
This is to certify that Ryan Jay McLean Has been employed

by Bright Media on August 30, 2021 in the position of Social

Media Manager with the task to develop content topics to

reach the company's target customers

รายงานการกํากับติดตามการใชจ้า่ยงบประมาณ
รอบ 6 เดือน ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ.2564
ของสาํนกังานศึกษาธกิารจงัหวดักาญจนบุรี

 



รูปแบบ/เครื�องมอืที�ใชใ้นการบรหิารงบประมาณ
ของสาํนกังานศึกษาธกิารจงัหวดักาญจนบุรี

 การวางแผน ( Plan)
แผนปฏิบติัราชการ (ราย 3 ป� / รายป�)

แผนการจดัซื�อจดัจา้งครภัุณฑ์ที�ดนิและสิ�งก่อสรา้ง ที�จดัสรรงบประมาณในงบลงทนุ แบบ สงป. 302/1
แผนการใชจ้า่ยงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จาํแนกตามงบรายจา่ย แบบ สงป. 302

แผนการปฏิบติังานและการใชจ้า่ยงบประมาณ แบบ สงป. 301

การดําเนนิงาน ( Do )
โครงการตามแผนปฏิบติัราชการ

การกํากับติดตาม ( Check)
รายงานผล การจดัซื�อจดัจา้งครภัุณฑ์ที�ดนิและสิ�งก่อสรา้ง ที�จดัสรรงบประมาณในงบลงทนุ แบบ สงป. 302/1

รายงานผล การใชจ้า่ยงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จาํแนกตามงบรายจา่ย แบบ สงป. 302
รายงานผล การปฏิบติังานและการใชจ้า่ยงบประมาณ แบบ สงป. 301

แบบรายงานผลการดําเนนิงานรายโครงการ

การประเมนิผล ( Act )
รายงานผลการดาํเนนิงานตามแผนปฏิบติัราชการ ประจาํป�



แผน/รายงานผล การจดัซื�อจดัจา้งครุภัณฑ์ที�ดินและสิ�งก่อสรา้ง ที�จดัสรรงบประมาณในงบลงทนุ 
(แบบ สงป. 302/1 )

รอบ 6 เดือน ป�งบประมาณ พ.ศ.2564



งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง รายการ..........................................................................................

กระทรวง : ศึกษาธิการ รหัส แผนงบประมาณ :  ...................................................................................... รหัส จัดท าแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รหัส เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ……………………………......................................... รหัส รายงานผล ไตรมาสท่ี 2

ผลผลิต/โครงการ :  ................................................................................... รหัส

ประเภทรายจ่าย จ านวน หน่วยนับ งบประมาณ สถานภาพ แผน

รายการ การด าเนินงาน ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 1. ครุภัณฑ์

 1.1 ครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่่ากว่า 1 ล้านบาท   

แผน 0.249

ผล 0.240

แผน 0.249

ผล 0.240

 1.2 ครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป   

แผน

ผล

แผน

ผล

 1.3 ครุภัณฑ์ผูกพัน

แผน

ผล

แผน

ผล

 2. ท่ีดิน 

 2.1 ท่ีดินไม่ผูกพัน

แผน

ผล

แผน

ผล

 2.2 ท่ีดินผูกพัน

แผน

ผล

แผน

ผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต่าแหน่ง)

เคร่ือง12

การใช้จ่าย

การใช้จ่าย

249000

ลงนามสัญญา

ลงนามสัญญา

ลงนามสัญญา

ส่านักงบประมาณ   ส่านักนายกรัฐมนตรี

 แบบ สงป. 302/1

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ลงนามสัญญา

แบบจัดท าแผน/รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีจัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....

ลงนามสัญญา

การใช้จ่าย

การใช้จ่าย

การใช้จ่าย

      รายการ ครุภัณฑ์ส่านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 

      รายการ.................................................................................

      รายการ.................................................................................

      รายการ.................................................................................

      รายการ.................................................................................







หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต่าแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย จ านวน หน่วยนับ งบประมาณ สถานภาพ แผน

รายการ การด าเนินงาน ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 3. ส่ิงก่อสร้าง

 3.1 ส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยต่่ากว่า 10 ล้านบาท

แผน

ผล

แผน

ผล

 3.2 ส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป

แผน

ผล

แผน

ผล

 3.3 ส่ิงก่อสร้างผูกพัน

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน 0.249

ผล 0.240

การใช้จ่าย แผน 0.249

ผล 0.240

ผู้รายงาน : เจริญพงศ์ แสนโสม

              (นายเจริญพงศ์ แสนโสม)                                                            

ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช่านาญการ

วัน/เดือน/ปี  : 9 เมษายน 2564  โทร : 0989366594

ส่านักงบประมาณ   ส่านักนายกรัฐมนตรี

ลงนามสัญญา

ไตรมาส 4ไตรมาส 3

หน้า 2

ไตรมาส 2

รวมท้ังส้ิน (1 + 2 + 3)

ไตรมาส 1

ลงนามสัญญา

ลงนามสัญญา

ลงนามสัญญา
      รายการ.................................................................................

 แบบ สงป. 302/1

      รายการ.................................................................................

การใช้จ่าย

การใช้จ่าย

การใช้จ่าย

      รายการ.................................................................................



แผน/รายงานผล การใชจ้า่ยงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จาํแนกตามงบรายจา่ย 
( แบบ สงป. 302 )

รอบ 6 เดือน ป�งบประมาณ พ.ศ.2564



แบบ สงป. 302

งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ.................................................................

กระทรวง : ศึกษาธิการ รหัส แผนงบประมาณ :  ......................................................................................รหัส

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รหัส เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …………………………….........................................รหัส

ผลผลิต/โครงการ :  ...................................................................................รหัส

ประเภทรายจ่าย
รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร                          
    1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า
    1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
    1.3 ค่าจ้างช่ัวคราว
2. งบด าเนินงาน
    2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1.540 0.415 0.385 0.415 0.444 0.407 0.462 0.610
    2.2 ค่าสาธารณูปโภค 0.340 0.087 0.075 0.087 0.885 0.005 0.885 0.885
3. งบลงทุน
    3.1 ครุภัณฑ์ 0.249 0.249 0.249 0.249
    3.2 ท่ีดิน
    3.3 ส่ิงก่อสร้าง
4. งบเงินอุดหนุน 
    4.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป
          รายการ....(ครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง).........................................
          รายการ....................................................................................
    4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
          รายการ....(ครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง).........................................
          รายการ....................................................................................
5. งบรายจ่ายอ่ืน
          รายการ....(ครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง)........................................
          รายการ...................................................................................
    รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5)
   เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา
    เงินนอกงบประมาณ

ผู้รายงาน : เจริญพงศ์ แสนโสม
              (นายเจริญพงศ์ แสนโสม)
ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ
วัน/เดือน/ปี  : 9 เมษายน 2564  โทร : 0989366594

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

แบบจัดท าแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่าย

            จัดท าแผน      

              รายงานผล ไตรมาสท่ี 2

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)
รวมท้ังส้ิน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)







แผน/รายงานผล การปฏิบติังานและการใชจ้า่ยงบประมาณ 
( แบบ สงป. 301 )

รอบ 6 เดือน ป�งบประมาณ พ.ศ.2564



แบบ สงป. 301 (รายไตรมาส)

งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ..............................................................................

กระทรวง : ศึกษาธิการ รหัส               จัดท าแผน

ส่วนราชการ/รัฐวสิาหกจิ  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวดั รหัส               รายงานผล ไตรมาสที ่2
หน่วย : บาท (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท
บาท 0.284 0.050 0.0500 0.0500 0.020 0.034

บาท 0.400         0.195         0.100         0.095         0              0.099         0.100          0.100        

บาท 0.0380 0.0360 0.0020

บาท 0.008         0.076         0.076         0.076         0.004          

บาท 0.100         0.014         0.025         0.014         0.035          0.040        

บาท 0.068         0.065          0.001        

บาท 0.060         0.042          0.017        

บาท

บาท 0.033 0.017 0.025 0.017 0.006 0.000

บาท 0.191 0.167 0.167 0.167 0.021 0.002

บาท 0.147         0.145         0.001         0.001         0.146         0.144         

บาท 0.062         0.054         0.057         0.054         0.003          0.001        

บาท
บาท
บาท 0.010 0.010 0.010 0.010

บาท 1.401              0.728              0.111              0.106              0.646              0.621              0.332                0.197              

2. โครงการ ส่งเสริม สนบัสนุนการบริหารและการจดัการศึกษาในจงัหวดักาญจนบุรี

โดยองคค์ณะบุคคล

4. โครงการตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยทุธศาสตร์

การศึกษาจงัหวดั โดยผ่านกลไกลของ กศจ.

5.โครงการขบัเคล่ือนการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ

รวมเงนิ

10. โครงการครอบครัวผูกพนัสร้างสรรคค์วามเป็นพลเมือง
11. โครงการพฒันาระบบบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชนประเภท

จดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งบด าเนินงาน

งบประมาณ พ.ศ.2564

ดา้นการศึกษา สู่การปฏิบติั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สามญัศึกษาในจงัหวดักาญจนบุรี ภายใตโ้ครงการพฒันาหลกัสูตร กระบวนการ

6. โครงการประชุมจดัท าแผนปฏิบติัราชการพฒันาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน
7. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจดัท ารูปแบบและแนวทางการพฒันา

9. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยคุลบาท

3. โครงการจดัท าแผนพฒันาการศึกษาจงัหวดั

ผลผลติ/ โครงการ กจิกรรม

ประเด็นยทุธศาสตร์ :

 แผนงบประมาณ :

1. โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)

หลกัสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกบัอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาประจ าปี

8. โครงการประเมินคุณภาพผูเ้รียนระดบัการศึกษาภาคบงัคบั  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

แบบสรุปจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

12. โครงการ ศธ. จิตอาสา

ประเด็นยทุธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์

หน่วยนับ
รวมทั้งส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)







แบบ สงป. 301

งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ..............................................................................

กระทรวง : ศึกษาธิการ รหัส          จัดท าแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รหัส          รายงานผล ไตรมาสท่ี 2
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ

              2.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: .............................................................

              2.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: ............................................................

         2.2  เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

            1.1.2 คุณภาพ : ………………………………………………………………………………….

            1.1.3 เวลา : ………………………………………………………………………………………

            1.1.4 ค่าใช้จ่าย : ………………………………………………………………………………..

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: ………………………………………………………………………

            1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: ……………………………………………………………………..

    เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ………................….…............................

        - ตัวช้ีวัด : ...................................................................................

     ผลผลิตท่ี 1: …………………………………….................................................……….

    1. แผนการปฏิบัติงาน

         1.1 ตัวช้ีวัด : ……………………………………………………………………………………….

            1.1.1 ปริมาณ : ………………………………………………………………………………….

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ………………………………………………………………………........................

 แผนงบประมาณ :

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : …………………………………..................…….….............

   เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …………………………………..................…….…......

       - ตัวช้ีวัด : ....................................................................................

แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ….

