำรกล่ำวค ำ
ปฏิญำณตนของยุวกำชำด พิธีสวนสนำม และกิจกรรมยุวกำชำดบ ำเพ็ญประโยชน์พ้ืนที่ในโรงเรียน กลุ่มเป้ำหมำย 
ได้แก่ ผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด สมำชิกยุวกำชำด และเจ้ำหน้ำที่  จ ำนวน ๑๓๐ คน 
 3. ประเมินผลกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำร โดยใช้แบบประเมินควำมพึงพอใจกำรจัดกิจกรรมกำรจัดงำน
เนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำ ยุวกำชำดไทย (99 ปี ยุวกำชำดไทย) 
 4. สรุปและจัดท ำรำยงำน 
 
15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
ผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด สมำชิก
ยุวกำชำด และเจ้ำหน้ำที่  

130 คน 130 คน 130 คน 100 

เชิงคุณภาพ      
ผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด สมำชิก
ยุวกำชำด และเจ้ำหน้ำที่ร่วม
ระลึกถึงบุคคลส ำคัญที่ เป็นผู้
ก่อตั้งกิจกำรยุวกำชำดขึ้นใน
ประเทศไทย ได้ร่วมท ำกิจกรรม
บ ำเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่ำของ
กำรแบ่งปันและกำรช่วยเหลือ
ผู้อ่ืน และท ำให้ผู้บริหำรและผู้ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ให้ ก ำ ร สนั บสนุ น
ส่งเสริมกิจกำรยุวกำชำดมำก
ยิ่งขึน้ 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100 

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

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

30,000 30,000 - 30,000 – - 
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แหล่งงบประมาณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 ไม่มี 
 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 ไม่มี 
 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 ๑. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรร้อยละ ๑๐๐ ได้ร่วมระลึกถึงบุคคลส ำคัญผู้ก่อตั้งกิจกำรยุวกำชำด          
 ๒. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรร้อยละ ๑๐๐ ได้ท ำกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันจำกโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID -19)  ได้ท ำควำมสะอำดสถำนที่ส่วนรวม ท ำเจลล้ำงมือ เพื่อแจกจ่ำย                  
ให้ประชำชนในชุมชน รู้คุณค่ำของกำรแบ่งปันและกำรช่วยเหลือผู้อื่น    
 ๓. ผู้บริหำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้กำรสนับสนุนส่งเสริมกิจกำรยุวกำชำดมำกยิ่งขึ้น 
 
21. ผู้รายงาน  นำงสำวณภัคริดำ  ไสวงำม ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
มหำสำรคำม โทรศัพท์ 043-723620 โทรสำร 043-723620 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 062-3837272  e-mail : 
srs.mk62@gmail.com 
 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 25 มกรำคม 2564 

-------------------------------------- 
ขอควำมอนุเครำะห์ส่งรำยงำนฯ ไปที่ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

ทำง E-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน 
 กลุ่มติดตำมและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นำยสรินท์  ศรีสมพันธุ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มติดตำมและประเมินผล โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐1 
 2. นำงเจนจิรำ  ธัชศฤงคำรสกุล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ 
๑๖๐๖ 
 3. นำงสำววันรวี  จุลเสน นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐9 
   รก.นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
 4. นำงกัญญำรัตน์ ลับกิ่ม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐3 
 5. นำยศุภกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๗ 
 6. นำงสำวปรำนี  ลิ้มในเมือง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐2 
 7. นำงสำวโศภำพิชญ์  ฉัตรนำค นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐5 
 

Download แบบรายงานและเอกสารประกอบ 

mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม 
2. ชื่อโครงการ โครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำชนเพ่ือกำรจัดท ำรูปแบบและแนวทำงพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ  ประจ ำปี ๒๕๖4 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ทีม่ีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ )  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์     
     (1) เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 (2) ประเด็น  กำรพัฒนำกำรเรียนรู้  
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ Y  ประเด็น (12) กำรพัฒนำกำรเรียนรู้    

 เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่ 
              จ ำเป็นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำง 
              มีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท 12.1 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงใน 

         ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 120101 คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะ 
         กำรเรียนรู้ และทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอด 
         ชีวิตดีขึ้น 
 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

         ชื่อองค์ประกอบ : V05 สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้     
   ชื่อปัจจัย : F00504 เครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ 
    4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้ำนกำรศึกษำ        

4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศำสตร์ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์) 

 

แบบฟอร์ม  
ส ำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ นโยบายที่ 1 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้ำงควำมเป็นธรรม ควำม
ปรองดอง และควำมสมำนฉันท์ในชำติ) 

4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ ข้อ 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคน 
               ไทยทุกช่วงวัย) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ ..ข้อ 7 การเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 21......) 
 
4.8 ยุทธศาสตรต์ามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขดีควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

 
     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงำนในสังกดักระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลติที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      ได้รับบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรศึกษำ       ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับกำรส่งเสรมิและพัฒนำคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับกำรอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศกึษำนอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
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            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นทีร่ะดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบนุโยบำยข้อ............................................................................. ......................................................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบำยข้อ......................................................................................................................... ..........) 
7. หลักการและเหตุผล  
  กำรศึกษำเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพของมนุษย์ทั้งในด้ำนควำมรู้ ควำมคิด กำรปฏิบัติคุณธรรม 
ชีวิตควำมเปน็อยู่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญำ มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรเพ่ิมศักยภำพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สำมำรถด ำรงชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข บนพ้ืนฐำน
ของควำมเป็นไทยและควำมเป็นสำกล รวมทั้งมีควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพหรือศึกษำต่อ ตำมควำมถนัด
และควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำร
พัฒนำประเทศ คือ “ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม 
ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” พัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ สร้ำงโอกำส
และควำมเสมอภำคทำงสังคม สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภำครัฐของ
ประชำชนเพื่อประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม มี 6 ยุทธศำสตร์ ซึ่งเก่ียวข้องกับภำรกิจของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร คือ 1. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง 2. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน 3. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 4. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำน 
กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 5. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตทีเ่ป็น
มิตรกบัสิ่งแวดล้อม และ 6. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่มุ่งเน้นกำร
ยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติบนพ้ืนฐำนแนวคิด 3 ประกำร ได้แก่ 1) ต่อยอดอดีต 2) ปรับ
ปัจจุบัน 3) สร้ำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต และยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
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มนุษย์มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่งและมีคุณภำพ โดย
คนไทย มีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำน และมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำ ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ มี
หลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสำร ภำษำอังกฤษและภำษำ ที ่3 และอนุรักษ์ภำษำ
ท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูงเป็นนวัตกร 
นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมำชีพ ตำมควำมถนัดของตนเอง กระทรวงศึกษำธิกำรได้
ด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) ภำยใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก ำหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศำสตร์ชำติเป็นจุดเน้นด้ำนกำรศึกษำ มีกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำร
สอน กำรใช้สถำนกำรณ์จริงจำกสถำนประกอบกำรและชุมชน “ปรับโรงงำน เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน 
นักศึกษำได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับกำรฝึกทักษะกำรท ำงำน ร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตำมควำม
ต้องกำรของสถำนประกอบกำร เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถน ำควำมรู้ และประสบกำรณ์ไปใช้ได้จริง สำมำรถประกอบ
อำชีพได้ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ ตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564) มีนโยบำยในกำรเพิ่ม สัดส่วนผู้เรียนสำยอำชีพและสำยสำมัญ โดยก ำหนดเป้ำหมำยปี พ.ศ.
๒๕๖๔ ให้ได ้50 ต่อ 50 ทั้งนี้จ ำเป็นต้องปรบัหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ และกำรพัฒนำครู เพ่ือท ำให้
กำรเรียนกำรสอนในสำยอำชีพมีคุณภำพสูงขึ้น  
  จำกกำรรำยงำนสรปุผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๒ พบว่ำคุณภำพด้ำนกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ ซึ่งมีเป้ำหมำยให้วัยเรียน วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วนรู้จักคิดวิเครำะห์ 
รักกำรเรียนรู้ มีส ำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และ
ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น ผลกำรประเมินด้ำนทักษะร้อยละ ๖๒.๓๐ ซ่ึงต่ ำกวำ่ปี 
๒๕๖๑ ที่มีผลกำรประเมินร้อยละ ๖๓.๐๐ และมีรำยงำนผลสัดส่วนกำรเข้ำเรียนอำชีวศึกษำ ต่อสำมัญ 
ระดับประเทศ พบว่ำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ สัดส่วนผู้เรียน ๒๗.๒๐ ต่อ ๗๒.๘๐ และปีกำรศึกษำ 2562 สัดส่วน
ผู้เรียน 35.62 ต่อ 64.38 ตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) ดังนั้นกำรพัฒนำ คุณภำพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะดังกล่ำวจึงมีควำมจ ำเป็นจะต้องปรับหลักสูตรให้ทันสมัย 
พัฒนำกระบวนกำรคิด และทักษะที่จ ำเป็น มีควำมยืดหยุ่นสอดคล้อง กับควำมสำมำรถและควำมถนัดของผู้เรียน
แต่ละคน ตลอดทั้งสอดคล้องกับสภำพบริบทของแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถนำควำมรู้ ทักษะและ
ประสบกำรณ์ที่ได้รับไปใช้ในกำรประกอบอำชีพได้ มีงำนท ำ สำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร จึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมเพ่ือกำรพัฒนำหลักสูตร ต่อเนื่องเชื่อมโยง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนกบัอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ เพ่ือพัฒนำหลักสูตรระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนให้มีควำม
เชื่อมโยงกับหลักสูตรในระดับกำรศึกษำท่ีสูงขึ้น และพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำร
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มีงำนท ำ เพ่ือให้ผู้เรียนที่จบกำรศึกษำในแต่ละระดับสำมำรถใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ไปใช้ในกำรประกอบอำชีพ
ได้ตำมควำมถนดัและควำมสนใจ  

8. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีควำมเชื่อมโยงกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กับ
อำชีวศึกษำและอุดมศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ในระดับจังหวัดและภูมิภำค  
 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ   
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ   
  จ ำนวนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำร ศึกษำข้ันพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ ในระดับจังหวัด  
(1 หลักสูตร) 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและ
อุดมศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
  ๑) ผู้บริหำร คร ูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียนในสถำนศึกษำ จ ำนวน ๖ สถำนศึกษำ  

๒) ภำคีเครือข่ำยกำรศึกษำของพ้ืนที่ 
 
 

11. ระยะเวลาด าเนินการ …กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ - สิงหำคม ๒๕๖๔................................ 
12. สถานที่ด าเนินการ................จังหวัดมหำสำรคำม........................................................................... 
13. กิจกรรมทีว่างแผนด าเนินการ งบประมำณที่ได้รับ ๖๐,๐๐๐ บำท 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
1 แต่งตั้งคณะท ำงำนระดับจังหวัด กุมภำพันธ์ - - - - 
2 ประชุมคณะท ำงำน ผ่ำนระบบออนไลน์ กุมภำพันธ์ - - - - 
 - จับคูส่ถำบันคู่พัฒนำหลักสูตร มีนำคม - - - - 
3 ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ
และลงนำมบันทกึข้อตกลงควำมร่วมมือ 
๓๐ คนx๓๒๐บำท 