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หน่วยนับ
รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน







แบบ สงป. 301

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

               3) ร้อยละของผู้เรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี มีคะแนนผลการทดสอบ

            1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรม

ทางการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ประสิทธิภาพ

การนิเทศท่ีสอดคล้องกับสภาพบริบท และความต้องการของแต่ละจังหวัด ไปใช้ใน

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน

งานวิจัยทางการศึกษา

            1.1.3 เวลา : มกราคม - กันยายน 2564

            1.1.4 ค่าใช้จ่าย : 284,000 บาท

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: จัดท าศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และ

               1) จังหวัดกาญจนบุรี มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและมี

การวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา

               2) จังหวัดกาญจนบุรี มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน และ/หรือ

แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

               3) จังหวัดกาญจนบุรี มีรูปแบบ/แนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

การบริหารการจัดการศึกษา/นวัตกรรมการนิเทศ

               1) จังหวัดกาญจนบุรี มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษามีความครอบคลุม

ชัดเจน เป็นปัจจุบัน สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี

               2) จังหวัดกาญจนบุรี มีและน ารูปแบบ/แนวทางการนิเทศ/นวัตกรรม

            1.2.3 กิจกรรมหลักท่ี 3: แนวทางการสังเคราะห์ วิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่

นวัตกรรม การบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

    โครงการท่ี 1 : Innovation For Thai Education (IFTE)

    1. แผนการปฏิบัติงาน

         1.1 ตัวช้ีวัด :

            1.1.1 ปริมาณ :

            1.1.2 คุณภาพ :

หน้า 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ

หน่วยนับ
รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน



บาท 0.284 0.050

0.050 0.050

0.020 0.034

บาท 0.284 0.050 0.0500 0.0500 0.020 0.034

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

            จัดประชุมสร้างการรับรู้ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละสังกัด และโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย

ให้เข้าใจในแนวทางการด าเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)

นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือการศึกษาไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2564 และ วันท่ี 2 เมษายน 2564

         2.1 เงินงบประมาณ

    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

         2.2  เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณท้ังส้ิน

           ส ารวจข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษาของหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือรวบรวมและสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

กาญจนบุรี

            1.2.4 กิจกรรมหลักท่ี 4: แนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา



แบบ สงป. 301

ค าช้ีแจงเพ่ิมเติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ธัญ สายสุจริต

            (นางวราภรณ์  เนาวราช)                                          (นายธัญ สายสุจริต)

ต าแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ต าแหน่ง :                    ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

วัน/เดือน/ปี  : 7 เมษายน 2564  โทร : 034-564006 วัน/เดือน/ปี  : 7 เมษายน 2564  โทร : 034564001

ความเห็นหรือข้อสังเกต

ผู้ให้ความเห็นชอบ : ……………………………………………………………………………..
          ( …………………………………………………………………….....  )                         ( …………………………………………………………………….....  )

ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………....................
วัน/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : …………………......................... วัน/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : ………………….........................

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

หน้า 3

ส าหรับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ผู้รายงาน : วราภรณ์  เนาวราช

ส าหรับส านักงบประมาณ 

ผู้พิจารณา : ……………………………………………………………………………..

ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………......



แบบ สงป. 301

งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ..............................................................................

กระทรวง : ศึกษาธิการ รหัส          จัดท าแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รหัส          รายงานผล ไตรมาสท่ี 2
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ

              2.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: .............................................................

              2.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: ............................................................

         2.2  เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

            1.1.2 คุณภาพ : ………………………………………………………………………………….

            1.1.3 เวลา : ………………………………………………………………………………………

            1.1.4 ค่าใช้จ่าย : ………………………………………………………………………………..

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: ………………………………………………………………………

            1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: ……………………………………………………………………..

    เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ………................….…............................

        - ตัวช้ีวัด : ...................................................................................

     ผลผลิตท่ี 1: …………………………………….................................................……….

    1. แผนการปฏิบัติงาน

         1.1 ตัวช้ีวัด : ……………………………………………………………………………………….

            1.1.1 ปริมาณ : ………………………………………………………………………………….

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ............................................................................... แผนงบประมาณ :

 ………………………………………………………………………………………………………….

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : …………………………………..................…….….............

   เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …………………………………..................…….…......

       - ตัวช้ีวัด : ....................................................................................

แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ….

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หน่วยนับ
รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน







แบบ สงป. 301

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 0.400          0.195          0.100          0.095          0.100          0.099          0.100          0.100          

0.400          0.195          0.100          0.095          0                0.099          0.100          0.100          

ด้านการบริหารงานบุคคล/ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

                 4) ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.กจ.)
                 3) ประชุมคณะอนุกรรมการเก่ียวกับด้านการพัฒนาการศึกษา

 ด้านการบริหารงานบุคคล

เชิงยุทธศาสตร์
           1.2.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 : ประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาการศึกษา
           1.2.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 : ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

         2.1 เงินงบประมาณ
             2.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

            1.1.3 เวลา :  ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564

              2.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการ

         2.2  เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา
         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณท้ังส้ิน

เชิงยุทธศาสตร์
              2.1.3 กิจกรรมหลักท่ี 3: จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาการศึกษา

            1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
         1.2 กิจกรรมหลัก
            1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.)

            1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: : จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการ

    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
    โครงการท่ี 2 : ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 

    1. แผนการปฏิบัติงาน
         1.1 ตัวช้ีวัด :
            1.1.1 ปริมาณ : จัดประชุมองค์คณะบุคคล จ านวน 12 คร้ัง

            1.1.2 คุณภาพ :

                 1) ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.)
 ด้านการบริหารงานบุคคล
                 2)  จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

ในจังหวัดกาญจนบุรี โดยองค์คณะบุคคล

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

หน้า 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ

หน่วยนับ
รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน



ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

แบบ สงป. 301

ค าช้ีแจงเพ่ิมเติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ธัญ สายสุจริต

            (นางสาววิไลรัตน์  คันธาวัฒน์)                                          (นายธัญ สายสุจริต)

ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ต าแหน่ง :                    ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

วัน/เดือน/ปี  : 20 เมษายน 2564  โทร : 034564004 วัน/เดือน/ปี  : 20 เมษายน 2564  โทร : 034564001

ความเห็นหรือข้อสังเกต

ผู้ให้ความเห็นชอบ : ……………………………………………………………………………..
          ( …………………………………………………………………….....  )                         ( …………………………………………………………………….....  )

ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………....................
วัน/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : …………………......................... วัน/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : ………………….........................

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

หน้า 3

ส าหรับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ผู้รายงาน : วิไลรัตน์  คันธาวัฒน์

ส าหรับส านักงบประมาณ 

ผู้พิจารณา : ……………………………………………………………………………..

ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………......



แบบ สงป. 301

งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ..............................................................................

กระทรวง : ศึกษาธิการ รหัส          จัดท าแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รหัส          รายงานผล ไตรมาสท่ี 2
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ

              2.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: .............................................................

              2.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: ............................................................

         2.2  เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

            1.1.2 คุณภาพ : ………………………………………………………………………………….

            1.1.3 เวลา : ………………………………………………………………………………………

            1.1.4 ค่าใช้จ่าย : ………………………………………………………………………………..

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: ………………………………………………………………………

            1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: ……………………………………………………………………..

    เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ………................….…............................

        - ตัวช้ีวัด : ...................................................................................

     ผลผลิตท่ี 1: …………………………………….................................................……….

    1. แผนการปฏิบัติงาน

         1.1 ตัวช้ีวัด : ……………………………………………………………………………………….

            1.1.1 ปริมาณ : ………………………………………………………………………………….

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ………………………………………………………………………........................

 แผนงบประมาณ :

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : …………………………………..................…….….............

   เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …………………………………..................…….…......

       - ตัวช้ีวัด : ....................................................................................

แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ….

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หน่วยนับ
รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

               3 ) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษา

ท่ีได้รับจัดสรร)

ได้รับจัดสรร)

จังหวัด

จังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ี

            1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: การจัดท าแผนงาน/โครงการเพ่ือจัดท าค าขอ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

            1.2.3 กิจกรรมหลักท่ี 3: จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ.2564 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) ของส านักงานศึกษาธิการ

            1.1.3 เวลา : มกราคม – กันยายน 2564

            1.1.4 ค่าใช้จ่าย :

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1:การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา

พ.ศ.2564 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) มีความสอดคล้อง

กับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

              2) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษา

จังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณ

ท่ีได้รับจัดสรร) มีความครอบคลุมงาน/โครงการตามแผนฯ

               1) แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ.2564 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)

               2) จัดท าแผนงาน/โครงการขอจัดต้ังงบประมาณ

จังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณ

            1.1.2 คุณภาพ :

              1) แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

    โครงการท่ี 3 : จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

    1. แผนการปฏิบัติงาน

         1.1 ตัวช้ีวัด :

            1.1.1 ปริมาณ :

หน้า 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ

หน่วยนับ
รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน



บาท 0.0380

บาท 0.0190 0.0190

บาท 0.0080 0.0080

บาท 0.0100 0.0070 0.0020

บาท 0.0380 0.0360 0.0020

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

         2.2  เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณท้ังส้ิน

เพ่ือจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
           2.1.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าเคร่ืองมือก ากับ ติดตาม

การด าเนินงาน ตามแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงาน

    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ

            2.1.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 : การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา

จังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร)
            2.1.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนงาน/โครงการ

            2.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 : จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ.2564 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) ของส านักงาน

            2.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 : จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณของ

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

            1.2.4 กิจกรรมหลักท่ี 4: การติดตาม และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ.2564 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)
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ค าช้ีแจงเพ่ิมเติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ธัญ สายสุจริต

            (นางอ้งคณา วิสุทธากรณ์)                                          (นายธัญ สายสุจริต)

ต าแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ต าแหน่ง :                    ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

วัน/เดือน/ปี  : 31 มีนาคม 2564  โทร :0897415544 วัน/เดือน/ปี  : 31 มีนาคม 2564  โทร : 034564001

ความเห็นหรือข้อสังเกต

ผู้ให้ความเห็นชอบ : ……………………………………………………………………………..
          ( …………………………………………………………………….....  )                         ( …………………………………………………………………….....  )

ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………....................
วัน/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : …………………......................... วัน/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : ………………….........................

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

หน้า 3

ส าหรับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ผู้รายงาน : อ้งคณา วิสุทธากรณ์

ส าหรับส านักงบประมาณ 

ผู้พิจารณา : ……………………………………………………………………………..

ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………......
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งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ..............................................................................

กระทรวง : ศึกษาธิการ รหัส          จัดท าแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รหัส          รายงานผล ไตรมาสท่ี 2
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

              2.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: .............................................................

              2.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: ............................................................

         2.2  เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: ………………………………………………………………………

            1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: ……………………………………………………………………..

    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ

    1. แผนการปฏิบัติงาน

         1.1 ตัวช้ีวัด : ……………………………………………………………………………………….

            1.1.1 ปริมาณ : ………………………………………………………………………………….

            1.1.2 คุณภาพ : ………………………………………………………………………………….

            1.1.3 เวลา : ………………………………………………………………………………………

            1.1.4 ค่าใช้จ่าย : ………………………………………………………………………………..

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : …………………………………..................…….….............

   เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …………………………………..................…….…......

       - ตัวช้ีวัด : ....................................................................................

    เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ………................….…............................

        - ตัวช้ีวัด : ...................................................................................

     ผลผลิตท่ี 1: …………………………………….................................................……….

 ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ………………………………………………………………………........................

 แผนงบประมาณ :

แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ….

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หน่วยนับ
รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) 
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 1 เล่ม

            1.1.3 เวลา : มกราคม – กันยายน 2564

            1.1.4 ค่าใช้จ่าย : 80,000

         1.2 กิจกรรมหลัก

              3) ข้อมูลรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา

มีความครอบคลุมทุกสังกัด ได้แก่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

    โครงการท่ี 4 : ตรวจติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและ

    1. แผนการปฏิบัติงาน

         1.1 ตัวช้ีวัด :

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ

หน่วยนับ
 ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

หน้า 2

 ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) 

            1.1.2 คุณภาพ :

               1) แผนการตรวจราชการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

จ านวน 1 เล่ม

               2) มีการนิเทศติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา

ทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี

            1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: การตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์

              1) หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี

ด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

              2) หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานผลด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

            1.1.1 ปริมาณ :

            1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1:จัดท าแผนตรวจราชการของส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 1 คร้ัง

ในการด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ของหน่วยงาน

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน



บาท 0.08 0.076

0.076 0.076

0.004          

0.008         0.076        0.076          0.076          0.004          

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณท้ังส้ิน

            2.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 : ประชุมจัดท าแผนตรวจราชการและแผน

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

            2.1.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 : การตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ในการด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ของหน่วยงาน

แผนการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

            2.1.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 : การนิเทศ ตรวจราชการและการขับเคล่ือน

คุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

         2.1 เงินงบประมาณ

การศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

         2.2  เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา

Action Review : AAR) และสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัด

            1.2.3 กิจกรรมหลักท่ี 3: ประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจ ติดตามการด าเนินงาน

จัดท าข้อมูลของหน่วยงาน และสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของ

           2.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 : มีการวางแผนการขับเคล่ือนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการจัดท าแผนบูรณการ

จังหวัดกาญจนบุรี

            1.2.5 กิจกรรมหลักท่ี 5: ประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนข้อมูล (After

    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

การศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

ทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี

            2.1.4 กิจกรรมหลักท่ี 3 : ประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจ ติดตามการด าเนินงาน

จัดท าข้อมูลของหน่วยงาน และสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของ

            2.1.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 : ประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนข้อมูล (After

Action Review : AAR) และสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัด

            1.2.4 กิจกรรมหลักท่ี 4: การนิเทศ ตรวจราชการและการขับเคล่ือน

คุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ



แบบ สงป. 301

ค าช้ีแจงเพ่ิมเติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ธัญ สายสุจริต

            (นายชัยวัตร ทองบ่อ)                                          (นายธัญ สายสุจริต)

ต าแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง :                    ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

วัน/เดือน/ปี  : 30  มีนาคม 2564  โทร : 06 2395 5389 วัน/เดือน/ปี  : 30  มีนาคม 2564   โทร : 034564001

ความเห็นหรือข้อสังเกต

ผู้ให้ความเห็นชอบ : ……………………………………………………………………………..
          ( …………………………………………………………………….....  )                         ( …………………………………………………………………….....  )

ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………....................
วัน/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : …………………......................... วัน/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : ………………….........................

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

หน้า 3

ส าหรับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ผู้รายงาน : ชัยวัตร ทองบ่อ

ส าหรับส านักงบประมาณ 

ผู้พิจารณา : ……………………………………………………………………………..

ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………......



แบบ สงป. 301

งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ..............................................................................

กระทรวง : ศึกษาธิการ รหัส          จัดท าแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รหัส          รายงานผล ไตรมาสท่ี 2
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

            1.1.4 ค่าใช้จ่าย : ………………………………………………………………………………..

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: ………………………………………………………………………

            1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: ……………………………………………………………………..

    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ

              2.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: .............................................................

              2.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: ............................................................

         2.2  เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา

     ผลผลิตท่ี 1: …………………………………….................................................……….

    1. แผนการปฏิบัติงาน

         1.1 ตัวช้ีวัด : ……………………………………………………………………………………….

            1.1.1 ปริมาณ : ………………………………………………………………………………….

            1.1.2 คุณภาพ : ………………………………………………………………………………….

            1.1.3 เวลา : ………………………………………………………………………………………

 แผนงบประมาณ :

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : …………………………………..................…….….............

   เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …………………………………..................…….…......

       - ตัวช้ีวัด : ....................................................................................

    เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ………................….…............................

        - ตัวช้ีวัด : ...................................................................................

 ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ………………………………………………………………………........................

แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ….

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หน่วยนับ
รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) 







แบบ สงป. 301

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 0.031        0.014         0.025         0.014         0.006         

บาท 0.029        0.096         

บาท 0.039        0.039         
บาท

บาท 0.100        0.014         0.025         0.014         0.035         0.040         

เฉพาะกิจด้านการศึกษา / จัดท าเล่มเอกสารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

            2.1.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 : ประชุมสรุปและรายงานผลการตรวจเย่ียม ติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัด และ

         2.2  เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา
         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณท้ังส้ิน

    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ
            2.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 : ประชุมจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านการศึกษา และข้อมูล

            2.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 : ออกตรวจเย่ียม ติดตามความก้าวหน้าการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาจังหวัดตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

การศึกษาจังหวัด
การยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัด และตัวช้ีวัด การด าเนินงานตามแผนพัฒนา

            1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 : การก ากับ ติดตาม ความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม
แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัด

            1.1.3 เวลา : มกราคม – กันยายน 2564
            1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
         1.2 กิจกรรมหลัก
            1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวางแผนใน

จัดท าเล่มรายงานผลการก ากับ ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแนวทาง

 ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

ผู้ใช้ข้อมูลฯ มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ใช้ข้อมูลฯ ท้ังหมด
                  2) มีเอกสารรายงานผลการก ากับ ติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินงานตามแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา และตัวช้ีวัดการด าเนินงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
    โครงการท่ี 5 : ขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกลของ กศจ.
    1. แผนการปฏิบัติงาน
         1.1 ตัวช้ีวัด :
            1.1.1 ปริมาณ :

หน้า 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ
หน่วยนับ

รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

                  1) ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

การก ากับ ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแนวทางการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา และตัวช้ีวัดการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

            1.2.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 : ประชุมสรุปและรายงานผลการก ากับ ติดตาม
และรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา



ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

แบบ สงป. 301

ค าช้ีแจงเพ่ิมเติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ธัญ สายสุจริต

             (นางอังคณา วิสุทธากร)                                          (นายธัญ สายสุจริต)

ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบาและแผนช านาญการ ต าแหน่ง :                    ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

วัน/เดือน/ปี  : 5 เมษายน 2564  โทร : 034564003 วัน/เดือน/ปี  : 5 เมษายน 2564  โทร : 034564001

ความเห็นหรือข้อสังเกต

ผู้ให้ความเห็นชอบ : ……………………………………………………………………………..
          ( …………………………………………………………………….....  )                         ( …………………………………………………………………….....  )

ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………....................
วัน/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : …………………......................... วัน/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : ………………….........................

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

หน้า 3

ส าหรับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ผู้รายงาน : อังคณา วิสุทธากร

ส าหรับส านักงบประมาณ 

ผู้พิจารณา : ……………………………………………………………………………..

ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………......



แบบ สงป. 301

งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ..............................................................................

กระทรวง : ศึกษาธิการ รหัส          จัดท าแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รหัส          รายงานผล ไตรมาสท่ี 2
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ

              2.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: .............................................................

              2.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: ............................................................

         2.2  เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

            1.1.2 คุณภาพ : ………………………………………………………………………………….

            1.1.3 เวลา : ………………………………………………………………………………………

            1.1.4 ค่าใช้จ่าย : ………………………………………………………………………………..

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: ………………………………………………………………………

            1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: ……………………………………………………………………..

    เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ………................….…............................

        - ตัวช้ีวัด : ...................................................................................

     ผลผลิตท่ี 1: …………………………………….................................................……….

    1. แผนการปฏิบัติงาน

         1.1 ตัวช้ีวัด : ……………………………………………………………………………………….

            1.1.1 ปริมาณ : ………………………………………………………………………………….

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ………………………………………………………………………........................

 แผนงบประมาณ :

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : …………………………………..................…….….............

   เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …………………………………..................…….…......

       - ตัวช้ีวัด : ....................................................................................

แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ….

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หน่วยนับ
รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน







แบบ สงป. 301

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดกาญจนบุรี มีคุณภาพ ใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน

                  1) มีแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน ประจ าปี

ของผู้บริหารหน่วยงานและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                 2) ร้อยละ 80 ของนักเรียน ท่ีได้รับการฝึกทักษะวิชาชีพตามโครงการฯ

ได้รับความรู้ น าไปใช้ประกอบอาชีพได้

จังหวัดกาญจนบุรี

พ้ืนท่ีชายแดน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จังหวัดกาญจนบุรี

            1.2.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 : ฝึกพัฒนาอาชีพ เพ่ือการมีงานท า
            1.2.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 : สรุปและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผน

แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ

            1.1.4 ค่าใช้จ่าย :

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1:ประชุม ทบทวน จัดท าแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา

การศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดกาญจนบุรี

            1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 : จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา

                  1) มีแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 1 ฉบับ

                  2) มีรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา

พ้ืนท่ีชายแดน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 1 ฉบับ

          1.1.2 ปริมาณ :

            1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

    โครงการท่ี 6 : ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดกาญจนบุรี

    1. แผนการปฏิบัติงาน

         1.1 ตัวช้ีวัด :

            1.1.1 ปริมาณ :

หน้า 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ

หน่วยนับ
รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน



บาท 0.001         0.001        

บาท 0.065         0.065        

บาท 0.001         0.001          

บาท 0.068         0.065        0.001          

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

จังหวัดกาญจนบุรี

         2.2  เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณท้ังส้ิน

            2.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 : จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา
พ้ืนท่ีชายแดน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จังหวัดกาญจนบุรี
            2.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 : จัดอบรมวิชาชีพ จ านวน 60 คน

            2.1.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 : สรุปและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผน

แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



แบบ สงป. 301

ค าช้ีแจงเพ่ิมเติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ธัญ สายสุจริต

             (นางสาวพรทิพา โพธ์ิพานิชร)                                          (นายธัญ สายสุจริต)

ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบาและแผนช านาญการ ต าแหน่ง :                    ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

วัน/เดือน/ปี  : 5 เมษายน 2564  โทร : 034564003 วัน/เดือน/ปี  : 5 เมษายน 2564  โทร : 034564001

ความเห็นหรือข้อสังเกต

ผู้ให้ความเห็นชอบ : ……………………………………………………………………………..
          ( …………………………………………………………………….....  )                         ( …………………………………………………………………….....  )

ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………....................
วัน/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : …………………......................... วัน/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : ………………….........................

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

หน้า 3

ส าหรับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ผู้รายงาน : พรทิพา  โพธ์ิพานิช

ส าหรับส านักงบประมาณ 

ผู้พิจารณา : ……………………………………………………………………………..

ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………......



แบบ สงป. 301

งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ..............................................................................

กระทรวง : ศึกษาธิการ รหัส          จัดท าแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รหัส          รายงานผล ไตรมาสท่ี 2
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ

              2.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: .............................................................

              2.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: ............................................................

         2.2  เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

            1.1.2 คุณภาพ : ………………………………………………………………………………….

            1.1.3 เวลา : ………………………………………………………………………………………

            1.1.4 ค่าใช้จ่าย : ………………………………………………………………………………..

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: ………………………………………………………………………

            1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: ……………………………………………………………………..

    เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ………................….…............................

        - ตัวช้ีวัด : ...................................................................................

     ผลผลิตท่ี 1: …………………………………….................................................……….

    1. แผนการปฏิบัติงาน

         1.1 ตัวช้ีวัด : ……………………………………………………………………………………….

            1.1.1 ปริมาณ : ………………………………………………………………………………….

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ………………………………………………………………………........................

 แผนงบประมาณ :

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : …………………………………..................…….….............

   เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …………………………………..................…….…......

       - ตัวช้ีวัด : ....................................................................................

แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ….

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หน่วยนับ
รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน







แบบ สงป. 301

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 0.060         0.042         0.017        

            2.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: ประชุมคณะท างานฯ วางแผนและออกแบบการท างาน

และประชุมสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการด าเนินงานโครงการของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง

และอุดมศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา

กับความต้องการและบริบทในพ้ืนที

            1.2.3 กิจกรรมหลักท่ี 3: สร้าง/พัฒนา หรือ คัดเลือกหลักสูตร CLC และก าหนด

และประชุมสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการด าเนินงานโครงการของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง

และแจ้งเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพเพ่ือการพัฒนาโครงการ

            1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 : จับคู่สถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงฯ

            1.2.4 กิจกรรมหลักท่ี 4: จัดเวทีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU

    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

         2.1 เงินงบประมาณ

กระบวนการในการด าเนินงาน พัฒนาหลักสูตร CLC

            1.2.5 กิจกรรมหลักท่ี 5: ด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร CLC

            1.2.6 กิจกรรมหลักท่ี 6: นิเทศ ติดตาม และประเมินผล

            1.2.7 กิจกรรมหลักท่ี 7: ประชุมน าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับจังหวัด

            1.1.2 คุณภาพ : ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา

มีทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนท่ีหลากหลายสอดคล้อง

            1.1.3 เวลา : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

            1.1.4 ค่าใช้จ่าย : 10,000 บาท

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: ประชุมคณะท างานฯ วางแผนและออกแบบการท างาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

    โครงการท่ี 7 : ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทาง

    1. แผนการปฏิบัติ

         1.1 ตัวช้ีวัด :

            1.1.1 ปริมาณ : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีหลักสูตรต่อเน่ือง

เช่ือมโยงการศึกษา ข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ อุดมศึกษา อย่างน้อย 1 หลักสูตร

หน้า 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ

หน่วยนับ
รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน



บาท 0.060         0.042         0.017        

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

            2.1.4 กิจกรรมหลักท่ี 4: จัดเวทีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU

            2.1.6 กิจกรรมหลักท่ี 6: นิเทศ ติดตาม และประเมินผล

และแจ้งเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพเพ่ือการพัฒนาโครงการ

            2.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 : จับคู่สถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงฯ

            2.1.3 กิจกรรมหลักท่ี 3: สร้าง/พัฒนา หรือ คัดเลือกหลักสูตร CLC และก าหนด

กระบวนการในการด าเนินงาน พัฒนาหลักสูตร CLC

         2.2  เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณท้ังส้ิน

            2.1.5 กิจกรรมหลักท่ี 5: ด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร CLC

            2.1.7 กิจกรรมหลักท่ี 7: ประชุมน าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับจังหวัด



แบบ สงป. 301

ค าช้ีแจงเพ่ิมเติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ธัญ สายสุจริต

            ( นางวารินทร์ สุขกุล )                                          (นายธัญ สายสุจริต)

ต าแหน่ง :  ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ ต าแหน่ง :                    ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

วัน/เดือน/ปี  :  31  มีนาคม  2564  โทร : 08457992516 วัน/เดือน/ปี  : 31 มีนาคม 2564  โทร : 034564001

ความเห็นหรือข้อสังเกต

ผู้ให้ความเห็นชอบ : ……………………………………………………………………………..
          ( …………………………………………………………………….....  )                         ( …………………………………………………………………….....  )

ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………....................
วัน/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : …………………......................... วัน/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : ………………….........................