เมษำยน 
- 

พฤษภำคม 
 ๙,๖๐๐ ๒,๐๐๐ ๑๑,๖๐๐ 

 
๔ 

น ำหลักสูตรสู่สถำนศึกษำท่ีร่วมโครงกำร 
สนับสนุนสถำนศึกษำร่วมพัฒนำหลักสูตร 
๔ สถำนศึกษำX๓,๐๐๐ บำท=๑๒,๐๐๐บำท 

พฤษภำคม 
- 

กรกฎำคม 
- ๒๔,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
๒ สถำนศึกษำx๖,๐๐๐บำท =๑๒,๐๐๐บำท 

๕ 
นิเทศ ก ำกับ ติดตำมผล 
นิเทศออนไลน์ 

มิถุนำยน 
กรกฎำคม 

- - - - 

๖ 

ประชุมสรุปผลส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 
จ ำนวน ๒ ครั้ง 
ครั้งที ่๑ ค่ำเบี้ยเลี้ยง ๔ คน x ๒๔๐ บำท x ๑ วัน    
           = ๙๖๐ บำท                    
ค่ำพำหนะไปขอนแก่น ๑๖๐ กม. X ๔ บำท = ๖๔๐ 
ครั้งที่ ๒ ค่ำเบี้ยเลี้ยง ๒ คน x ๒๔๐ บำท x ๑ วัน    
           = ๔๘๐ บำท  
           ค่ำพำหนะไปกทม.  = ๖,๐๕๖บำท 

มิถุนำยน-
สิงหำคม 

 ๘,๑๓๖  ๘,๑๓๖ 

๗ 
ประชุมพัฒนำศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน ๑ ครั้ง 
๑๓ คน x ๒๔๐ บำท x ๒ วัน 

กรกฎำคม  ๖,๒๔๐  ๖,๒๔๐ 

๘ 
ประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำน  
๑๕ คน x ๑๙๐ บำท x ๒ วัน 

สิงหำคม  ๕,๗๐๐ ๒,๒๒๔ ๗,๙๒๔ 

๙ 

มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
เกยีรติบัตร พร้อมกรอบ (๘ แผ่น) เกียรติบัตร ไม่มี
กรอบ (๑๐๐ แผ่น) 
เกียรติบัตรพร้อมกรอบ ๘ แผ่น x ๒๐๐ บำท  
                  = ๑,๖๐๐ บำท 
เกียรติบัตร ไม่มีกรอบ จ ำนวน ๑๐๐ แผ่น 
                  =๕๐๐ บำท 

สิงหำคม   ๒,๑๐๐ ๒,๑๐๐ 

ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร - ๕๓,๖๗๖ ๖,๓๒๔ ๖๐,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น - ๕๓,๖๗๖ ๖,๓๒๔ ๖๐,๐๐๐ 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
  1) ได้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ (Continuous and 
Linking Curriculum : CLC) 

2) ผู้เรียนมีทำงเลือกในกำรเข้ำสู่กำรศึกษำในระดับสูงขึ้นที่หลำกหลำยสอดคล้องกับควำมต้องกำรและ
บริบทในพื้นที่ 

3) มีผลงำนกำรวิเครำะห์ สังเครำะห ์วิจัยจำกกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
กับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ (Continuous and Linking Curriculum : CLC)ระดับจังหวัด  
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15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
จ ำ น ว น ห ลั ก สู ต ร ต่ อ เ นื่ อ ง
เชื่อมโยงกำร ศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
กับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ 
ในระดับจังหวัด (1 หลักสูตร) 

    

เชงิคุณภาพ      
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด มี
หลั กสู ตรต่ อ เนื่ อ ง เชื่ อม โยง
ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ขั้ น พ้ื น ฐ ำ น กั บ
อำชีวศึกษำและอุดมศึกษำอย่ำง
มีคุณภำพ 

รอ้ยละ 50 N/A 
 

N/A N/A 

 

 

 

 

 

 

 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เทำ่กับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

๖๐,๐๐๐ - - - - - 
แหล่งงบประมาณ .............ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงศึกษำธิกำร........................................... 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหำ อุปสรรค 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
      18.2 แนวทำงแก้ไข 
...................................................................................................................................................................... ...............
..................................................................................................................................................................................... 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................ ......................................................................... 
.................................................................................... ................................................................................................. 
 
 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
................................................................................................................................ .....................................................
..................................................................................................................................................................................... 
21. ผู้รายงาน....นำงสำวนิตยำ  ฮะยงยุทธ...........ต าแหนง่.......ศึกษำนิเทศก.์......................................... 
     โทรศัพท์.......๐๘๗-๖๔๑๒๒๕๗........โทรสาร.........-............E–mail : ....minipooh255@gmail.com......... 
22. วันทีร่ายงาน ณ วันที่ .....6...... เดือน ....เมษำยน...........พ.ศ. .........๒๕๖๔.............. 

-------------------------------------- 

ขอควำมอนุเครำะห์ส่งรำยงำนฯ ไปที่ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

ทำง E-mail : report_ed54@hotmail.com  
  

mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน
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ผู้ประสาน   ๑. ชื่อ-สกุล  นำยรัฐกร  ลงค ำ 
                ต ำแหน่ง  ศึกษำนิเทศก์     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม 
                โทรศัพท์                             โทรสำร  ............................................. 
                โทรศัพท์เคลื่อนที่  ๐๘๑๗๒๙๕๘๒๐  e-mail : .......................................................  
                ๒. ชื่อ-สกุล  นำงสำวนิตยำ  ฮะยงยุทธ 
                ต ำแหน่ง  ศึกษำนิเทศก์     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม 
                โทรศัพท์   0876412257       โทรสำร  ............................................. 
                โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................................  e-mail : ....................................................... 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม 
2. ชื่อโครงการ โครงกำรตรวจติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
3. ห้วงเวลารายงาน     
    ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓      ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ทีม่ีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  กำรปรับสมดลุและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
     (1) เป้ำหมำย ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองควำมต้องกำร 
          ของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

 (2) ประเด็น  กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ  
    4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (20) กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ        

 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) บริกำรของรัฐมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของ 
         ผู้ใช้บริกำร 

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท 20.1 กำรพัฒนำและบริกำรประชำชน 
  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 200101 งำนบริกำรภำครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
         ชื่อองค์ประกอบ : V02 กำรเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูลภำครัฐ   
   ชื่อปัจจัย : F0202 กำรเปิดเผยข้อมูลภำครัฐให้กับภำคส่วนต่ำงๆ 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 2 ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน     
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศำสตร์ กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดเลื่อมล้ ำในสังคม) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ นโยบายที่ 1 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำร

ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้ำงควำมเป็นธรรม ควำม
ปรองดอง และควำมสมำนฉันท์ในชำติ) 

4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ ข้อ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครฐั) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 

 

แบบฟอร์ม  
ส ำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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4.8 ยุทธศาสตรต์ามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขดีควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

 
     ๔.9.1    แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงำนในสังกดักระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลติที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      ได้รับบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรศึกษำ       ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับกำรส่งเสรมิและพัฒนำคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับกำรอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศกึษำนอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นทีร่ะดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
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                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบนุโยบำยข้อ..................................................................................... ..............................................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบำยข้อ................................................................................................................................. ..) 
 
 
7. หลักการและเหตุผล  
  ตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๖๐  
ข้อ ๑๒ ให้ศึกษำธิกำรจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชำ มีอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดและประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องกำรแบ่งหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ ๑๑ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ 
๓(๕) กำรแบ่งกลุ่มงำนภำยในศึกษำธิกำรจังหวัด กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล  และตำมค ำสั่งส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม ให้ศึกษำนิเทศก์มีหน้ำที่ประสำนและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร โดยมีกลุ่มงำนกำร
ตรวจรำชกำร เตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยและแผนกำรตรวจรำชกำรของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ประสำนงำน จัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำรให้สอดคล้องกับกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจ
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  สั่งกำร ก ำกับ เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรตรวจรำชกำรของส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำรและยุทธศำสตร์ชำติ จัดท ำรำยงำนกำรตรวจรำชกำร ศึกษำ วิจัยเกี่ยวกับงำนตรวจรำชกำร 
และปฎิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง   
  จำกเหตุผลและบทบำทหน้ำที่ ภำระงำนที่ก ำหนดไว้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม จึงได้
ด ำเนินกำรตำมโครงกำร กำรตรวจรำชกำร เพื่อสนองนโยบำยยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี แผนกำรศึกษำแห่งชำติ ๒๐ 
ปี ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ต่อไป  
8. วัตถุประสงค์ 

  1.เ พ่ือเตรียมข้อมูลสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยและแผนกำรตรวจรำชกำรของ
กระทรวงศึกษำธิกำรและข้อมูลเพ่ือรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 256๔ 
  2.เพ่ือจัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำรให้สอดคล้องกับกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
และแผนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔ 
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 3.เพ่ือตรวจ ติดตำม นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร
และกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
 4. เพ่ือจัดท ำรำยงำนและสรุปผลกำรตรวจรำชกำร 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ   
     ๙.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ   
  สถำนศึกษำมีควำมพร้อมรับกำรตรวจติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของ 
ศธ. จังหวัดมหำสำรคำม 
     ๙.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
 ร้อยละร้อยของสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้รับกำรตรวจติดตำม 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ สถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ในจังหวัดมหำสำรคำม 
11. ระยะเวลาด าเนินการ …เดือนกุมภำพันธ์ – เดือนสิงหำคม ๒๕๖๔…. 
12. สถานที่ด าเนินการ.........จังหวัดมหำสำรคำม..................................................................... 
13. กิจกรรมทีว่างแผนด าเนินการ  

ที ่ กิจกรรมหลัก  ระยะเวลำ 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 

1 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรตรวจติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และค ำ
รับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

มกรำคม 
กุมภำพันธ์ 

- - - - 

2 

ประชุมคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรโครงกำรตรวจ
ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และค ำ
รบัรองกำรปฏิบัติรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
๓๐คน X ๑๙๐ บำท X ๔ ครั้ง  

มกรำคม 
กุมภำพันธ์ 
มีนำคม 
เมษำยน 

- ๒๒,๘๐๐ ๒,๐๐๐ ๒๔,๘๐๐ 

3 

จัดท ำแผนกำรตรวจติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์  ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 และค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

กุมภำพันธ์ - - ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

4 ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำรและยุทธศำสตร์  ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 และค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ร่วมติดตำมกับผู้ตรวจ
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร) 
ค่ำเบี้ยเลี้ยง ๑๕ คนx๒๔๐บำทx๕ครั้ง=๑๘,๐๐๐ 

กุมภำพันธ์ 
ถึง 

สิงหำคม 

 
- 

 
๒๔,๒๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๒๖,๒๐๐ 
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ที ่ กิจกรรมหลัก  ระยะเวลำ 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
ค่ำพำหนะพร้อมเบี้ยเลี้ยงพนักงำนขับรถ  
ชดเชยค่ำน้ ำมัน ๑๐๐๐บำทx๕ครั้ง = ๕,๐๐๐ บำท 
เบี้ยเลี้ยงพนักงำนขับรถ ๒๔๐ x ๕ ครั้ง = ๑,๒๐๐ บ. 