ส าหรับส านักงบประมาณ 

ผู้พิจารณา : ……………………………………………………………………………..

ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………......

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

หน้า 3

ส าหรับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ผู้รายงาน : …วารินทร์ สุขกุล.....
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งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ..............................................................................

กระทรวง : ศึกษาธิการ รหัส          จัดท าแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รหัส          รายงานผล ไตรมาสท่ี 2
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ

              2.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: .............................................................

              2.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: ............................................................

         2.2  เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

            1.1.2 คุณภาพ : ………………………………………………………………………………….

            1.1.3 เวลา : ………………………………………………………………………………………

            1.1.4 ค่าใช้จ่าย : ………………………………………………………………………………..

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: ………………………………………………………………………

            1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: ……………………………………………………………………..

    เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ………................….…............................

        - ตัวช้ีวัด : ...................................................................................

     ผลผลิตท่ี 1: …………………………………….................................................……….

    1. แผนการปฏิบัติงาน

         1.1 ตัวช้ีวัด : ……………………………………………………………………………………….

            1.1.1 ปริมาณ : ………………………………………………………………………………….

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ………………………………………………………………………........................

 แผนงบประมาณ :

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : …………………………………..................…….….............

   เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …………………………………..................…….…......

       - ตัวช้ีวัด : ....................................................................................

แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ….

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หน่วยนับ
รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน







แบบ สงป. 301

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 0.033 0.017 0.025 0.017 0.006 0.000

บาท 0.033 0.017 0.025 0.017 0.006 0.000

         2.2  เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา
         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณท้ังส้ิน

    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
         2.1 เงินงบประมาณ

            2.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการด าเนินการ

            2.2.3 กิจกรรมหลักท่ี 3: จัดประชุมคณะครูผู้สอน เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมิน

จัดประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา

            2.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: คณะกรรมการออกตรวจเย่ียมสนามสอบ
2563

            1.1.2 คุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาการเป็นจิตอาสาและ
บ าเพ็ญประโยชน์
            1.1.3 เวลา : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
            1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: ประชุมช้ีแจงผู้เก่ียวข้อง เร่ืองแนวทางการด าเนินงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
โครงการท่ี 8 : ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ

    1. แผนการปฏิบัติงาน
         1.1 ตัวช้ีวัด :
            1.1.1 ปริมาณ : นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 1,607 คน ในโรงเรียน
ข้าราชการและบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 230 คน

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

หน้า 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ
หน่วยนับ

รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

คุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2563 เพ่ือน าผลไปใช้พัฒนาการอ่านของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2

ประเมินคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2563

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1

ปีการศึกษา 2563 เพ่ือน าผลไปใช้พัฒนา

ปีการศึกษา 2563 เพ่ือน าผลไปใช้พัฒนา
            1.2.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 : นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ตามแนวทางการพัฒนาผู้เรียน

            1.2.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 : สรุปรายงานโครงการ

            1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: ด าเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน

            1.2.3 กิจกรรมหลักท่ี 3: จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน



ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

แบบ สงป. 301

ค าช้ีแจงเพ่ิมเติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ธัญ สายสุจริต

            ( นางเมตตา  สุกใส )                                          (นายธัญ สายสุจริต)

ต าแหน่ง :  ศึกษานิเทศก์ ต าแหน่ง :                    ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

วัน/เดือน/ปี  :  30  มีนาคม  2564  โทร : 034564005 วัน/เดือน/ปี  : 30 มีนาคม 2564  โทร : 034564001

ความเห็นหรือข้อสังเกต

ผู้ให้ความเห็นชอบ : ……………………………………………………………………………..
          ( …………………………………………………………………….....  )                         ( …………………………………………………………………….....  )

ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………....................
วัน/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : …………………......................... วัน/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : ………………….........................

ส าหรับส านักงบประมาณ 

ผู้พิจารณา : ……………………………………………………………………………..

ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………......

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

หน้า 3

ส าหรับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ผู้รายงาน : …เมตตา  สุกใส....



แบบ สงป. 301

งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ..............................................................................

กระทรวง : ศึกษาธิการ รหัส          จัดท าแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รหัส          รายงานผล ไตรมาสท่ี 2
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ

              2.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: .............................................................

              2.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: ............................................................

         2.2  เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

            1.1.2 คุณภาพ : ………………………………………………………………………………….

            1.1.3 เวลา : ………………………………………………………………………………………

            1.1.4 ค่าใช้จ่าย : ………………………………………………………………………………..

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: ………………………………………………………………………

            1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: ……………………………………………………………………..

    เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ………................….…............................

        - ตัวช้ีวัด : ...................................................................................

     ผลผลิตท่ี 1: …………………………………….................................................……….

    1. แผนการปฏิบัติงาน

         1.1 ตัวช้ีวัด : ……………………………………………………………………………………….

            1.1.1 ปริมาณ : ………………………………………………………………………………….

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ………………………………………………………………………........................ แผนงบประมาณ :

 ………………………………………………………………………………………………………….

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : …………………………………..................…….….............

   เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …………………………………..................…….…......

       - ตัวช้ีวัด : ....................................................................................

แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ….

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หน่วยนับ
รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน







แบบ สงป. 301

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

            1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ฯ

            1.2.4 กิจกรรมหลักท่ี 4: ประชุมคณะกรรมการฯ / ด าเนินการประเมินผลงาน 

“พลเมืองดีของสังคม”

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

    โครงการท่ี 9 : สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท

            1.1.1 ปริมาณ :

            1.1.2 คุณภาพ :

            1.1.3 เวลา : ธันวาคม 2563 – กันยายน 2564

                2) สถานศึกษาท่ัวไปท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

               1) ผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาทุกสังกัด

พอเพียง  พร้อมท่ีจะรับการประเมินพัฒนาตนเอง เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

และเป้นศูนย์การเรียนรู้ฯ ต่อไป

            1.1.4 ค่าใช้จ่าย :

         1.2 กิจกรรมหลัก

    1. แผนการปฏิบัติงาน

         1.1 ตัวช้ีวัด :

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

หน้า 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ

หน่วยนับ
รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

               2) สถานศึกษาท่ัวไปท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน  17  แห่ง

                1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรักสถาบันหลักของชาติ และมีเจตคติท่ีดี

ต่อชาติ บ้านเมือง พ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง มีคุณธรรม สามารถวางแผนการประกอบอาชีพ

ได้เรียนรู้ถึง นวัตวิถีของท้องถ่ินและชุมชน มีจิตส านึกรักและภูมิใจในท้องถ่ินชุมชนของ

ตนเอง

ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์ และ “จิตอาสารักษ์บ้าน รักษ์ถ่ิน”

“พลเมืองดีของสังคม”

ด าเนินการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

            1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง /



บาท 0.191 0.167 0.167 0.167 0.021 0.002

บาท 0.191 0.167 0.167 0.167 0.021 0.002

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

         2.1 เงินงบประมาณ

 แบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญา

“ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์ และ “จิตอาสารักษ์บ้าน รักษ์ถ่ิน”

         2.2  เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณท้ังส้ิน

            2.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินสถานศึกษา

            2.2.3 กิจกรรมหลักท่ี 3: จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านกิจกรรมการเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง

            2.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการสร้าง

และส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระบุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คร้ังท่ี 1



แบบ สงป. 301

ค าช้ีแจงเพ่ิมเติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ธัญ สายสุจริต

             (นางสาวศรัณย์รัช  เดชอุ่ม)                                          (นายธัญ สายสุจริต)

ต าแหน่ง :  ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ต าแหน่ง :                    ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

วัน/เดือน/ปี  :  19  มีนาคม  2564  โทร : 0983989144 วัน/เดือน/ปี  : 19 มีนาคม 2564  โทร : 034564001

ความเห็นหรือข้อสังเกต

ผู้ให้ความเห็นชอบ : ……………………………………………………………………………..
          ( …………………………………………………………………….....  )                         ( …………………………………………………………………….....  )

ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………....................
วัน/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : …………………......................... วัน/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : ………………….........................

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

หน้า 3

ส าหรับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ผู้รายงาน : …ศรัณย์รัช  เดชอุ่ม.....

ส าหรับส านักงบประมาณ 

ผู้พิจารณา : ……………………………………………………………………………..

ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………......



แบบ สงป. 301

งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ..............................................................................

กระทรวง : ศึกษาธิการ รหัส          จัดท าแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รหัส          รายงานผล ไตรมาสท่ี 2
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ

              2.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: .............................................................

              2.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: ............................................................

         2.2  เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

            1.1.2 คุณภาพ : ………………………………………………………………………………….

            1.1.3 เวลา : ………………………………………………………………………………………

            1.1.4 ค่าใช้จ่าย : ………………………………………………………………………………..

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: ………………………………………………………………………

            1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: ……………………………………………………………………..

    เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ………................….…............................

        - ตัวช้ีวัด : ...................................................................................

     ผลผลิตท่ี 1: …………………………………….................................................……….

    1. แผนการปฏิบัติงาน

         1.1 ตัวช้ีวัด : ……………………………………………………………………………………….

            1.1.1 ปริมาณ : ………………………………………………………………………………….

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ………………………………………………………………………........................ แผนงบประมาณ :

 ………………………………………………………………………………………………………….

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : …………………………………..................…….….............

   เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …………………………………..................…….…......

       - ตัวช้ีวัด : ....................................................................................

แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ….

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หน่วยนับ
รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 0.147          0.145          0.001          0.001          0.146          0.144          

บาท 0.147          0.145          0.001          0.001          0.146          0.144          

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

              2.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: ฝึกอบรมโครงการครอบครัวผูกพันฯ

         2.2  เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณท้ังส้ิน

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: ประชุมคณะท างานเพ่ือร่วมกันวางแผนการด าเนินงาน

            1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: ฝึกอบรมโครงการครอบครัวผูกพันฯ

    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ

             2.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: ประชุมคณะท างานเพ่ือร่วมกันวางแผนการด าเนินงาน

            1.1.3 เวลา : ระหว่างวันท่ี 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2564

            1.1.4 ค่าใช้จ่าย :

สมาชิกในครอบครัวมีความรู้ ความเข้าใจมีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเอง

ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ก่อให้เกิดความสุข ความอบอุ่นในครอบครัว ส่งผลให้

มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับสภาพและวัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิตและเป็น

พลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

    โครงการท่ี 10 : ครอบครัวผูกพันสร้างสรรค์ความเป็นพลเมือง

    1. แผนการปฏิบัติงาน

         1.1 ตัวช้ีวัด : ………………………………………………………………………………………..

            1.1.1 ปริมาณ : นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น พ่อ แม่หรือผู้ปกครอง

            1.1.2 คุณภาพ : ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 85 มีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน

จ านวน 60 คน ระยะเวลา 3 วัน

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

หน้า 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ

หน่วยนับ
รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
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ค าช้ีแจงเพ่ิมเติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ธัญ สายสุจริต

             ( นางปานไพลิน แม้นพรม )                                          (นายธัญ สายสุจริต)

ต าแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ต าแหน่ง :                    ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

วัน/เดือน/ปี  : 30  มีนาคม  2564   โทร : 083 0338037 วัน/เดือน/ปี  : 30  มีนาคม  2564  โทร : 034564001

ความเห็นหรือข้อสังเกต

ผู้ให้ความเห็นชอบ : ……………………………………………………………………………..
          ( …………………………………………………………………….....  )                         ( …………………………………………………………………….....  )

ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………....................
วัน/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : …………………......................... วัน/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : ………………….........................
ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………......

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

หน้า 3

ส าหรับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ผู้รายงาน : ปานไพลิน แม้นพรม 

ส าหรับส านักงบประมาณ 

ผู้พิจารณา : ……………………………………………………………………………..
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งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ..............................................................................

กระทรวง : ศึกษาธิการ รหัส          จัดท าแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รหัส          รายงานผล ไตรมาสท่ี 2
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ

              2.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: .............................................................

              2.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: ............................................................

         2.2  เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

            1.1.2 คุณภาพ : ………………………………………………………………………………….

            1.1.3 เวลา : ………………………………………………………………………………………

            1.1.4 ค่าใช้จ่าย : ………………………………………………………………………………..

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: ………………………………………………………………………

            1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: ……………………………………………………………………..

    เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ………................….…............................

        - ตัวช้ีวัด : ...................................................................................

     ผลผลิตท่ี 1: …………………………………….................................................……….

    1. แผนการปฏิบัติงาน

         1.1 ตัวช้ีวัด : ……………………………………………………………………………………….

            1.1.1 ปริมาณ : ………………………………………………………………………………….

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ………………………………………………………………………........................ แผนงบประมาณ :

 ………………………………………………………………………………………………………….

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : …………………………………..................…….….............

   เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …………………………………..................…….…......

       - ตัวช้ีวัด : ....................................................................................

แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ….

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หน่วยนับ
รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 0.062          0.054          
0.057          0.054          

0.003          

0.001          

บาท 0.062          0.054          0.057          0.054          0.003          0.001          
         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณท้ังส้ิน

            2.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและครูโรงเรียน
เอกชนในจังหวัด เร่ืองการพัฒนางานด้านวิชาการ
            2.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 : นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานด้านวิชาการของ
โรงเรียนเอกชน

    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

            1.2.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 : จัดท ารายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

         2.1 เงินงบประมาณ

         2.2  เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา

            2.1.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 : จัดท ารายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
    โครงการท่ี 11 : พัฒนาระบบบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชนประเภท

    1. แผนการปฏิบัติงาน
         1.1 ตัวช้ีวัด : ………………………………………………………………………………………..
            1.1.1 ปริมาณ :  ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

            1.1.2 คุณภาพ :  โรงเรียนเอกชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตร

สามัญศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองหลักสูตร
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

หน้า 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ
หน่วยนับ

รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ฐานสมรรถนะ มีการจัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลท่ีมีคุณภาพ
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน

โรงเรียนเอกชน

เอกชนในจังหวัด เร่ืองการพัฒนางานด้านวิชาการ

            1.1.3 เวลา : มีนาคม ถึง กันยายน  2564
            1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
         1.2 กิจกรรมหลัก
            1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและครูโรงเรียน

            1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 : นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานด้านวิชาการของ



ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

แบบ สงป. 301

ค าช้ีแจงเพ่ิมเติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ธัญ สายสุจริต

            (นางวราภรณ์  เนาวราช)                                          (นายธัญ สายสุจริต)

ต าแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ต าแหน่ง :                    ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

วัน/เดือน/ปี  :  7 เมษายน 2564  โทร : 034564006 วัน/เดือน/ปี  : 7 เมษายน 2564  โทร : 034564001 ………………….........................

ความเห็นหรือข้อสังเกต

ผู้ให้ความเห็นชอบ : ……………………………………………………………………………..
          ( …………………………………………………………………….....  )                         ( …………………………………………………………………….....  )

ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………....................
วัน/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : …………………......................... วัน/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : ………………….........................

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

หน้า 3

ส าหรับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ผู้รายงาน : วราภรณ์  เนาวราช

ส าหรับส านักงบประมาณ 

ผู้พิจารณา : ……………………………………………………………………………..

ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………......
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งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ..............................................................................

กระทรวง : ศึกษาธิการ รหัส          จัดท าแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รหัส          รายงานผล ไตรมาสท่ี 1
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ

              2.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: .............................................................

              2.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: ............................................................

         2.2  เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

            1.1.2 คุณภาพ : ………………………………………………………………………………….

            1.1.3 เวลา : ………………………………………………………………………………………

            1.1.4 ค่าใช้จ่าย : ………………………………………………………………………………..

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: ………………………………………………………………………

            1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: ……………………………………………………………………..

    เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ………................….…............................

        - ตัวช้ีวัด : ...................................................................................

     ผลผลิตท่ี 1: …………………………………….................................................……….

    1. แผนการปฏิบัติงาน

         1.1 ตัวช้ีวัด : ……………………………………………………………………………………….

            1.1.1 ปริมาณ : ………………………………………………………………………………….

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ………………………………………………………………………........................ แผนงบประมาณ :

 ………………………………………………………………………………………………………….

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : …………………………………..................…….….............

   เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …………………………………..................…….…......

       - ตัวช้ีวัด : ....................................................................................

แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หน่วยนับ
รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน







แบบ สงป. 301

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 0.010 0.010 0.010 0.010

            2.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2:ด าเนินโครงการศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์

บาท 0.010 0.010 0.010 0.010

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

         2.2  เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณท้ังส้ิน

            1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: ด าเนินโครงการศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์

            1.2.3 กิจกรรมหลักท่ี 3: สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน

    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

         2.1 เงินงบประมาณ

            2.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: การประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนด าเนินงาน

            2.2.3 กิจกรรมหลักท่ี 3: สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน

            1.1.2 คุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาการเป็นจิตอาสาและ

บ าเพ็ญประโยชน์

            1.1.3 เวลา : พฤศจิกายน 2563 – ธันวาคม 2563

            1.1.4 ค่าใช้จ่าย : 10,000 บาท

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: การประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนด าเนินงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

    โครงการท่ี 14 : ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์

    1. แผนการปฏิบัติงาน

         1.1 ตัวช้ีวัด :

            1.1.1 ปริมาณ : จ านวนลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์

ข้าราชการและบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 230 คน

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

หน้า 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ

หน่วยนับ
รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน



แบบ สงป. 301

ค าช้ีแจงเพ่ิมเติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ……………………………………………………………………………..

            ( นางสาวจงกล  สงวนศักด์ิ )                                          ( …………………………………………………………………….....  )

ต าแหน่ง :  ปฏิบัติหน้าท่ีต าแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป ต าแหน่ง :                     ……………………………………………………………………………....................
วัน/เดือน/ปี  :  10  มกราคม  2564  โทร : 080 3114516 วัน/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : ………………….........................

ความเห็นหรือข้อสังเกต

ผู้ให้ความเห็นชอบ : ……………………………………………………………………………..
          ( …………………………………………………………………….....  )                         ( …………………………………………………………………….....  )

ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………....................
วัน/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : …………………......................... วัน/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : ………………….........................

ส าหรับส านักงบประมาณ 

ผู้พิจารณา : ……………………………………………………………………………..

ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………......

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

หน้า 3

ส าหรับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ผู้รายงาน : …จงกล  สงวนศักด์ิ.....



ผู้รายงาน : จงกล  สงวนศักดิ์

            ( นางสาวจงกล  สงวนศกัด์ิ  )

ต าแหน่ง : ปฏิบัติหน้าทีต่ าแหน่งนักจัดการงานทัว่ไป

วนั/เดือน/ปี  : 7  กมุภาพนัธ์ 25632  โทร : 080 3114516



รายงานการใชจ้า่ยงบประมาณรายโครงการ  รอบ 6 เดือน
ป�งบประมาณ พ.ศ.2564









 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

(รอบ 6 เดือน) 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   .........ส ำนกังำนศึกษำธกิำรจังหวดักำญจนบุร.ี........................  
2. ชื่อโครงการ  Innovation For Thai Education (IFTE)  
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          สิน้สุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
(โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้) 
4.3 แผนย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
(ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์) 
4.6 แผนความม่ันคง (กำรเสริมสร้ำงศักยภำพและภูมิคุ้มกันของคนชุมชน และพ้ืนที่เป้ำหมำย) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (ข้อ 8 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (ข้อ 7 กำรเตรยีมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 

 

แบบฟอร์ม  
ส ำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 



~ 2 ~ 
 

 ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
 ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
  แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
  แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
  แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
  แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
  แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
  แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
  แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
  แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
  แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
  แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล (พอสังเขป) 
            กำรที่จะพัฒนำประเทศไทยไปสู่ควำมม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ให้เกิดขั้นในอนำคตนั้น จะต้องให้ควำมส ำคัญ
กับกำรเสริมสร้ำงทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในกำรขับเคลื่อนกระบวนกำรกำรพัฒนำทั้งใน
ระยะกลำงและระยะยำว โดยเฉพำะ “กำรพัฒนำคน” ให้มีกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมีสิ่งที่ส ำคัญที่สุดคือ ทักษะกำรเรียนรู้และกำรเสริมสร้ำงปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณภำพ
คน โดยน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มำประยุกต์ 
ใช้ทั้งในเชิงระบบและโครงสร้ำงของสังคมไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 
 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ คือ “ประเทศชำติมั่งคง 
ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” พัฒนำคนในทุกมิติ
และทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภำครัฐของประชำชนเพ่ือประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม แผนพัฒนำกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ได้มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์และวำงเป้ำหมำยที่สำมำรถ
ตอบสนองกำรพัฒนำที่ส ำคัญในด้ำนต่ำง ๆ คือ ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน 
กำรวัดและประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำประเทศใน
อนำคต ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนคุณภำพและด้ำนกำรตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์
ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่มุ่งหวังให้มีกำรผลิตครูได้สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรจัด
กำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ สำมำรถใช้ศักยภำพในกำรสอนได้อย่ำงเต็มที่ ซึ่ง
ตอบสนอง   กำรพัฒนำในด้ำนคุณภำพ ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ ที่มุ่งหวังให้ก ำลังคนได้รับกำรผลิตและพัฒนำเพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขัน
ของประเทศ และมีองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำใน
ด้ำนคุณภำพ และด้ำนกำรตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำง
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตที่มุ่งหวังให้กำรบริกำรกำรศึกษำแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยในระดับที่เหมำะสม
กับสภำพบริบทและสภำพพ้ืนที่ ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรและด้ำนควำมเท่ำเทียม 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิตัลเพ่ือกำรศึกษำ ที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกำสใน 
กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำร 
ด้ำนควำมเท่ำเทียม และด้ำนประสิทธิภำพ และยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร และส่งเสริมให้ทุก
ภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ ที่มุ่งหวังให้มีกำรใช้ทรัพยำกรทั้งด้ำนงบประมำณและบุคลำกรได้อย่ำงคุ้มค่ำ ไม่
เกิดกำรสูญเปล่ำและมีควำมคล่องตัว ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนประสิทธิภำพ 
 จำกรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี 2562 พบว่ำ ในแผนแม่บทด้ำนกำรพัฒนำกำร
เรียนรู้ ซึ่งมีเป้ำหมำยให้วัยเรียน วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิดวิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้ 
มีส ำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำรและท ำงำนร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น ผลกำรประเมินด้ำนทักษะ อยู่ที่ 62.30 คะแนน ต่ ำกว่ำปี 2561 ซึ่งผลกำร
ประเมินอยู่ที่ 63.00 และจำกรำยงำนวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย (ทีดีอำร์ไอ) พบว่ำ ปัญหำคุณภำพกำรศึกษำ
ไทย สำเหตุหลักส่วนหนึ่ง เกิดจำกระบบกำรศึกษำไทยไม่เอ้ือต่อกำรสร้ำงควำมรับผิดชอบ (Accountability) หลักสูตร
และต ำรำเรียนของไทยไม่สอดคล้องกับกำรพัฒนำทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 กำรทดสอบยังคงเน้นกำรจดจ ำเนื้อหำ
มำกกว่ำกำรเรียนเพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจอย่ำงแท้จริง  
 จำกผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562 พบว่ำ ร้อยละของ
จ ำนวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่จังหวัด
กำญจนบุรี มีจ ำนวนไม่ถึงร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่เข้ำสอบทั้งหมด 
 กระบวนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพประกอบด้วย 3 กระบวนกำร คือ กระบวนกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ ซึ่งจะต้องมีควำมร้อยรัดสัมพันธ์กันเป็น
อย่ำงดี โดยต้องอำศัยควำมร่วมมือกันของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องจำกทุกภำคส่วน กำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรท ำงำนในแต่
ละพ้ืนที่จึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งจะต้องมีกำรร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมประเมินผลอย่ำง
ต่อเนื่อง มีกำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำน และสร้ำงนวัตกรรมในกำรท ำงำนให้เหมำะสม สอดคล้องกับสภำพบริบทและ
ควำมต้องกำรของแต่ละพ้ืนที่ รองรับกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ด ำเนินโครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) ขึ้น ซึ่งเป็น
โครงกำรที่ได้น ำผลกำรวิเครำะห์และกำรวิจัยกำรพัฒนำรูปแบบและแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและผลกำรวิเครำะห์และกำรวิจัยแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำ จำกโครงกำร TFE (Teams For Education) และโครงกำร Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ จำกปีงบประมำณ พ.ศ.2562 - 2563 มำสรุปหลอมรวมและใช้ในกำรวำงแผนในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือของบุคลำกรในทุกภำคส่วนมำร่วมกันสร้ำง
นวัตกรรมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำท้ังในด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
และกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ เพื่อยกระดับคุณภำพของผู้เรียนในด้ำนทักษะกำรเรียนรู้ ทักษะอำชีพ และทักษะชีวิต
ในศตวรรษท่ี 21  
 จำกเหตุผลและควำมจ ำเป็นดังกล่ำว ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี จึงได้จัดท ำโครงกำร 
Innovation For Thai Education (IFTE) ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ขึ้น เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียน
ในพ้ืนที่จังหวัดกำญจนบุรี รวมทั้งพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือของทุกภำคส่วน เพ่ือร่วมสร้ำงนวัตกรรมกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของจังหวัดกำญจนบุรี ให้ผู้เรียนเกิดทักษะกำรเรียนรู้ ทักษะอำชีพ  ทักษะชีวิต และทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21  สู่ควำมยั่งยืนต่อไป 
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6. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศ นวัตกรรม และกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ ของจังหวัดกำญจนบุรี 
2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศ ติดตำม และ