5 
ประสำนงำนและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร รับกำร
ตรวจติดตำมตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
ประสำนและติดตำมผ่ำนระบบออนไลน์ 

กุมภำพันธ์ 
ถึง 

สิงหำคม 
- - ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 

๖ 

ร่วมประชุมกับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค๑๒ 
คณะกรรมกำรโครงกำรตรวจติดตำมประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ค่ำเบี้ยเลี้ยง ๓ คน x ๒๔๐ บำทx ๕ ครั้ง=๓,๖๐๐ 
ค่ำพำหนะ ๘๐กมx๑๐เที่ยวx๔บำท= ๓,๒๐๐บำท 

มกรำคม
ถึง

สิงหำคม 
- ๖,๘๐๐ - ๖,๘๐๐ 

๗ 
ประชุมสรุปผล รำยงำนผลพร้อมจัดท ำรูปเล่ม 
๑๓ คน x ๑๙๐ บำทx๒วัน 
 

สิงหำคม - ๔,๙๔๐ ๓,๐๐๐ ๗,๙๔๐ 

๘ 

สนับสนุนพัฒนำบุคลำกรสนง.ศธจ.มค.เพ่ือเตรียมรับ
กำรตรวจรำชกำร 
๔๐คนx๑๙๐บำท=๗,๖๐๐ บ. 
 

มิถุนำยน - ๗,๖๐๐ ๑,๖๖๐ ๙,๒๖๐ 

ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร  ๖๖,๓๔๐ ๑๓,๖๖๐ ๘๐,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น  ๖๖,๓๔๐ ๑๓,๖๖๐ ๘๐,๐๐๐ 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)   
  1. มีข้อมูลสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยและแผนกำรตรวจรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร
และข้อมูลเพื่อรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔ 
 2.มีแผนกำรตรวจรำชกำรให้สอดคล้องกับกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและ
แผนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔ 
 3.มีรำยงำนกำรตรวจรำชกำรและกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
 
15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
สถำนศึกษำมีควำมพร้อมรับกำร
ตรวจติดตำมประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ของ ศธ.  จังหวัด
มหำสำรคำม 

    

เชงิคุณภาพ      
ร้อยละร้อยของสถำนศึกษำใน
สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้รับ
กำรตรวจติดตำม 

ร้อยละ 50 N/A 
 
 

N/A N/A 

 

 

 

 

 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เทำ่กับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

๘๐,๐๐๐ 27,424 - 27,424 - - 
แหล่งงบประมาณ ....ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงศึกษำธิกำร................................................. 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปญัหำ อุปสรรค 
.............................................................................................................................................................. .......................
..................................................................................................................................................................................... 
      18.2 แนวทำงแก้ไข 
.....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................ ............................................................................. 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
........................................................................................................................................................ ............................. 
.....................................................................................................................................................................................  
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
.......................................................................................... ...........................................................................................
..................................................................................................................................................................... ................ 
21. ผู้รายงาน....นำงสำวนิตยำ  ฮะยงยุทธ...........ต าแหนง่.......ศึกษำนิเทศก.์......................................... 
     โทรศัพท์.......๐๘๗-๖๔๑๒๒๕๗........โทรสาร.........-............E–mail : ....minipooh255@gmail.com......... 
22. วันทีร่ายงาน ณ วันที่ .....6...... เดือน ....เมษำยน...........พ.ศ. .........๒๕๖๔.............. 

-------------------------------------- 

ขอควำมอนุเครำะห์ส่งรำยงำนฯ ไปที่ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร ์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

ทำง E-mail : report_ed54@hotmail.com  
 

mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน
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  ผู้ประสาน   ชื่อ-สกุล  นำยรัฐกร  ลงค ำ 
                ต ำแหน่ง  ศึกษำนิเทศก์     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม 
                โทรศัพท์                             โทรสำร  ............................................. 
                โทรศัพท์เคลื่อนที่  ๐๘๑๗๒๙๕๘๒๐  e-mail : .......................................................  
                ชื่อ-สกุล  นำงสำวนิตยำ  ฮะยงยุทธ 
                ต ำแหน่ง  ศึกษำนิเทศก์     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม 
                โทรศัพท์   0876412257       โทรสำร  ............................................. 
                โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................................  e-mail : ....................................................... 
                ชื่อ-สกุล  นำงนิลรัตน์  โคตะ 
                ต ำแหน่ง  ศึกษำนิเทศก์     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม 
                โทรศัพท์   08๐๑๔๙๒๔๖๔      โทรสำร  ............................................. 
                โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................................  e-mail : ....................................................... 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  

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

1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม 
2. ชื่อโครงการ โครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำ 
กำรศึกษำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓      ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔      ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร               สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ   
    (โปรดวเิครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้ำน...กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์...) 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบดุ้ำน... 3.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ Y  

ประเด็น (12) กำรพัฒนำกำรเรียนรู้         
 (1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่ 
              จ ำเป็นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำง 
              มีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้ำน...... (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 12.1 กำรปฏิรูป
กระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงใน 
         ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 120101 คนไทยได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะ 
         กำรเรียนรู้ และทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอด 
         ชีวิตดีขึ้น...) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้ำน..... 12 ด้ำนกำรศึกษำ...) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศำสตร์.....กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์.....) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.....นโยบายที่ 1 เสริมสร้ำงควำมม่ันคงของสถำบันหลักของชำติ และกำร

ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้ำงควำมเป็นธรรม ควำม
ปรองดอง และควำมสมำนฉันท์ในชำติ) 

4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อข้อ 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคน 

 

แบบฟอร์ม  
ส ำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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               ไทยทุกช่วงวัย 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ...ข้อ 7 การเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 21...) 
 
 
 
 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงำนในสังกดักระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      ได้รับบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรศึกษำ       ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับกำรส่งเสรมิและพัฒนำคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับกำรอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศกึษำนอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
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                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
 
 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบำยข้อ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบำยข้อ.................................................................................. .................................................) 
7. หลักการและเหตุผล  
  กำรพัฒนำประเทศไทยไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในอนำคตนั้น จะต้องให้ 
ควำมส ำคัญกับกำรเสริมสร้ำงทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร 
กำรพัฒนำทั้งในระยะกลำงและระยะยำว โดยเฉพำะ “กำรพัฒนำคน” ให้มีกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำร 
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมีสิ่งที่ส ำคัญที่สุดคือ ทักษะกำรเรียนรู้และกำรเสริมสร้ำงปัจจัยแวดล้อมที่
เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณภำพของคน โดยกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มำประยุกต์ใช้ทั้งในเชิงระบบและโครงสร้ำงของสังคมไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อกำร 
เปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่จะเกิดข้ึน  ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) ได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ คือ
“ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ
ยั่งยืน” พัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำง
สังคม สร้ำงกำรเติบโต บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภำครัฐของประชำชนเพ่ือประชำชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560  – 2564) ได้มีกำร
ก ำหนดยุทธศำสตร์และวำงเป้ำหมำยที่สำมำรถตอบสนองกำรพัฒนำที่ส ำคัญในด้ำนต่ำง ๆ คือ ยุทธศำสตร์ที่ 1 
ยุทธศำสตร์พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม
จริยธรรม  มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำประเทศในอนำคต ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำน
คุณภำพ และด้ำนกำรตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง  ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และ
บุคลำกร ทำงกำรศึกษำที่มุ่งหวังให้มีกำรผลิตครูได้สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ ทุก
ประเภท และ มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ สำมำรถใช้ศักยภำพในกำรสอนได้อย่ำงเต็มที่ ยุทธศำสตร์ที่ 3 
ยุทธศำสตร์ผลิตและพัฒนำก ำลังคน  รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ ที่มุ่งหวัง
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ให้ก ำลังคนได้รับกำรผลิตและพัฒนำเพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ และมีองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนคุณภำพ และด้ำนกำรตอบโจทย์
บริบทที่เปลี่ยนแปลง ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ที่มุ่งหวังให้กำรบริกำรกำรศึกษำแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมำะสมกับสภำพบริบทและ
สภำพพ้ืนที่ ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรและด้ำนควำมเท่ำเทียม ยุทธศำสตร์ที่ 5 
ยุทธศำสตร์ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ที่มุ่งหวังให้คนไทย ได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนกำร เข้ำถึงกำรให้บริกำร ด้ำน
ควำมเท่ำเทียม และด้ำนประสิทธิภำพ และยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบบริหำร จัดกำร และส่งเสริมให้
ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ ที่มุ่งหวังให้มีกำรใช้ทรัพยำกรทั้งด้ำนงบประมำณ และบุคลำกรได้อย่ำง
คุ้มค่ำ ไม่เกิดกำรสูญเปล่ำ และมีควำมคล่องตัว ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนประสิทธิภำพ   
               จำกรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี 2562 พบว่ำ ในแผนแม่บท 
ด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ซึ่งมีเป้ำหมำยให้วัยเรียน วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด
วิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้ มีส ำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว 
สื่อสำรและท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผล  ตลอดจนมีชีวิตดีขึ้น ผลกำรประเมินด้ำนทักษะ อยู่ที่ 62.30 
คะแนน  ต่ ำกว่ำ ปี 2561 ซึ่งผลกำรประเมินอยู่ที่ 63.00 และจำกรำยงำนวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย (ทีดี
อำร์ไอ) พบว่ำ ปัญหำคุณภำพกำรศึกษำไทยสำเหตุหลักส่วนหนึ่ง เกิดจำกระบบกำรศึกษำไทยไม่เอ้ือต่อกำรสร้ำง
ควำมรับผิดชอบ (Accountability) หลักสูตรและต ำรำเรียนของไทยไม่สอดคล้องกับกำรพัฒนำทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 กำรทดสอบยังคงเน้นกำรจดจ ำเนื้อหำมำกกว่ำกำรเรียนเพ่ือให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจอย่ำงแท้จริง 
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพประกอบด้วย 3 กระบวนกำร คือ กระบวนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ ซึ่งจะต้องมีควำมร้อยรัดสัมพันธ์กันเป็นอย่ำงดี 
โดยต้องอำศัยควำมร่วมมือกันของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องจำกทุกภำคส่วน กำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรท ำงำนในแต่ละ
พ้ืนที่จึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำซึ่งจะต้องมีกำรร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมประเมินผล อย่ำง
ต่อเนื่อง  มีกำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำน และสร้ำงนวัตกรรมในกำรท ำงำนให้เหมำะสม สอดคล้องกับสภำพบริบท
และควำมต้องกำรของแต่ละพ้ืนที่ รองรับกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 จำกเหตุผลและ
ควำมจ ำเป็นดังกล่ำว ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม  จึงได้จัดท ำโครงกำร  IFTE (Innovation For Thai 
education) ขึ้น ซึ่งเป็นโครงกำรต่อเนื่อง โดยกำรน ำผลกำรวิเครำะห์และกำรวิจัย กำรพัฒนำรูปแบบและแนวทำง
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำ  ผลกำรวิเครำะห์ และกำรวิจัยแนวทำง 
กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ จำกโครงกำร TFE (Teams For Education)  และ
โครงกำร Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ จำกปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 - 2563 มำสรุป
หลอมรวมและใช้ในกำรวำงแผนในกำรพัฒนำกำรศึกษำและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย
ควำมร่วมมือของบุคลำกรในทุกภำคส่วนมำร่วมกันสร้ำงนวัตกรรมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทั้งในด้ำน
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  และกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ เพื่อ
ยกระดับคุณภำพของผู้เรียนในด้ำนทักษะกำรเรียนรู้  ทักษะอำชีพ  และทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21    
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8. วัตถุประสงค์ 
           1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำมมีศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำและมีกำรวิจัย
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในระดับจังหวัด      
           2. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม และสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมีนวัตกรรม 
กำรบริหำรจัดกำร  กำรจัดกำรเรียนรู้  กำรนเิทศ ติดตำมและประเมินผล  
           3. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม และสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  กำรจัดกำรเรียนรู้  กำรนิเทศติดตำมและประเมินผล   
           4. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม และสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมีกำรขยำยผล  เผยแพร่ 
นวัตกรรมกำรกำรบริหำรจัดกำร  กำรจัดกำรเรียนรู้  กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล   
           5. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม และสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมีเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับจังหวัด   
           6. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม มี Supervisor Teams เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับ
จังหวัด   
           7. ผู้เรียนในสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยมีทักษะด้ำนกำรเรียนรู้  ทักษะอำชีพ  และทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 
21 เพ่ิมข้ึน 
 