ประเมินผล 
3. เพ่ือวิเครำะห์ สังเครำะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรนิเทศ ติดตำม 

และประเมินผล 
4. เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
5. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำให้สถำนศึกษำมีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนผ่ำน

เกณฑ์เพ่ิมขึ้น 
 

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
7.1 เชิงปริมาณ  

       1. จังหวัดกำญจนบุรี มีศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำและมีกำรวิจัยกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
       2. จังหวัดกำญจนบุรี มีรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำนักเรียน และ/หรือแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
       3. จังหวัดกำญจนบุรี มีรูปแบบ/แนวทำงกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ/
นวัตกรรมกำรนิเทศ 
    

7.2 เชิงคุณภาพ 
  1. จังหวัดกำญจนบุรี มีข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำมีควำมครอบคลุม ชัดเจน เป็นปัจจุบัน 
สำมำรถน ำไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  2. จังหวัดกำญจนบุรี มีและน ำรูปแบบ/แนวทำงกำรนิเทศ / นวัตกรรมกำรนิเทศ ที่สอดคล้องกับ
สภำพบริบท และควำมต้องกำรของแต่ละจังหวัด ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  3. ร้อยละของผู้เรียนในพ้ืนที่จังหวัดกำญจนบุรี มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
(O-NET) แต่ละวชิำผ่ำนเกณฑเ์พ่ิมขึ้น 
 

8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ สถำนศึกษำท่ีจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในพื้นท่ีจังหวัดกำญจนบุรี จ ำนวน  50  แห่ง 
9. ระยะเวลาด าเนินการ  มกรำคม - กันยำยน 2564 
10.สถานที่ด าเนินการ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี และสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยในพื้นที่จังหวัด
กำญจนบุรี 
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11. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรม/โครงการ วัน/เวลา/สถานที่ ด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 1 จัดท ำศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศ นวัตกรรม 
และงำนวิจัยทำงกำรศึกษำ 

มกรำคม 2564 / ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร ี

กิจกรรมที่ 2 แนวทำงกำรส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ
นวัตกรรมทำงกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำร
นิเทศ ติดตำม และประเมินผล 

มกรำคม - มีนำคม 2564 / ส ำนักงำนศกึษำธิกำรจังหวัด
กำญจนบุรี 

กิจกรรมที่ 3 แนวทำงกำรสังเครำะห์ วิเครำะห์ วิจัย และ
เผยแพร่นวัตกรรม กำรบริหำรจดักำรศึกษำ กำรจัดกำร
เรียนรู้ กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 

เมษำยน - สิงหำคม 2564 / ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำญจนบุรี 

กิจกรรมที่ 4 แนวทำงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือใน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564 / ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดกำญจนบุร ี

12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม 
จัดประชุมสร้ำงกำรรับรู้ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละสังกัด และโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย ให้เข้ำใจในแนวทำงกำร

ด ำเนินงำนโครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำเพ่ือกำรศึกษำไทย ปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2564 และ วันที่ 2 เมษำยน 2564     
13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7) 

สถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยในจังหวัดกำญจนบุรี มีรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำนักเรียน และ/หรือแนวทำงกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ และต้องกำรต่อยอกกำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ และ
กำรนิเทศ (ตัวชี้วัดข้อ 7.1.2) 
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๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (จ ำนวน 5 ภำพ) 

  

  

  
 
15. งบประมาณ 

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 4 

284,000 50,000 ยังไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
ในไตรมำสนี ้

50,000 - - 

แหล่งงบประมาณ แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำท่ียั่งยืน กิจกรรมกำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ โครงกำร Innovation 
For Thai Education (IFTE)  ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
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16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค  
 - ไม่มี 
16.2 แนวทำงแก้ไข 
 - ไม่มี 
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

ส ำรวจข้อมูลสำรสนเทศ นวัตกรรม และงำนวิจัยทำงกำรศึกษำของหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง เพ่ือรวบรวมและ
สรุปผลรำยงำนต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

ผู้เรียนในจังหวัดกำญจนบุรีมีกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้นมีทักษะที่จ ำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สำมำรถแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต และได้รับกำรพัฒนำเต็มศักยภำพตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถของพหุปัญญำดีขึ้น 
19. ผู้รายงาน  นำงวรำภรณ์  เนำวรำช  ต าแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ 
โทรศัพท ์034-564006  โทรสาร 034-564007  E-mail : svwaraporn2554@gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่  7  เดือน  เมษำยน   พ.ศ. 2564 
 

…………………………………………….. 
 
 

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   .........ส ำนกังำนศึกษำธกิำรจังหวดักำญจนบุร.ี........................  
2. ชื่อโครงการ  .............ส่งเสริม สนับสนุนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรี 
      โดยองค์คณะบุคคล………                
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  -   ม.ิย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนพลังของสังคม) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (.ด้ำนกำรศึกษำ.) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (.ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ.) 
4.5 แผนความม่ันคง (แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  ((ข้อ 8 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (.ข้อ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 

 

แบบฟอร์ม  
ส ำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. หลักการและเหตุผล (พอสังเขป) 
             ตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 19/2560  ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 เรื่อง กำรปฏิรูป
กำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ก ำหนดให้ในแต่ละจังหวัดมีคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) และ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด เพ่ือปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ตำมที่กฎหมำยก ำหนดในระดับจังหวัด โดยให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดรับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) คณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (อกศจ.) คณะอนุกรรมกำรบริกำรรำชกำรเชิง
ยุทธศำสตร์ คณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ คณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำนรวมทั้งปฏิบัติงำน
รำชกำรที่เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ กศจ. และตำมท่ี กศจ.มอบหมำย 
    เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่จังหวัดกำญจนบุรี 
และกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
และมีประสิทธิภำพ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี จึงจัดท ำโครงกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรีโดยองค์คณะบุคคลขึ้น 
6. วัตถุประสงค์ 
          1.เพ่ือสนับสนุนให้องค์คณะบุคคลทั้ง 4 องค์คณะ ได้แก่ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) 
คณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (อกศจ.) คณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ และคณะอนุกรรมกำร
บริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ ปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2.เพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำควำมเข้มแข็งงำนกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรี 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ  

7.1 เชิงปริมาณ  
1.จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (อกศจ.) ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  เพื่อพิจำรณำ 

กลั่นกรองเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
(กศจ.กจ.) จ ำนวน 12 ครั้ง/ปี   
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      2.จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ เพ่ือพิจำรณำกลั่นกรองให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด จ ำนวน 9 ครั้ง/ปี 
                3.จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรบริกำร
และกำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรี  จ ำนวน 6 ครั้ง/ปี 
                4.ประชุมคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.กจ.) จ ำนวน 12 ครั้ง/ปี  

7.2 เชิงคุณภาพ 
   - 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   สถำนศึกษำท่ีจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในพื้นที่จังหวัดกำญจนบุรี 
9. ระยะเวลาด าเนินการ  ....... ……ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564……….............. 
10. สถานที่ด าเนินการ   ..............พ้ืนที่จังหวัดกำญจนบุรี........................................................... 
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1. กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (อกศจ.) ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  เพ่ือพิจำรณำ 
กลั่นกรองเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
(กศจ.กจ.)  

2. กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ เพ่ือพิจำรณำกลั่นกรองให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด  
           3. กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรเก่ียวกับด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรบริกำร
และกำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรี   
           4.กำรประชุมคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.กจ.)  
12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  

1. จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (อกศจ.) ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  เพ่ือพิจำรณำ 
กลั่นกรองเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
(กศจ.กจ.) จ ำนวน 6 ครั้ง  
 2. จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ จ ำนวน 34 ครั้ง 
          3. ประชุมคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.กจ.) จ ำนวน 6 ครั้ง  
13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  

1. จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (อกศจ.) ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  เพ่ือพิจำรณำ 
กลั่นกรองเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
(กศจ.กจ.) จ ำนวน 6 ครั้ง   
          2. จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ จ ำนวน 3 ครั้ง 
          3. ประชุมคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.กจ.) จ ำนวน 6 ครั้ง  
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๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (จ ำนวน 5 ภำพ) 
 

 
15. งบประมาณ 

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 4 

200,000 195,065 95,069 99,996 - - 

แหล่งงบประมาณ  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
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16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 
  - 
     16.2 แนวทำงแก้ไข 
  - 
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
        17.1 ประชุม กศจ.ครั้งที่ 7 - 10 
        17.2 คณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ ครั้งที่ 5 - 8 
        17.3 ประชุม อกศจ.ด้ำนบริหำรงำนบุคคล ครั้งที่ 7 - 10 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
          กำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำมีกำรปรับปรุงพัฒนำ และสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนภำยใต้กำรมี
ส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
๑9. ผู้รายงาน.......นำงสำววิไลรัตน์ คันธำวัฒน์   ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ 
     โทรศัพท์.... 034564004.......โทรสาร...034-564006......E–mail :  
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 20  เดือน  เมษำยน  พ.ศ. 2564 

…………………………………………….. 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   .........ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี...........  
2. ชื่อโครงการ ………จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด………. 
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  -   ม.ิย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพของรัฐ) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนภำครัฐ) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย) 
4.6 แผนความม่ันคง (กำรพัฒนำองค์ควำมรู้กำรพัฒนำเพ่ือเสริมควำมมั่นคง) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 
 
 

 