 
 
 
 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ   
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
          1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำมมีศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำและมีกำรวิจัย
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในระดับจังหวัด      
           2. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม และสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมีนวัตกรรม 
กำรบริหำรจัดกำร  กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล  
           3. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม และสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  กำรจัดกำรเรียนรู้  กำรนิเทศติดตำมและประเมินผล   
           4. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม และสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมีกำรขยำยผล เผยแพร่ 
นวัตกรรมกำรกำรบริหำรจัดกำร  กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศ ติดตำมและ ประเมินผล   
           5. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม และสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมีเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับจังหวัด   
           6. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม มี Supervisor Teams เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับ
จังหวัด   
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           7. ผู้เรียนในสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยมีทักษะด้ำนกำรเรียนรู้  ทักษะอำชีพ  และทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 
21 เพ่ิมข้ึน 
 

     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำมมีศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำและมีกำร

วิจัยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในระดับจังหวัด      
                      2. ร้อยละส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม และสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร 
มีนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร  กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล  
                      3. ร้อยละส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม และสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร มีวิธี
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  กำรจัดกำรเรียนรู้  กำรนิเทศติดตำมและประเมินผล   
                      4. ร้อยละส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม และสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร มี 
กำรขยำยผล  เผยแพร่นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร  กำรจัดกำรเรียนรู้  กำรนิเทศ ติดตำมและ ประเมินผล   
                      5. ร้อยละส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม และสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร 
มีเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับจังหวัด   
                      6. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม มี Supervisor Teams เพ่ือพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำระดับจังหวัด   
                      7. ร้อยละผู้เรียนในสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยมีทักษะด้ำนกำรเรียนรู้  ทักษะอำชีพ  และทักษะ
ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมข้ึน  
       

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
       1. โรงเรียนที่เคยเข้ำร่วมโครงกำร Coaching Teams  จ ำนวน 21  โรง 
       2.โรงเรียนที่เคยเข้ำร่วมโครงกำร TFE จ ำนวน 18 โรง 
       3. โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้ำร่วมโครง IFTE ในปีงบประมำณ 2564  จ ำนวน 11 โรง 
 
 
11. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลำคม 2563 - 30 กันยำยน 2564 
12. สถานที่ด าเนินการ  หนว่ยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรในจังหวัดมหำสำรคำม 
13. กิจกรรมทีว่างแผนด าเนินการ  
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 

1 
7.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ม.ค-ก.พ. 

64 
    

2 
7.2 แสวงหำและสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ม.ค-ก.พ. 
64 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) แจ้งประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนโครงกำรให้
โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยเดิมทรำบถึงรำยละเอียด 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของโครงกำร (โรงเรียนที่เคย
เข้ำร่วมโครงกำร Coaching Teams และ โรงเรียน
ที่เคยเข้ำร่วมโครงกำร TFE ในปีงบประมำณ 
2562-2563) 

     

2) แจ้งประชำสัมพันธ์รับสมัครโรงเรียนที่เป็น
กลุ่มเป้ำหมำยใหม่ ที่สมัครใจจะเข้ำร่วมโครงกำร 

     

7.3 จัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเพ่ือชี้แจง
แนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร  และร่วมกัน 
ปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินงำน 

ก.พ.-มี.ค.64     

- ค่ำอำหำรว่ำงผู้เข้ำร่วมประชุม (15 คน x 50 
บำท x 2 มื้อ) เป็นเงิน 

  31,500  1,500 

- ค่ำอำหำรกลำงวันผู้เข้ำร่วมประชุม (15 คน x 
150 บำท) เป็นเงิน 

  
4442225055 

2,2505 
 

5 
2,2505 

- ค่ำถ่ำยเอกสำรประกอบกำรประชุม  1000 บำท    1,000 1,000 

7.4 แต่งตั้ง Supervisor Teams    ก.พ.-มี.ค.64     
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

รับสมัคร Supervisor Teams จำกหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำท่ีเกี่ยวข้อง   
1. ศึกษำนิเทศก์จำกส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
มหำสำรคำม 
2. ศึกษำนิเทศก์จำก สพป./สพม./อปท./
นักวิชำกำรศึกษำจำก สนง.พระพุทธศำสนำ ที่เคย
เข้ำร่วม 
โครงกำร Coaching Teams และเคยเป็น 
Supervisor Teams  
3. ศึกษำนิเทศก์จำก สพป./สพม./อปท./
นักวิชำกำรศึกษำจำก สนง.พระพุทธศำสนำ ที่ยังไม่
เคยเป็น Supervisor Teams และสนใจสมัครเข้ำ
ร่วม 
4. ผู้บริหำรโรงเรียนที่เคยเข้ำร่วมโครงกำร 
Coaching Teams และเคยเป็น Supervisor 
Teams 
5. ผู้บริหำรโรงเรียน และครูผู้สอนที่เปิดชั้นเรียน 
จำกโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ำยที่ได้รับ 
รำงวัลชนะเลิศ / รองชนะเลิศอันดับ 1/รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 จำกกำรประเมินนวัตกรรม 
โครงกำร Coaching Teams ปีงบประมำณ 2563 
6. ผู้บริหำร และครูผู้สอน จำกโรงเรียนต้นแบบที่
เข้ำร่วมโครงกำร TFE ปีงบประมำณ  2563 

ก.พ.-มี.ค.64     

7.5 จัดอบรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร  สร้ำงกำรรับรู้ สร้ำงข้อตกลง
และร่วมกันวำงแผนกำรด ำเนินงำน (partnership 
agreement & action planning) โดยผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือให้ผู้น ำและผู้บริหำรของเครือข่ำยเห็น
ควำมส ำคัญและประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือเกิดกำร
ยอมรับ และเกิดแนวทำงควำมร่วมมือที่ชัดเจน /
ก ำหนดปฏิทิน 
กำรท ำงำน/ปฏิทินกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผล   

 
พ.ค.2564 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 

 
  - ค่ำอำหำรกลำงวันผู้ร่วมประชุม (120 คน x 
150 บำท)  เป็นเงิน 

  18,000  18,000 

 
- ค่ำอำหำรว่ำงผู้เข้ำร่วมประชุม (120 คน x 50
บำทx2 มื้อ)  เป็นเงิน 

  12,000  12,000 

 
 - ค่ำถ่ำยเอกสำรประกอบกำรประชุม  5,000 บำท    5,000 5,000 

6 
7.6 พัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม 

พ.ค.64     

 
- ค่ำอำหำรกลำงวันผู้ร่วมประชุม (15 คน x 150 
บำท  x 2 มื้อ)  เป็นเงิน 

  4,500  4,500 

 
- ค่ำอำหำรว่ำงผู้เข้ำร่วมประชุม (15 คน x 50 
บำท x 4 มื้อ)  เป็นเงิน 

  3,000  3,000 

 
- ค่ำอำหำรเย็นผู้ร่วมประชุม (15 คน x 300 
บำท) เป็นเงิน 

  4,500  4,500 

 
- ค่ำเบี้ยเลี้ยงผู้เข้ำร่วมประชุม (15 คน x 80 บำท)  
เป็นเงิน 

  1,200  1,200 

 - ค่ำน ำมันรถตู้ ศธจ. มค. 2000 บำท        2,000  2,000 

 
- ค่ำเบี้ยเลี้ยงคนขับรถตู้ 2 วันๆละ 240 บำท  
  เป็นเงิน 

  480  480 

 
- ค่ำจ้ำงเหมำรถตู้จ ำนวน 1 คัน เวลำ 2 วันๆละ 
1800 พร้อมน้ ำมันเชื้อเพลิง 5600 บำท   
เป็นเงิน 

   5,600 5,600 

 

- ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล 
จ ำนวน 1 คัน ระยะทำงไป กลับ 868 กม.ๆละ 4 
บำท  เป็นเงิน  2744 บำท 
 

  
 

2,744 
 

 
 
 

2,744 

 - ค่ำถ่ำยเอกสำรประกอบกำรประชุม  1,000 บำท    1,000 1,000 
 - ค่ำห้องพัก 1 คืน จ ำนวน 9 ห้องๆละ 1200 

บำท   
  10,800  10,800 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 
7 7.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพ 

Supervisor Teams 
     

 - ค่ำอำหำรกลำงวันผู้ร่วมประชุม (25 คน x150 
บำท) เป็นเงิน 

  3,750  3,750 

 - ค่ำอำหำรว่ำงผู้เข้ำร่วมประชุม (25 คน x 50 
บำท x 2 มื้อ) เป็นเงิน 
 

  2,500  2,500 

   - ค่ำถ่ำยเอกสำรประกอบกำรประชุม  2,000 
บำท    2,000 

 
2,000 

  
8    7.8 สถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรร่วมกัน

ด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   
พ.ค.-ก.ย.64    

 
 

9 

7.9 นิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำร โดย Supervisor Teams และคัดเลือก 
Best practice ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร /ด้ำนกำร
จัดกำรเรียนรู้ / ด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลระดับจังหวัด  

มิ.ย.-ก.ค.64     

 

 - ค่ำเบี้ยเลี้ยงนิเทศโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย 50 โรง 
แบ่งออกเป็น 5 สำยๆละ 10 โรง นิเทศวันละ  
2 โรง ผู้นิเทศ จ ำนวน 5 คน/สำย (สำยนิเทศสำยที่ 
1-5  สำยละ 5 คน นิเทศสำยละ 5 วัน เป็นเงิน 
(5 คนx5 วัน x 240 บำท x5 สำย) เป็นเงิน 

มิ.ย.64  30,000  30,000 

 
- ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงสำยละ 1,000 บำท / วัน 
จ ำนวน 5 วัน ทั้งหมด 5 สำย (1,000 บำท x5 
วันx 5 สำย เป็นเงิน 

มิ.ย.64  25,000  25,000 

 

- ค่ำเบี้ยเลี้ยงประเมิน Best Practice โรงเรียน
กลุ่มเป้ำหมำย 50 โรง แบ่งออกเป็น 5 สำยๆละ  
10 โรง ประเมินสำยละ 5 วันๆละ 2 โรง ผู้
ประเมิน จ ำนวน 5 คน/สำย  

ก.ค.64     

(สำยประเมินสำยที่ 1-5  ประเมินสำยละ 5 วัน  
เป็นเงิน (5 วันx5 คน x 240 บำท x5 สำย)  

  30,000  30,000 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 

 
- ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงสำยละ 1,000 บำท / วัน 
จ ำนวน 5 วัน ทั้งหมด 5 สำย (1,000บำท x 5 
วันx 5 สำย) เป็นเงิน                 

ก.ค.64  25,000  25,000 

 
- ค่ำถ่ำยเอกสำรเครื่องมือนิเทศและเครื่องมือ
ประเมิน 4000 บำท 

ก.ค.64   4,000 4,000 

10 
7.10 ประกำศผลกำรคัดเลือก / รำยงำนผล 
กำรคัดเลือกนวัตกรรมให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค   

ก.ค.64     

 
 
 
 
 
 
11 

- ค่ำรำงวัลส ำหรับโรงเรียนที่ผ่ำนกำรประเมิน  
Best Practice  (ผ่ำนกำรประเมินคะแนนสูงสุด
อันดับที่ 1  จ ำนวน 4000 บำท  อันดับ 2  
จ ำนวน 3000 บำท  อันดับ 3 จ ำนวน  2000 
บำท  (รวม  90000 บำท)  

ก.ค.64  9,000  9,000 

- ค่ำจัดท ำโล่รำงวัล 3 ชิ้นๆละ 1500  บำท   
  รวม 4500 บำท 

ส.ค.64   4,500 4,500 

- ค่ำกระดำษจัดท ำเกียรติบัตร  จ ำนวน  3000   
  บำท 

   3,000 3,000 

- ค่ำหมึกจัดพิมพ์เกียรติบัตร  2000 บำท       2,000 2,000 
7.11 จัดประชุมน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำร น ำเสนอ Best practice แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ถอดบทเรียน นวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำร  
กำรจัดกำรเรียนรู้  กำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผล  ระดับจังหวัด 

ส.ค.64     

 
- ค่ำอำหำรกลำงวันผู้ร่วมประชุม (120 คน x 
150 บำท)  เป็นเงิน 

  18,000  18,000 

 
- ค่ำอำหำรว่ำงผู้เข้ำร่วมประชุม (120 คน x50 
บำทx2 มื้อ)  เป็นเงิน 

  12,000  12,000 

 - ค่ำถ่ำยเอกสำรประกอบกำรประชุม  2000 บำท    2,000 2,000 

12 
7.12 จัดประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ระดับภำค ก.พ.-ก.ย. 

64 

    

 
- ค่ำเบี้ยเลี้ยงผู้เข้ำร่วมประชุม (5 คน x 80 บำท)  
เป็นเงิน 

 400  400 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 

 
- ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงพำหนะผู้เข้ำร่วมประชุม 
  เหมำจ่ำย (รถยนต์ส่วนบุคคล 5 คัน x 80 ก.ม. x  
 4 บำท)  เป็นเงิน 

  1,600  1,600 

13 
7.13 จัดประชุมน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรน ำเสนอ Best practice แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระดับภำค 

ก.ค.-ส.ค.64 ส.ค.64    

 
- ค่ำอำหำรกลำงวันผู้ร่วมประชุม (25 คน x 150  
  บำท  x 1 มื้อ)  เป็นเงิน 

  3,750  3,750 

 
- ค่ำอำหำรว่ำงผู้เข้ำร่วมประชุม (25 คน x 50 
บำท x 2 มื้อ)  เป็นเงิน 

  2,500  2,500 

 
- ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล 
จ ำนวน 10 คัน ระยะทำงไป กลับ 160 ก.ม.ๆ ละ 
4 บำท เป็นเงิน  16000 บำท 

  6,400  6,400 

 

- ค่ำห้องพัก 1 คืน จ ำนวน 5 ห้องๆละ 1200 
บำท  เป็นเงิน 
 
 

  6,000  6,000 

14 

7.14 จัดประชุมสรุปผลกำรสงัเครำะห์ วิจัย 
นวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้  
กำรนิเทศติดตำมและ ประเมินผล ของสถำนศึกษำ
ในจังหวัด    

ก.ค.-ส.ค. 
64 

    

 
- ค่ำอำหำรกลำงวันผู้ร่วมประชุม (15 คน x 150  
  บำท) เป็นเงิน 

  2,250  2,250 

 
- ค่ำอำหำรว่ำงผู้เข้ำร่วมประชุม (15 คน x 50 
บำท 
  x 2 มื้อ) เป็นเงิน 

  1,500  1,500 

 - ค่ำถ่ำยเอกสำรประกอบกำรประชุม  1,000 บำท   1,000  1,000 

15 
7.15 จัดท ำเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร
และเอกสำรเผยแพร่  จ ำนวน 10 เล่มๆละ 250 
บำท  เป็นเงิน (250x10 เล่ม)  เป็นเงิน               

ส.ค.64   2,500 2,500 

 - กระดำษ เอ4 จ ำนวน 3 กล่อง    2,000 2,000 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ 
งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 

16 

7.16 สรุปรำยงำนผล และเผยแพร่นวัตกรรม กำร
บริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศ ติดตำม
และประเมินผล ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น สื่อ
ออนไลน์บทควำม,วำรสำร,หนังสือรำชกำรฯลฯ 
  ค่ำจัดท ำสื่อเพ่ือเผยแพร่ทำงออนไลน์  5776  
บำท 

ส.ค.-ก.ย.64   

 
 
 
 

5,776 

 
 
 
 

5,776 

ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร   40,376 284,000 
รวมทั้งสิ้น  243,624 40,376 284,000 

 
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
จัดท ำโครงกำร และวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
แสวงหำและสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
รับสมัคร Supervisor Teams จำกหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่เก่ียวข้อง   
จัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเพื่อชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร  และร่วมกัน 
ปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
จัดอบรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรด ำเนินงำนโครงกำร  สร้ำงกำรรับรู้ สร้ำงข้อตกลงและร่วมกันวำงแผนกำร
ด ำเนินงำน (partnership agreement & action planning) โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือให้ผู้น ำและผู้บริหำรของ
เครือข่ำยเห็นควำมส ำคัญและประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือเกิดกำรยอมรับ และเกิดแนวทำงควำมร่วมมือที่ชัดเจน /
ก ำหนดปฏิทิน 
กำรท ำงำน/ปฏิทินกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผล   
 
15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

           1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำมมีศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำและมีกำรวิจัย
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในระดับจังหวัด      
           2. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม และสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมีนวัตกรรม 
กำรบริหำรจัดกำร  กำรจดักำรเรียนรู้ กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล  
           3. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม และสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมีกำรขยำยผล เผยแพร่ 
นวัตกรรมกำรกำรบริหำรจัดกำร  กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศ ติดตำมและ ประเมินผล   
           4. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม และสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมีเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับจังหวัด   
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           5. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม มี Supervisor Teams เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับ
จังหวัด   
๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 

 

              

 

 
 
 
 
 
 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม 

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

284,000  49,160 2,600 46,560 - - 
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แหล่งงบประมาณ  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงศึกษำธิกำร 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหำ อุปสรรค 
 กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ CO-VID-19 
      18.2 แนวทำงแก้ไข 
 ด ำเนินกำรตำมแผนงำน โครงกำรให้ทันตำมก ำหนดเวลำ 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
  ด ำเนินกำรตำมแผนงำน โครงกำรให้ทันตำมก ำหนดเวลำ 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
           1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำมมีศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำและมีกำรวิจัย
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในระดับจังหวัด      
           2. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม และสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมีนวัตกรรม 
กำรบริหำรจัดกำร  กำรจัดกำรเรียนรู้  กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล  
           3. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม และสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  กำรจัดกำรเรียนรู้  กำรนิเทศติดตำมและประเมินผล   
           4. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม และสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมีกำรขยำยผล  เผยแพร่ 
นวัตกรรมกำรกำรบริหำรจัดกำร  กำรจัดกำรเรียนรู้  กำรนิเทศ ติดตำมและประเมนิผล   
           5. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม และสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมีเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับจังหวัด   
           6. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม มี Supervisor Teams เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับ
จังหวัด   
           7. ผู้เรียนในสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยมีทักษะด้ำนกำรเรียนรู้  ทักษะอำชีพ  และทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 
21 เพ่ิมข้ึน 
21. ผู้รายงาน..นำงพุทธำรัตน์  ทะสำ.......ต าแหน่ง.....ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ..................................... 
     โทรศัพท์.....093-3285585........โทรสาร................E–mail : ...... putthara99@gmail.com......... 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ...7.....  เดือน ......เมษำยน.............พ.ศ. .......2564............................. 
 
 
 
 

ขอควำมอนุเครำะห์ส่งรำยงำนฯ ไปที่ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

ทำง E-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน 

mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน
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 กลุ่มติดตำมและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นำยสรินท์  ศรีสมพันธุ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มติดตำมและประเมินผล โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐1 
 2. นำงเจนจิรำ  ธัชศฤงคำรสกุล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๖ 
 3. นำงสำววันรวี  จุลเสน นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐9 
   รก.นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
 4. นำงกัญญำรัตน์ ลับกิ่ม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐3 
 5. นำยศุภกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๗ 
 6. นำงสำวปรำนี  ลิ้มในเมือง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐2 
 7. นำงสำวโศภำพิชญ์  ฉัตรนำค นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gg.gg/nrrg1 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  

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

1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
2. ชื่อโครงการ โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพื้นที่ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนยุทธศำสตร์ที่  ๓  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็นที่ 11 ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต (แผนย่อยที่ 3.2)  
กำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 2 กำรปฏิรูปกำรพัฒนำเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน)  
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ) 

4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
         (ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์) 

4.6 แผนความม่ันคง  
      (นโยบำยที่ 1 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 
      อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบำยที่ 2 สร้ำงควำมเป็นธรรม ควำมปรองดอง และ 
      ควำมสมำนฉันท์ในชำติ) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 

 4.7.1 นโยบายหลัก  
                   (ข้อที่ 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย) 

 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (ข้อที ่7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 

 