แบบฟอร์ม  
ส ำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      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  
            ตำมพระรำชกฤษฎีว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 3 มำตรำ 
9 ก ำหนดไว้ว่ำบริหำรรำชกำรเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ให้ส่วนรำชกำรปฏิบัติ คือ (1) ก่อนจะ
ด ำเนินกำรตำมภำรกิจใด ส่วนรำชกำรต้องจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ (2) กำรก ำหนดแผนปฏิบัติ
รำชกำรของส่วนรำชกำรตำมข้อ (1) ต้องมีรำยละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลำ และงบประมำณที่จะต้องใช้ในกำร
ด ำเนินกำรของแต่ละขั้นตอน เป้ำหมำยของภำรกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของภำรกิจของหน่วยงำน 
ประกอบกับค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่องกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ให้จัดตั้งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือปฏิบัติ
ภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยอ ำนำจหน้ำที่
ข้อหนึ่งมอบหมำยให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดรับผิดชอบใน ข้อ 11 (2) คือ กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำและ
แผนปฏิบัติกำร ทั้งนี้  ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติต้องมีควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561 – 2580)  
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี จึงต้องด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรกำรศึกษำประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร) ที่มีควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ปี แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561 – 2580) นโยบำยของรัฐบำลต่ำง ๆ  บริบทของพ้ืนที่ 
และแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด มี พร้อมทั้งมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรกำรศึกษำ
ประจ ำป ี
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8. วัตถุประสงค์ 
 8.1 เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ  แผนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ และบริบทของพ้ืนที่ 
 8.2 เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรศึกษำของจังหวัดและแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 8.3 เพ่ือให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำในจังหวัดและภำคีเครือข่ำยในกำรวำงแผน
จัดท ำแผนงำน/โครงกำรเสนอขอจัดตั้งงบประมำณ 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
 1) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
 (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร)  
 2) แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
(ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร) 
 3) จัดท ำแผนงำน/โครงกำรขอจัดตั้งงบประมำณ 
 4) จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำ ปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) 
 5) จัดท ำรำยงำนประจ ำปี 2563 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
 1) แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (ฉบับปรับปรุงตำม
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 
 2) แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดที่
สอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนต้นสังกัด ภำยใต้
กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
 3) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) มีควำมครอบคลุมงำน/โครงกำรตำมแผนฯ 
 4) มีรำยงำนประจ ำปี 2563 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ที่ครอบคลุมภำรกิจของ
หน่วยงำน 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดกำญจนบุรี 
11. ระยะเวลาด าเนินการ มกรำคม 2564 – กันยำยน 2564 
12. สถานที่ด าเนินการ   จังหวัดกำญจนบุรี/ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
13. กิจกรรมทีว่างแผนด าเนินการ  
 13.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564 (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) จ ำนวน 40 คน 
 13.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร เพ่ือจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  
จ ำนวน 35 คน 
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 13.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (ฉบับปรับปรุงตำม
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร) ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด จ ำนวน 30 คน  

13.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำเครื่องมือก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำน ตำมแผนฯ และรำยงำนผล   
กำรด ำเนินงำน/จัดท ำเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) 
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 
 14.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (ฉบับปรับปรุงตำม
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร) ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ในวันที่ 28 ธันวำคม 2563 ณ ห้องประชุม
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี จ ำนวน 30 คน 
 14.2 จัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงบประมำณของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 13 มกรำคม 2564 ณ ห้องระชุมส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
จ ำนวน 20 คน 
15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)       

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
     
เชิงคุณภาพ      
     

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

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

38,900 - ยังไม่ได้เบิกจำ่ยใน 
ไตรมำสนี ้

ยังไม่ได้เบิกจำ่ยใน 
ไตรมำสนี ้

  

แหล่งงบประมาณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหำ อุปสรรค 
 รูปแบบและแนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรที่ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนให้ เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี 
และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 เป็นเรื่องใหม ่
และมีควำมซับซ้อน ต้องมีกำรสร้ำงกำรรับรู้และท ำควำมเข้ำใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่ งผลให้กำรด ำเนินกำรเป็นไป
ด้วยควำมยำกล ำบำกและมีควำมล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมปฏิทินกำรด ำเนินกำรที่ก ำหนดไว้ 
      18.2 แนวทำงแก้ไข 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรควรด ำเนินกำรปรับปรุง Template ของแผนปฏิบัติรำชกำร ที่มี
กำรบูรณำกำรแนวควำมคิดในกำรจัดท ำแผน โดยใช้หลักควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : 
XYZ) ตำมแนวทำงของสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ร่วมกับเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
(PMQA 4.0) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร เพ่ือให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดทุกแห่งใช้เป็น
มำตรฐำนเดียวกัน และเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ี(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
          19.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564 (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) 
 19.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร เพ่ือจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  
จ ำนวน 35 คน  

19.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำเครื่องมือก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำน ตำมแผนฯ และรำยงำนผล    
กำรด ำเนินงำน 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

20.1 จังหวัดกำญจนบุรีมีแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรศึกษำของจังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่มี
ควำมสอดคล้องกับนโยบำย และยุทธศำสตร์ระดับต่ำง ๆ แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ และบริบทอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
           20.2 มีเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำในจังหวัด องค์กรภำครัฐอื่น ภำคเอกชน 
และภำคประชำชน ในกำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัด 
21. ผู้รายงาน   นำงอังคณำ  วิสุทธำกร  ต าแหน่ง    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
     โทรศัพท์  089 7415 544  โทรสาร  034 – 564006  E–mail : ......................................... 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่   31  เดือน   มีนำคม  พ.ศ.  2564 

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



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   .........ส ำนกังำนศึกษำธกิำรจังหวดักำญจนบุร.ี........................  
2. ชื่อโครงการ  ตรวจติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์                  
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  -   ม.ิย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนพลังของสังคม) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์) 
4.5 แผนความม่ันคง (แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (ข้อ 8 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (ข้อ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 
 

 

แบบฟอร์ม  
ส ำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ...................................................................................... ...) 
5. หลักการและเหตุผล (พอสังเขป) 
             ด้วยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 มำตรำ 20 ก ำหนดให้  
มีกำรตรวจรำชกำร ติดตำม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ประกอบกับค ำสั่ง
หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 เรื่องกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ก ำหนดให้มีกำรก ำกับ เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร  หรือ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร 
และสอดคล้องกับกำรบริหำรรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร รวมทั้งระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรตรวจ
รำชกำร กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2560 โดยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมี        
บทบำทหน้ำที่เป็นทั้งผู้สนับสนุนกำรตรวจรำชกำร ผู้รับกำรตรวจ และปฏิบัติงำนติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล  
กำรจัดกำรศึกษำระดับจังหวัด 
    รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง นโยบำยและจุดเน้นของ
กระทรวง ศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ (ข้อ 2) ให้มีคณะกรรมกำรติดตำม
ประเมินผล และรำยงำนกำรขับเคลื่อนนโยบำยและจุดเน้นสู่กำรปฏิบัติระดับพ้ืนที่  โดยให้ผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรเป็น     ประธำน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค และส ำนักตรวจตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล 
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรและผู้ช่วย เลขำนุกำรตำมล ำดับ โดยมีบทบำทภำรกิจในกำรตรวจรำชกำร ติดตำมประเมินผลใน
ระดับนโยบำย และจัดท ำรำยงำนเสนอต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  
              ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี โดยกลุ่มงำนสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร ท ำหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรใน
กำรลงพ้ืนที่ และสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรในกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม ประเมินผลตำมนโยบำย
ของและจุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับจังหวัด พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร ติดตำมและประเมินผล    
กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำรของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรี       
จึงได้จัดท ำโครงกำรตรวจ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ ขึ้น 
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6. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรี ในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย

และจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร 
  2) เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจกับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรี ในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร 
   3) เพ่ือตรวจ ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ของหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรี 
   4) เพ่ือรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษำธิกำรของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรี 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ  

7.1 เชิงปริมาณ  
1) แผนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร จ ำนวน 1 เล่ม 

  2) มีกำรนิเทศติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ในหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ    
สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ระดับจังหวัด ภำคเรียนละ 1 ครั้ง  
   3) รำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดกำญจนบุรี จ ำนวน 1 เล่ม 
7.2 เชิงคุณภาพ 

    1) หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดกำญจนบุรีด ำเนินงำนตำมนโยบำย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร 

        2) หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดกำญจนบุรีรำยงำนผลด ำเนินงำน
ตำมนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร                  

                                   3) ข้อมูลรำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำมีควำมครอบคลุม   
ทุกสังกัด ได้แก่ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย และสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชน 

8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   หน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรี 
9. ระยะเวลาด าเนินการ  มกรำคม – กันยำยน 2563 
10. สถานที่ด าเนินการ   พ้ืนที่ในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ จังหวัดกำญจนบุรี 
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11. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรม/โครงการ วัน/เวลา/สถานที่ ด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 1 จัดท ำแผนตรวจรำชกำรของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี จ ำนวน 1 ครั้ง  
- วำงแผนกำรขับเคลื่อนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำม
นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร 
- จัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดกำญจนบุร ี

มกรำคม – กันยำยน 2564 
ห้องประชุมส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 

กิจกรรมที่ 2 กำรตรวจติดตำม และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ ในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำใน
จังหวัดกำญจนบุร ี

มีนำคม – สิงหำคม 2564 
หน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรี 

หรือโรงแรมในจังหวัดกำญจนบรุี 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัตกิำร กำรตรวจ ติดตำมกำร
ด ำเนินงำน จัดท ำข้อมูลของหน่วยงำน และสถำนศึกษำ
ตำมนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร 

กุมภำพันธ์ – มีนำคม 2564 
สิงหำคม – กันยำยน 2564 

ห้องประชุมส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
หรือโรงแรมในจังหวัดกำญจนบรุี 

กิจกรรมที่ 4 กำรนิเทศ ตรวจรำชกำรและกำรขับเคลื่อน
คุณภำพกำรศึกษำตำมนโยบำยและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

กุมภำพันธ์ – เมษำยน 2564 
กรกฎำคม – กันยำยน 2564 

หน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรี 
กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัตกิำรสะท้อนข้อมูล (After 
Action Review : AAR) และสรปุผลกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

มีนำคม – เมษำยน 2564 
สิงหำคม – กันยำยน 2564 

ห้องประชุมส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
หรือโรงแรมในจังหวัดกำญจนบรุี 

 
12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  
       มีกำรวำงแผนกำรขับเคลื่อนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร โดยกำร
จัดท ำแผนบูรณกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
............................................................................................................................. .............................................................
...................................................................... ....................................................................................................................  
๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (จ ำนวน 5 ภำพ) 
............................................................................................................................. .............................................................
...................................................................... ....................................................................................................................  
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15. งบประมาณ 

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 4 

80,000 76,130 ไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
ในไตรมำสนี ้

76,130   

แหล่งงบประมาณ  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 
     1) เกิดกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ในพ้ืนที่จังหวัดกำญจนบุรี  
ในบำงกิจกรรมยังไม่สำมรถขับเคลื่อนได้ 
             2) กำรใช้เงินงบประมำณของโครงกำรบำงเรื่องยังขำดกำรเชื่อมโยงกับกิจกรรมในโครงกำร 
     16.2 แนวทำงแก้ไข           
 1) มีกำรประสำนร่วมมือกับหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรี ที่เก่ียวข้องในกำรสร้ำงเครือข่ำย
ในกำรติดตำมระดับเขตพ้ืนที่แบบบูรณำกำร โดยให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมกำรติดตำมนโยบำยหน่วยงำนต้น
สังกัด 
             2) กำรใช้งบประมำณของโครงกำร ควรใช้ตำมกิจกรรมที่ได้ระบุไว้ตำมข้ันตอนกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

1) จัดท ำแผนตรวจรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  
 2) กำรตรวจติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรี 
 3) ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรตรวจ ติดตำมกำรด ำเนินงำน จัดท ำข้อมูลของหน่วยงำน และสถำนศึกษำตำม
นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 4) กำรนิเทศ ตรวจรำชกำรและกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำตำมนโยบำยและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษำธิกำร 
  5) ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสะท้อนข้อมูล (After Action Review : AAR) และสรุปผลกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

1) สถำนศึกษำน ำนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติ 
2) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี มีเอกสำร เครื่องมือ ข้อมูลสำรสนเทศแนวทำงกำรขับเคลื่อน