แบบฟอร์ม  
ส ำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

 
     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงำนในสังกดักระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      ได้รับบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรศึกษำ       ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับกำรส่งเสรมิและพัฒนำคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับกำรอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศกึษำนอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบำยข้อ........................................................................................................... ........................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบำยข้อ........................................................................................................... ........................) 
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7. หลักการและเหตุผล  
 ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 มำตรำ 54 รฐัต้องด ำเนินกำร 
ให้เด็ก ทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพ 
โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่ง 
เพ่ือพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร  ทั้งนี้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ 
ซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ และกำรด ำเนินกำรและตรวจสอบ 
กำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติด้วย ในกำรด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำ  
รัฐต้องด ำเนินกำรให้ผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำตำมควำมถนัดของตน ประกอบ
กับพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 
เป็นคณะกรรมกำรระดับชำติ มีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน มีอ ำนำจในกำรจัดท ำนโยบำย ยุทธศำสตร์และ
แผนพัฒนำเด็กปฐมวัย เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ควำมเห็นชอบ ประสำนงำน ก ำกับ ติดตำม และประเมินผล
กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำเด็กปฐมวัย บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐหรือ
องค์กรอ่ืนใดที่เก่ียวข้องในระดับชำติถึงระดับชุมชน เสนอหรือแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีและพัฒนำ
ฐำนข้อมูลเด็กปฐมวัย เสนอควำมเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกำรจัดท ำงบประมำณแบบบูรณำกำรของหน่วยงำน
รัฐที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย  
 นอกจำกนั้น นโยบำยรัฐบำล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภำ เมื่อวันที่  
25 กรกฎำคม 2562 ได้ก ำหนดให้กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย เป็นนโยบำยหลักของนโยบำยปฏิรูป
กระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย รวมถึงรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  
นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ได้มอบนโยบำยให้ผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวงศึกษำธิกำรในโอกำสเข้ำรับต ำแหน่ง
อย่ำงเป็นทำงกำรได้ก ำหนดให้กำรศึกษำปฐมวัยเป็นนโยบำยส ำคัญด้วย ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของ
กระทรวงศึกษำธิกำร มีกรอบทิศทำงและเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
เด็กปฐมวัยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำท่ีชัดเจน เป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย สอดคล้องกับแนวนโยบำยและ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ  
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ นโยบำยรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เพ่ือให้เกิด
กำรรวมพลังในกำรผลักดันและขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยร่วมกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรสมวัยมีควำมพร้อมส ำหรับกำรเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ 
ตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรจึงได้ประสำนกับทุกหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยของกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2563-2565 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ก ำหนดกรอบทิศทำงและ
เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของกระทรวงศึกษำธิกำร ในช่วงปี 2563-2565 และให้หน่วยงำนในสังกัด
ที่เก่ียวข้องน ำไปใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 2)ให้ผู้บริหำรกระทรวงศึกษำธิกำรใช้เป็น
เครื่องมือในกำรบริหำรงำน จัดสรรงบประมำณ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยในภำพรวมของกระทรวงศึกษำธิกำร  และ 3)ใช้เป็นกรอบทิศทำงและเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนส ำหรับ
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กำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกัน หรือส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่เก่ียวข้องทั้งในส่วนกลำง
และส่วนภูมิภำค ขอบเขตของแผนตำมกฎหมำยก ำหนดให้กระทรวงศึกษำธิกำรมีอ ำนำจหน้ำที่เก่ียวกับกำรส่งเสริม
และก ำกับดูแลกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท 
 ปัจจุบันกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย มีหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ซึ่งทุกหน่วยงำนมีควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจที่เกี่ยวข้องมำเป็นล ำดับ ส ำหรับในส่วน
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้รับจัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดได้มีกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ได้แก่ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับผู้บริหำร  
ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน กำรจัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศเด็กปฐมวัย กำรจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำปฐมวัยเชิงบูรณำกำรระดับจังหวัด และกำรคัดเลือก รวบรวม และขยำยผลผลงำนวิจัย 
นวัตกรรม รูปแบบและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย รวมทั้ง มีกำรนิเทศ 
ก ำกับ ติดตำมควำมคืบหน้ำ  ของกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในพ้ืนที่เป็นระยะอย่ำงต่อเนื่อง 
นอกจำกนั้น ในกำรด ำเนินงำนข้ำงต้น ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดได้มี 
กำรประสำนงำน สร้ำงควำมร่วมมือและบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนของกระทรวงหลักท่ีเกี่ยวข้อง 
ในพ้ืนที่เป็นอย่ำงดี  
 ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนกำรส่งเสริม ดูแลและพัฒนำเด็กปฐมวัยในส่วนของพ้ืนที่ระดับ 
จังหวัดเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง และมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับข้อก ำหนดของกฎหมำยกำรด ำเนินงำนข้ำงต้น 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม จึงจัดท ำโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ในระดับพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยบูรณำกำรขับเคลื่อน ประสำนงำน สร้ำงควำมร่วมมือกำรท ำงำนร่วมกัน
ระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เป็นส ำคัญ ได้แก่ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 12 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1,2,3  ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหำสำรคำม ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดมหำสำรคำม ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม รวมทั้งศูนย์เรียนรู้สถำนพัฒนำ 
เด็กเล็ก นมแม่และเรียนรู้แบบบูรณำกำรโรงพยำบำลสุทธำเวช เป็นต้น 
 
8. วัตถุประสงค์ 

8.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำรดูแลและพัฒนำในกำรจัดศึกษำปฐมวัยอย่ำงทั่วถึง 
และมีพัฒนำกำรสมวัย 

 8.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ 
 8.3 เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรตระหนักถึงควำมส ำคัญ ของกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย และกำรมี 
ส่วนร่วมในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรดูแล พัฒนำและกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กปฐมวัย 
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9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
      9.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
   9.1.1 เด็กปฐมวัย (อำยุ 3-6 ปี) ทุกคน ได้รับกำรดูแล พัฒนำ จัดประสบกำรณ์เรียนรู้ และ 
จัดกำรศึกษำให้มีพัฒนำกำรสมวัยในทุกด้ำน 
  9.1.2 ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยมีคุณภำพระดับผ่ำนเกณฑ์ข้ันต้น 
ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ  
  9.1.3 ผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน ภำพรวม  
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 300 คน ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีควำมตระหนัก 
และเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดูแล พัฒนำและจัดกำรศึกษำให้เด็กปฐมวัย 
      9.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
   ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัยที่จบกำรศึกษำระดับปฐมวัย มีพัฒนำกำรสมวัยในทุกด้ำนอยู่ในระดับดี 
 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 10.1 เด็กปฐมวัย (อำยุ 3-5 ปี)  
       10.2 สถำนศึกษำและสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยทุกสังกัด  
       10.3 ผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน  
       10.4 หนว่ยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในพื้นท่ีทุกสังกัด ได้แก่ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
มหำสำรคำม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1,2,3  ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดมหำสำรคำม ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดมหำสำรคำม ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภฏัมหำสำรคำม ศูนย์เรียนรู้
สถำนพัฒนำเด็กเล็ก นมแม่และเรียนรู้แบบบูรณำกำร โรงพยำบำลสุทธำเวช 
 
11. ระยะเวลาด าเนินการ  
 เดือนมกรำคม - กันยำยน 2564 
 
12. สถานที่ด าเนินการ 
 จังหวัดมหำสำรคำม 
 
13. กิจกรรมทีว่างแผนด าเนินการ  
 13.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำรดูแลและพัฒนำในกำรจัดศึกษำปฐมวัยอย่ำงทั่วถึง และ 
มีพัฒนำกำรสมวัย  
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         (๑) จัดประชุมชี้แจง/ทบทวนเรื่องมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ และกำรจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ปี) ปีกำรศึกษำ 2563 ตำมแบบบันทึกกำรประเมินตำมมำตรฐำน
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ ให้แก่ ผู้รับผิดชอบ/ผู้แทน ทุกสังกัดที่มสีถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย  
           (2) รวบรวมและสรุปข้อมูลพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ปี) ปีกำรศึกษำ 2563 ตำมมำตรฐำน
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติเป็นภำพรวมในระดับจังหวัด 
                 (3) จัดท ำเอกสำรรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ปี) ปีกำรศึกษำ 2563 
ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ ระดับจังหวัด 
                 (4) รำยงำนข้อมูลสำรสนเทศพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ปี) ปีกำรศึกษำ 2563 ตำมมำตรฐำน
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติระดับจังหวัด น ำส่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
           (5) เผยแพร่หน่วยงำนกำรศึกษำที่เก่ียวข้อง 
 13.2 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน 
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ : กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำน 
           (1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม วำงแผนกำรด ำเนินงำนและก ำหนดกรอบ/แนวทำง          
กำรด ำเนินงำน จัดท ำคู่มือกำรนิเทศ และปฏิทินกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของสถำนพัฒนำ 
เด็กปฐมวัย ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ 
           (2) ประสำนหน่วยงำนต้นสังกัดและด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของสถำน
พัฒนำเด็กปฐมวัย 
 
                  (3) รวบรวม วเิครำะห์ และสรุปผลกำรนิเทศ ดังนี้ 
          - ผลกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีคุณภำพ 
ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ จำกหน่วยงำนต้นสังกัด 
          - ผลกำรประเมินตนเองของสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย
แห่งชำติ 
     - สรุปและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือรำยงำนส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและ 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 13.3 กำรสร้ำงกำรรับรู้ มี 3 รูปแบบ ดังนี้ 
         รูปแบบที่ 1 กำรสร้ำงกำรรับรู้กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
             1.1 กำรสร้ำงกำรรับรู้ด้วยระบบออนไลน์ (ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรจัดท ำ) 
                      - ประชำสมัพันธ์ให้กลุ่มเป้ำหมำย(หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย และผู้สนใจ)
ในพื้นที่รับผิดชอบได้รับทรำบเพ่ือเข้ำระบบออนไลน์ 
                       -  แจ้งหลักเกณฑ์กำรรับวุฒิบัตรจำกกำรพัฒนำตนเองด้วยระบบออนไลน์โดย 
                          (1) กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำกรอกข้อมูลส่วนตัว ศึกษำใบควำมรู้ และท ำแบบทดสอบออนไลน์ 
                          (2) กลุ่มเป้ำหมำยส่งค ำตอบผู้ที่ได้รับคะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป (ผ่ำนเกณฑ์) จะได้รับวุฒิบัตร 
                        - ระยะเวลำในกำรเข้ำศึกษำในระบบระหว่ำงเดือนมกรำคม-มิถุนำยน ๒๕๖๔         
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         1.2 กำรสร้ำงกำรรับรู้กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ตำมบริบทและควำมต้องกำรของแต่ละพ้ืนที ่
        รูปแบบที่ 2 กำรคัดเลือกหรือสรรหำรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
             2.๑ คัดเลือกหรือสรรหำรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ตำมบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
จ ำนวน 2 ชิ้น/ผลงำน ได้แก่ 1) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย (ส ำหรับผู้บริหำร) และ 2) ด้ำนกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ระดับปฐมวัย (ส ำหรับครูผู้สอน)  
             2.2 สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรคัดเลือกหรือสรรหำรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
ในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด น ำเสนอผู้บริหำรหน่วยงำนทรำบและจัดส่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและ 
หน่วยงำนที่เกีย่วข้อง 
        รูปแบบที่ 3 กำรพัฒนำศึกษำนิเทศก์  
         3.1 กำรเข้ำร่วมอบรม ประชุมสัมมนำที่จัดในส่วนกลำงและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
                   3.2 กำรพัฒนำศักยภำพ สมรรถนะ 
 
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
                  อยู่ในระหว่ำงด ำเนินโครงกำรฯ  
 

15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1. จ ำนวนผู้บริหำร คร ูผู้ดูแลเดก็
ปฐมวัย และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 
ที่ได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพ 
ในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำร
สมวัย 
 

300 คน 300 คน 300 คน 100 

2. ร้อยละสถำนศึกษำ/สถำน
พัฒนำเด็กปฐมวัยที่ได้รับกำร
นิเทศ ติดตำม ส่งเสริม สนบัสนนุ 
และพัฒนำให้มีคุณภำพ 
ตำมมำตรฐำน 

ร้อยละ 80 960 แห่ง 960 แห่ง 100 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
3. จ ำนวนผลงำนวิจัย นวัตกรรม 
รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 
ที่มีกำรน ำไปขยำยผล ต่อยอด 
หรือประยุกต์ใช้ในหน่วยงำน 
สถำนศึกษำหรือสถำนพัฒนำ 
เด็กปฐมวัย 

2 ชิ้น 2 ชิ้น 2 ชิ้น 100 

เชิงคุณภาพ      
ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัด
กำรศึกษำระดับอนุบำล  
(อนุบำล 1 - 3) มีคุณภำพ 
ตำมมำตรฐำน 

ร้อยละ 50 N/A 
(เนื่องจำก กำรประมวล
ข้อมูลใช้ผลกำรประเมิน
จำกระบบข้อมูล
สำรสนเทศกำรพัฒนำเด็ก
ปฐมวยัตำมมำตรฐำนชำต ิ
ที่ด ำเนินกำรโดย กรม
กิจกำรเด็กและเยำวชน 
พม. ซ่ึงแลว้เสร็จ 
ในเดือน เม.ย. 63) 

N/A N/A 

 

 

 

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

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลารใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

60,000 - - -   
 
แหล่งงบประมาณ ........ส ำนกังำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงศึกษำธิกำร........ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไ 
      18.1 ปัญหำ อุปสรรค 
     กำรปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรโรคติดต่อ จังหวัดมหำสำรคำม เพ่ือกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนำ 2019 ของจังหวัดมหำสำรคำม ตำมบทบำทของหน่วยงำน 
      18.2 แนวทำงแก้ไข 
     กำรปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรโรคติดต่อ จังหวัดมหำสำรคำม เพ่ือกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนำ 2019 (โควิด -19) ของจังหวัดมหำสำรคำม ตำมบทบำทของหน่วยงำน  
โดยเคร่งครัด เต็มขีดควำมสำมำรถ เพ่ือลดควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของโรค 
. 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
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    ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมในโครงกำรฯ โดยปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรโรคติดต่อ จังหวัด
มหำสำรคำม ด ำเนินกำรป้องกัน ควบคุมโรคตำมมำตรกำรทำงด้ำนสำธำรณสุขโดยเคร่งครัด เต็มขีดควำมสำมำรถ 
เพ่ือลดควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของโรคใช้มำตรกำรลดควำมแออัด อย่างเต็มขีดความสามารถ 
 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 20.1 เด็กปฐมวัย (อำยุ 3-5 ปี) ทุกคนได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำให้มีพัฒนำกำรสมวัย  
มีพฤติกรรมทำงสังคม และสุขภำพที่พึงประสงค์ มีควำมพร้อมส ำหรับกำรเรียนในระดับประถมศึกษำ  
 20.2. สถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพและควำมพร้อมในกำรจัด
กำรศึกษำตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติอย่ำงต่อเนื่อง  
 20.3. เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและกำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กปฐมวัยจำกผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกภำคส่วน และเกิดกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนหลักท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย
ทั้งในระดับพื้นที่และระดับกระทรวง 
 
21. ผู้รายงาน......นำงสำวรัติพร  ภำธรธุวำนนท์......ต าแหน่ง.......ศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ........ 
     โทรศัพท์....0818732957....โทรสาร.....-.....E–mail : ......dr.poh.rpg@gmail.com....... 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ....29.... เดือน ....มีนำคม....พ.ศ. ....2564..... 

-------------------------------------- 

ขอควำมอนุเครำะห์ส่งรำยงำนฯ ไปที่ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

ทำง E-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน 
 กลุ่มติดตำมและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นำยสรินท์  ศรีสมพันธุ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มติดตำมและประเมินผล โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐1 
 2. นำงเจนจิรำ  ธัชศฤงคำรสกุล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๖ 
 3. นำงสำววันรวี  จุลเสน นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐9 
   รก.นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
 4. นำงกัญญำรัตน์ ลับกิ่ม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐3 
 5. นำยศุภกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๗ 
 6. นำงสำวปรำนี  ลิ้มในเมือง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐2 
 7. นำงสำวโศภำพิชญ์  ฉัตรนำค นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐5 
 
 
 
 
  

Download แบบรายงานและเอกสารประกอบ 

mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม  
2. ชื่อโครงการ โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ปีกำรศึกษำ 2564 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้ำน...................................................................................................................)  

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบดุ้ำน......................................................................................) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้ำน.................................................................................................) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้ำน..............................................................................................................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศำสตร์.............................................................................................................................. .....) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 

 

แบบฟอร์ม  
ส ำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 
 
 

 
     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงำนในสังกดักระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      ได้รับบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรศึกษำ       ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับกำรส่งเสรมิและพัฒนำคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับกำรอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศกึษำนอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ................................................. ........................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบำยข้อ.............................................................. .....................................................................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบำยข้อ.......................................................................................................... .........................) 
7. หลักการและเหตุผล  
 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด พ.ศ. 2564 มุ่งเน้นแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนต่อเนื่องตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด พ.ศ. 2563–2565  มีเป้ำหมำยเพ่ือลด
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ผลกระทบและลดควำมเดือดร้อนของประชำชนที่เกิดจำกปัญหำยำเสพติดในสังคม  โดยกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด
แบบองค์รวมในมิติตั้งแต่  ต้นทำง (ด้ำนสกัดกั้น ปรำบปรำม) กลำงทำง (ด้ำนป้องกัน) และปลำยทำง (ด้ำน
บ ำบัดรักษำ) ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดภำยใต้แนวคิด “สังคมไทยปลอดภัยจำกยำเสพติด” โดยเน้นขับเคลื่อน
นโยบำยในกลุ่มเป้ำหมำยวัยเสี่ยงสูง อำยุ 15 – 24 ปี เป็นล ำดับแรกสุด ควบคู่กำรส่งเสริมให้เกิดกำรด ำเนินกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงต่อเนื่องในทุกช่วงวัยด้วยมำตรกำรที่เหมำะสมซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำรเข้ำไป
มีส่วนร่วมส ำคัญในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดในประชำกรกลุ่มเสี่ยงสูงเพ่ือตัดวงจรกำรแพร่ระบำดรำยใหม่  โดย
ได้ด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม ได้บูรณำกำรร่วมกับศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพติดจังหวัดมหำสำรคำม (ศอ.ปสจ.มค.) ในกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด                
ที่เกิดจำกภัยและกำรใช้ยำเสพติดของนักเรียนในสถำนศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มหำสำรคำม เขต 1,2,3,ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26,ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชนจังหวัดมหำสำรคำม, ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัดมหำสำรคำม และส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดมหำสำรคำม  โดยสร้ำงภูมิคุ้มกันตำมบริบทให้แก่
นักเรียน/นักศึกษำทั้งในระบบและนอกระบบกำรศึกษำได้มีองค์ควำมรู้ และเกิดควำมเข้ำใจเพ่ือสำมำรถจ ำแนก
วิเครำะห์ควำมส ำคัญ  รวมถึงโทษและพิษภัยของยำเสพติด  โดยกำรจัดกิจกรรมหลักและกิจกรรมทำงเลือกให้
นักเรียน/นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์  ผ่ำนโครงกำรกิจกรรมต่ำงๆ มำอย่ำงต่อเนื่อง และใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด มหำสำรคำม ได้แจ้งให้หน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรได้จัดโครงกำรและกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษำ ครู เยำวชน และประชำชน ได้มีส่วนร่วม   

 ดังนั้น เพ่ือส่งผลให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1,2,3,
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26,ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัด
มหำสำรคำม, ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัดมหำสำรคำม และส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดมหำสำรคำมและสถำนศึกษำสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำของจังหวัดมหำสำรคำมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์และแผนชำติ  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม จึงได้จัดท ำโครงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
 

8. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือด ำเนินโครงกำร ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด สังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำร ในจังหวัดมหำสำรคำม 
 2.2 เพ่ือรำยงำนผลกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติ ด                    
ในสถำนศึกษำของหน่วยงำนสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2564 ให้ผู้บังคับบัญชำ             
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบและเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนเพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดในสถำนศึกษำต่อไป 
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9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชีว้ัดเชิงปริมำณ   ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
    -ระดับเงิน จ ำนวน 50 แห่ง  
    -ระดับทอง จ ำนวน 45 แห่ง 
    -ระดับเพชร จ ำนวน  5 แห่ง 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  หน่วยงำนทำงกำรศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร จังหวัดมหำสำรคำม  ด ำเนินงำน
ตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ ประจ ำปี 2564  ส่งผล
ให้นักเรียน นักศึกษำในสังกัดได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร จังหวัดมหำสำรคำม  จ ำนวน  6 
สังกัด ได้แก่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต ๑ 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต ๒ 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๖  
     ส ำนักงำน กศน.จังหวัดมหำสำรคำม 
     อำชีวศึกษำจังหวัดมหำสำรคำม 
11. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
12. สถานที่ด าเนินการ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม 
13. กิจกรรมทีว่างแผนด าเนินการ  

- กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนระบบสำรสนเทศยำเสพติดจังหวัด(NISPA) ระบบดูแลและ
ติดตำมกำรใช้สำรเสพติดในสถำนศึกษำ 

- -กิจกรรมกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์วันต่อต้ำนยำเสพติดโรค (๒๖ มิถุนำยน) 
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 - เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรน ำเข้ำข้อมูลในระบบมำกยิ่งขึ้นและสำมำรถด ำเนินกำร 
ให้แล้วเสร็จภำยในก ำหนด 
 - นักเรียน นักศึกษำ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชำสัมพันธ์ในวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก(26มิถุนำยน) 
15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
     
เชิงคุณภาพ      
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 

         
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

42,000  - 910   
แหล่งงบประมาณ   ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหำ อุปสรรค 
............................................................................................................................................................. ........................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
      18.2 แนวทำงแก้ไข 
........................................................................................................................................................ ............................. 
 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

- กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนระบบสำรสนเทศยำเสพติดจังหวัด(NISPA) ระบบดูแลและ
ติดตำมกำรใช้สำรเสพติดในสถำนศึกษำ 

-กิจกรรมกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์วันต่อต้ำนยำเสพติดโรค (๒๖ มิถุนำยน) 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 - นักเรียน นักศึกษำได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดในสถำนศึกษำทุกคน 
 - นักเรียน นักศึกษำร่วมกิจกรรมในวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก  
21. ผู้รายงาน อรดี วรรณค ำ                  ต าแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
โทรศัพท์....081-0557971......โทรสาร.................................E–mail : ............................................................... 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ....๒........ เดือน ...เมษำยน.........พ.ศ. ...2564.......... 
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-------------------------------------- 

ขอควำมอนุเครำะห์ส่งรำยงำนฯ ไปที่ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

ทำง E-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน 
 กลุ่มติดตำมและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นำยสรินท์  ศรีสมพันธุ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มติดตำมและประเมินผล โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐1 
 2. นำงเจนจิรำ  ธัชศฤงคำรสกุล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๖ 
 3. นำงสำววันรวี  จุลเสน นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐9 
   รก.นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
 4. นำงกัญญำรัตน์ ลับกิ่ม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐3 
 5. นำยศุภกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๗ 
 6. นำงสำวปรำนี  ลิ้มในเมือง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐2 
 7. นำงสำวโศภำพิชญ์  ฉัตรนำค นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gg.gg/nrrg1 
  

Download แบบรายงานและเอกสารประกอบ 

mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน
http://gg.gg/nrrg1
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ...................................................................................................................................................................  
2. ชื่อโครงการ ………………………..………………………………………………………………………………………………………………. 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์     
     (1) เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 (2) ประเด็น  กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต และ ประเด็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้  
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y  ประเด็น (11) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต         

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภำพเพ่ิมข้ึน ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล  
ทั้งด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21รักกำรเรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต) 

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (11.3 กำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น) 
    เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 110301 วัยเรียน/วยัรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้ มีส ำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำร
แก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

         ชื่อองค์ประกอบ : V04 เด็กและเยำวชนในศตวรรษท่ี 21 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น     
   ชื่อปัจจัย : F0410 สวัวดภิำพร่ำงกำยและจิตใจ 

 

 ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
         ชื่อองค์ประกอบ : V05 กลไกลบริหำรจัดกำรเพ่ือสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงวัย 
    เรียน/วัยรุ่น       
   ชื่อปัจจัย : F0501 นโยบำยและแผนกำรด ำเนินงำนที่ต่อเนื่อง  

 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (12 ด้ำนกำรศึกษำ..........................................................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศำสตร์...กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์................................) 

 

แบบฟอร์ม  
ส ำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ นโยบายที่ 1 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นโยบายที่ 2 สร้ำงควำมเป็นธรรม ควำม
ปรองดอง และควำมสมำนฉันท์ในชำติ) 

4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อข้อ 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคน

ไทยทุกช่วงวัย)  
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 
 
 

 
     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงำนในสังกดักระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      ได้รับบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรศึกษำ       ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับกำรส่งเสรมิและพัฒนำคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับกำรอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศกึษำนอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
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            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบำยข้อ........................................................................................................... ........................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบำยข้อ........................................................................................................... ........................) 
7. หลักการและเหตุผล  
 ตำมกรอบงำนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงศักยภำพคน กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดชีวิต เพ่ือให้คนไทยทุก   ช่วงวัย ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 
ทั้งนี้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำมเปิดโอกำสให้นักเรียนที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนทำงกำรศึกษำให้นักเรียนที่เรียนดี แต่ขำดแคลนทุนทรัพย์ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพของตนเองให้ทันกับ
โลกปัจจุบัน และยังเป็นกำรส่งเสริมอนำคตทำงกำรศึกษำ ให้กับนักเรียนในกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้มีเด็ก
นักเรียนจ ำนวนมำกที่ต้องกำรที่จะพัฒนำตนเองเพ่ือก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศทำงกำรศึกษำและเพ่ือพัฒนำตนเองให้
สำมำรถน ำไปประกอบอำชีพได้ แต่ยังขำดโอกำสทำงกำรศึกษำด้วยฐำนะควำมเป็นอยู่ของผู้ปกครองที่ไม่พร้อมให้
กำรสนับสนุนอย่ำงเต็มที่ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม เป็นหน่วยงำนหลักทำงกำรศึกษำของจังหวัด
มหำสำรคำม ควรมีโครงกำรส่งเสริมกำรจัดหำทุนและแหล่งทุนทำงกำรศึกษำเพ่ือให้ผู้เ รียนอยู่ในระบบกำรศึกษำ
ตลอดชีพ เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนในกำรจัดหำแหล่งเงินทุนกำรศึกษำและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของมูลนิธิต่ำงๆที่
มอบทุนกำรศึกษำให้กับนักเรียนในจังหวัดมหำสำรคำม 
8. วัตถุประสงค์ 
เ พ่ือส่ ง เสริมให้นัก เรียน นักศึกษำ ที่มีผลกำรเรียนดี  มีควำมประพฤติดี  สมคว รได้ รับกำรส่ ง เสริม        
ในพ้ืนที่จังหวัดมหำสำรคำม ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำและส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของมูลนิธิต่ำงๆ ใน
กำรมอบทุนกำรศึกษำให้กับนักเรียน นักศึกษำในจังหวัดมหำสำรคำม เช่น 
 - ทุนพระรำชทำน ม.ท.ศ.  
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 - ทุนกำรศึกษำมูลนิธิเปรม  ติณสูลำนนท์  จังหวัดนครรำชสีมำ 
 - ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้ำฯ 
 - ทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี 
 - กำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำ ให้กับเด็กด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ ในพ้ืนที่จังหวัดมหำสำรคำมกลับเข้ำสู่
ระบบกำรศึกษำ 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ   มีนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำรประมำณ 500 ค                                             . 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ...นักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรพัฒนำทำงวิชำกำรและโอกำสทำงกำรศึกษำ 
และมีควำมพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุด                                                                                 . 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดมหำสำรคำม และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง...... 
 
 
 
 
11. ระยะเวลาด าเนินการ …เดือนตุลำคม 2563 – เดือนกันยำยน 2564……. 
12. สถานที่ด าเนินการ....ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม................................................... 
13. กิจกรรมทีว่างแผนด าเนินการ  
      13.1กิจกรรมทุนการศึกษาพระราชทาน  มทศ.  ทุน  ร.10 
 1) กิจกรรมกำรคัดเลือกนักเรียนทุนพระรำชทำน มทศ. 
 2) กำรตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ นักเรียนทุน มทศ. 
      13.2 กิจกรรมมูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์ 
 1) กำรคัดเลือกนักเรียนรับทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลำนนท์   
 2) กิจกรรมแข่งขันกำรประกวดโครงงำนทำงวิชำกำร (ระดับประถมศึกษำ) 
   3) กิจกรรมแข่งขันกำรประกวดโครงงำนทำงวิชำกำร (ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น)  
 4) กิจกรรมแข่งขันกำรประกวดโครงงำนทำงวิชำกำร (ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย) 
      13.3 กิจกรรมมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 
 1) กำรประชุมคณะกรรมกำรมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้ำฯ เพื่อคัดเลือกนักเรียนทุน 
 2) กำรประชุมคณะกรรมกำรมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้ำฯ เพื่อคัดเลือกครูผู้รับรำงวัลหม่อมงำมจิตต์ 
      13.4 กิจกรรมทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
 1) ด ำเนินกำรเพ่ือคัดเลือกนักเรียนรับทุน 
 2) ติดตำมข้อมูลเชิงประจักษ์นักเรียนผู้รับทุน 
       13.5 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา ให้กับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาฯ 
 1) ติดตำมข้อมูลเชิงประจักษ์ในพ้ืนที่จังหวัดมหำสำรคำม ที่ขำดโอกำสทำงกำรศึกษำ 
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14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) ........  
      ข้อ 13.4 กิจกรรมมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้ำฯ 
 1) กำรประชุมคณะกรรมกำรมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้ำฯ เพื่อคัดเลือกนักเรียนทุน 
15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ  500    
  นร.เข้ำร่วม

กิจกรรม รับกำร
คัดเลือก จ ำนวน 

22 รำย 

นร.เข้ำร่วม
กิจกรรม รับกำร
คัดเลือก จ ำนวน 

22 รำย 

100 

เชิงคุณภาพ            
 (นักเรียน รับ

ทุนกำรศึกษำ
จ ำนวน 8 
คน) 

(นร.รับทุน  
จ ำนวน 8 คน) 

(นร.รับทุน  
จ ำนวน 8 คน) 

100 

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

 

          

 

 ข้อ 13.1 กิจกรรมทุนการศึกษาพระราชทาน  ม.ท.ศ.  (ทุน  ร.10) 
2) กำรตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ นักเรียนทุน มทศ.  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
  นร.เข้ำร่วม

กิจกรรม รับกำร
นร.เข้ำร่วม

กิจกรรม รับกำร
100 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
คัดเลือก จ ำนวน 

17 รำย 
คัดเลือก จ ำนวน 

17 รำย 
เชิงคุณภาพ            
 ติดตำมข้อมูล

นักเรียน  
ทีบ่้ำนพัก
นักเรียนครบ
ทุกคน 
 

ติดตำมข้อมูล
นักเรียน  
ที่บำ้นพักนักเรียน
จ ำนวน 17 คน 
 

ติดตำมข้อมูล
นักเรียน  
ที่บำ้นพักนักเรียน
จ ำนวน 17 คน 

 

100 

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

 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

- 5820 700 5,120   
แหล่งงบประมาณ  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหำ อุปสรรค 
          ไม่มี 
      18.2 แนวทำงแก้ไข 
          ไม่มี    
 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
      13.1กิจกรรมทุนการศึกษาพระราชทาน  มทศ.  ทุน  ร.10 
 1) กิจกรรมกำรคัดเลือกนักเรียนทุนพระรำชทำน มทศ. 
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      13.2 กิจกรรมมูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์ 
 1) กำรคัดเลือกนักเรียนรับทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลำนนท์   
 2) กิจกรรมแข่งขันกำรประกวดโครงงำนทำงวิชำกำร (ระดับประถมศึกษำ) 
   3) กิจกรรมแข่งขันกำรประกวดโครงงำนทำงวิชำกำร (ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น)  
 4) กิจกรรมแข่งขันกำรประกวดโครงงำนทำงวิชำกำร (ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย) 
      13.3 กิจกรรมมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 
 2) กำรประชุมคณะกรรมกำรมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้ำฯ เพื่อคัดเลือกครูผู้รับรำงวัลหม่อมงำมจิตต์ 
      13.4 กิจกรรมทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
 1) ด ำเนินกำรเพ่ือคัดเลือกนักเรียนรับทุน 
 2) ติดตำมข้อมูลเชิงประจักษ์นักเรียนผู้รับทุน 
       13.5 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา ให้กับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาฯ 
 1) ติดตำมข้อมูลเชิงประจักษ์ในพ้ืนที่จังหวัดมหำสำรคำม ที่ขำดโอกำสทำงกำรศึกษำ 
 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
       นักเรียน นักศึกษำได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำโดยรับกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำจำกมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้ำฯ 
ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ 
21. ผู้รายงาน....นำกริณทร์ สิมลิลำด.....ต าแหน่ง...นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร........... 
     โทรศัพท์..043-723608...โทรสาร............-..............E–mail : .. karinsimlilad@gmail.com........ 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 8 เดือน ...เมษำยน.....พ.ศ. ....2564............. 

-------------------------------------- 

ขอควำมอนุเครำะห์ส่งรำยงำนฯ ไปที่ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

ทำง E-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน 
 กลุ่มติดตำมและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นำยสรินท์  ศรีสมพันธุ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มติดตำมและประเมินผล โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐1 
 2. นำงเจนจิรำ  ธัชศฤงคำรสกุล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๖ 
 3. นำงสำววันรวี  จุลเสน นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐9 
   รก.นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
 4. นำงกัญญำรัตน์ ลับกิ่ม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐3 
 5. นำยศุภกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๗ 
 6. นำงสำวปรำนี  ลิ้มในเมือง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐2 
 7. นำงสำวโศภำพิชญ์  ฉัตรนำค นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐5 
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