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
3) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี มีรำยงำนผลกำรตรวจ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม

นโยบำยและยุทธศำสตร์               
19. ผู้รายงาน   1. นำยนิวัตน์ โชติสวสัดิ์   ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

2. นำยชัยวัตร ทองบ่อ    ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
      โทรศัพท์ 06 2395 5389  โทรสาร 034-564007  E-mail : willy_2517@yahoo.com 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ......ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี........  
2. ชื่อโครงการ  ขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัด  

โดยผ่ำนกลไกลของ กศจ. 
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  -   ม.ิย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร             สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพของรัฐ) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนภำครัฐ) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย) 
4.6 แผนความม่ันคง (กำรพัฒนำองค์ควำมรู้กำรพัฒนำเพ่ือเสริมควำมมั่นคง) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 
 

 

แบบฟอร์ม  
ส ำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      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  

   ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม หัวข้อ     
กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ ในส่วนของกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงบริกำร
สำธำรณสุขและกำรศึกษำโดยเฉพำะส ำหรับผู้มีรำยได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกำส ได้ก ำหนดให้ด้ ำนกำรศึกษำ     
เน้นกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพที่เป็นมำตรฐำนเสมอกัน โดยเฉพำะในพ้ืนที่ห่ำงไกล
ทุรกันดำรและยำกจน และกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ กำรจัดให้มีมำตรกำรเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำ กำรสนับสนุนกลไกควำมร่วมมือของภำคส่วนต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำในระดับจังหวัด 
 ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 ข้อ 7 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ก ำหนดให้ในแต่ละจังหวัด มีคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) มีอ ำนำจหน้ำที่    
ในเขตจังหวัด ตำมข้อ 8 (2) ก ำหนดยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ และกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท ประสำนและส่งเสริมกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำในรูปแบบที่หลำกหลำย และข้อ 8 
(6) ก ำกับ เร่งรัด ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำร โดยมีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดรับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 
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 ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดดังกล่ำว เน้นให้มีกำร
ประสำนและกำรบูรณำกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของแต่ละหน่วยงำนที่มีภำรกิจจัดกำรศึกษำ หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง องค์กรภำครัฐและเอกชนในจังหวัดให้ตอบสนองควำมต้องกำรเชิงพ้ืนที่ ซึ่งจะต้องด ำ เนินกำรโดยมี
แนวทำงท่ีผ่ำน กำรร่วมกันก ำหนด ร่วมกันขับเคลื่อน ร่วมกันประเมิน และร่วมกันเสนอแนะปรับปรุงเพ่ือกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง  จำกเหตุผลและควำมจ ำเป็นข้ำงต้น จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องจัดให้มีโครงกำรขับเคลื่อน   
กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัดโดยผ่ำนกลไกของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัด (กศจ.) 
8. วัตถุประสงค์ 
   8.1 เพ่ือจัดท ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรวำงแผนในกำรก ำกับ ติดตำมและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ  
กำรด ำเนินงำน ตำมแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด 
   8.2 เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและตัวชี้วัด 
กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
 1. ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี ผู้ใช้ข้อมูลฯ มีควำมพึงพอใจ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
80 ของผู้ใช้ข้อมูลฯ ทั้งหมด 
 2. มีเอกสารรายงานผลการก ากับ ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแนวทางการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา และตัวชี้วัดการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
 - 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 1. เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนข้อมูลทำงกำรศึกษำของหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรี 
จ ำนวน 65 คน 
 2. คณะกรรมกำรตรวจเยี่ยม และติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน ฯ ได้แก่ ผู้แทนคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัด ผู้แทนคณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด ผู้คณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ 
ผู้แทนคณะอนุกรรมกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำจังหวัด และเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด (ศึกษำนิเทศก์และ
เจ้ำหน้ำที่กลุ่มนโยบำยและแผน) รวมทั้งสิ้น 30 คน 
11. ระยะเวลาด าเนินการ    มกรำคม 2564 – กันยำยน 2564 
12. สถานที่ด าเนินการ     พ้ืนทีจ่งัหวัดกำญจนบุรี  
13. กิจกรรมทีว่างแผนด าเนินการ  
 13.1. จัดท ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรวำงแผนในกำรก ำกับ ติดตำมและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน
ตำมแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ และตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด 

13.2 การก ากับ ติดตาม ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัด 
13.3 ประชุมสรุปและรำยงำนผลกำรก ำกับ ติดตำม และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำร

ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำจังหวัด 
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14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรศึกษำ และข้อมูลเฉพำะกิจด้ำนกำรศึกษำ เมื่อวันที่ 
9 มีนำคม 2564 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศำลำกลำงจังหวัดกำญจนบุรี โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมฯ รวมทั้งสิ้น 
65 คน 
15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)       

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
     
เชิงคุณภาพ      
     

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / 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 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

50,000 14,062 ยังไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
ในไตรมำสนี ้

14,062   

แหล่งงบประมาณ .....ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร....... 
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหำ อุปสรรค 
 1) หน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรมีจ ำนวนมำกกำรติดต่อ
ประสำนงำนเพ่ือรวบรวมข้อมูลนั้น ต้องใช้ระยะเวลำกำรประสำนงำนค่อนข้ำงมำก ท ำให้ส่ งผลต่อกำรรวบรวม
ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำให้เป็นภำพรวมของจังหวัด 
 2) หน่วยงำนต้นสังกัด ขำดแนวทำงที่เป็นรูปแบบในกำรจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรศึกษำ ท ำให้ใน
กำรจัดเก็บข้อมูลในระดับพ้ืนที่ไม่ได้จัดเก็บไปในทิศทำงเดียวกัน 
 3) มีกำรปรับเปลี่ยนบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรจัดท ำข้อมูลด้ำนกำรศึกษำของหน่วยงำน ท ำให้ขำด
ควำมต่อเนื่องและควำมเข้ำใจในกำรจัดเก็บข้อมูลฯ ท ำให้กำรรวบรวมข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร      
 18.2 แนวทำงแก้ไข 
 1) มีกำรวำงกรอบแนวทำง/รูปแบบกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรศึกษำในระดับกระทรวง เพ่ือให้กำร
จัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรศึกษำของหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำทั้งในและนอกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นในทิศทำงเดียวกัน
และง่ำยต่อกำรรวบรวมในภำพของจังหวัด 
 2) ในแต่ละหน่วยงำนควรจัดบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และทักษะทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ กำรใช้
โปรแกรมพ้ืนฐำนในกำรจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลด้ำนกำรศึกษำของหน่วยงำน เพ่ือให้ได้ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำที่
ถูกต้อง แม่นย ำ มีข้อผิดพลำดน้อยที่สุด ซึ่งในควำมเป็นจริง บุคลำกรที่ท ำหน้ำที่ที่จัดกำรศึกษำ 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

19.1 จัดท ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรวำงแผนในกำรก ำกับ และเผยแพร่ให้สำธำรณชนทรำบ 
19.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำร และออกตรวจเยี่ยม ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ

จังหวัดตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 
19.3 สรุปและรำยงำนผลกำรตรวจเยี่ยม ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรยกระดับ

คุณภำพกำรศึกษำจังหวัด 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  เกิดควำมร่วมมือจำกองค์กรภำครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำในกำรวำงแผนและก ำหนด
แนวทำงกำรขับเคลื่อนเพ่ือกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำภำยในจังหวัด สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรเชิง
พ้ืนที่ และสอดคล้องต่อกำรพัฒนำประเทศ 
21. ผู้รายงาน นำงอังคณำ วิสุทธำกร  ต าแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำและแผนช ำนำญกำร 
     โทรศัพท์ (มือถือ) 034564003 โทรสาร...034-564006-7....E–mail :  
22. วันที่รายงาน ณ วันที่   5   เดือน  เมษำยน  พ.ศ. 2564 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   .........ส ำนกังำนศึกษำธกิำรจังหวดักำญจนบุร.ี........................  
2. ชื่อโครงการ     ประชุมจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน  ประจ ำปี                    
                        งบประมำณ  พ.ศ. 2564 จังหวัดกำญจนบุรี 
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  -   ม.ิย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนควำมมั่นคง 
    4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น (1) ด้ำนควำมมั่นคง 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ  ด้ำนด้ำนสังคม 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

         ยุทธศำสตร์ที่  2  กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
4.5 แผนความม่ันคง (.................................................................................. ) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (........................................................................... ) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (.......................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 

 

แบบฟอร์ม  
ส ำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.......................................................... ...............................) 
5. หลักการและเหตุผล (พอสังเขป) 
                สืบเนื่องจำกกระทรวงศึกษำธิกำรได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน (พ.ศ. 2560-2564)    
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งมีเป้ำหมำยให้นักเรียน นักศึกษำ มีคุณภำพชีวิตที่ดี ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ 
และเสมอภำค เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน โดยด ำเนินกำรในพ้ืนที่ที่ติดกับประเทศเพ่ือน
บ้ำน 3 ประเทศ ได้แก่ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ และรำชอำณำจักร
กัมพูชำ ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ 27 จังหวัด 108 อ ำเภอ และได้มอบหมำยให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดซึ่งเป็น
หน่วยงำนที่จัดตั้งขึ้นตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค
ของกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นหน่วยขับเคลื่อนแผนฯ ในพ้ืนที่ โดยกำรด ำเนินกำรพัฒนำกำรศึกษำในพ้ืนที่ชำยแดนของ
จังหวัด จ ำเป็นต้องมีแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ซึ่งตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มำตรำ 9 (1) และ (2) ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรไว้        
เป็นกำรล่วงหน้ำ และแผนปฏิบัติรำชกำรดังกล่ำวต้องมีรำยละเอียดขั้นตอน ระยะเวลำ และงบประมำณที่จะต้องใช้    
ในกำรด ำเนินกำรของแต่ละขั้นตอน เป้ำหมำยของภำรกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภำรกิจของหน่วยงำน 
      ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ หน้ำที่ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดที่ได้รับมอบหมำย       
ตำมค ำสั่ งหั วหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่ งชำติ  ที่  19/2560 เรื่องกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 11 (2) และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 แผนพัฒนำ
กำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยรัฐบำล นโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร และบริบทต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำในระดับจังหวัด ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำญจนบุรี จึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงกำรประชุมจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 จังหวัดกำญจนบุรี เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรหน่วยงำนและใช้เป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษำ ได้รับกำร  ฝึกทักษะด้ำนอำชีพตำมควำมสนใจและต่อยอดสู่กำรเป็น
ผู้ประกอบกำรสร้ำงรำยได้ในชุมชน 
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6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อทบทวน จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 
ระดับจังหวัด ส ำหรับใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรหน่วยงำนและหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ
ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดน และเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถบริหำรจัดกำรงบประมำณ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
          6.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ได้รับกำรฝึกทักษะวิชำชีพตำมควำมสนใจและต่อยอดสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำร
สร้ำงรำยได้ในชุมชน 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ  

7.1 เชิงปริมาณ  
               1) มีแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จังหวัด
กำญจนบุรี จ ำนวน 1 ฉบับ 
               2) มีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 จังหวัดกำญจนบุรี จ ำนวน 1 ฉบับ 

7.2 เชิงคุณภาพ 
      1) มีแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จังหวัด 

กำญจนบุรีที่มีคุณภำพ ใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรหน่วยงำนและเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน     
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

      2) ร้อยละ 80 ของนักเรียน ที่ได้รับกำรฝึกทักษะวิชำชีพตำมโครงกำรฯ ได้รับควำมรู้ น ำไปใช้ประกอบ
อำชีพได้ 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  กลุ่มเป้ำหมำยในพ้ืนที่ชำยแดน  
9. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564 
10. สถานที่ด าเนินการ  อ ำเภอที่ติดพ้ืนที่ชำยแดน  
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 

กิจกรรม/โครงการ วัน/เวลา/สถานที่ ด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 1 ทบทวน จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำ
กำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
จังหวัดกำญจนบุร ี

เดือนกุมภำพันธ์ – เมษำยน 2564 / 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 

กิจกรรมที่ 2 ฝึกพัฒนำอำชีพให้กลุ่มเป้ำหมำย 
เพ่ือกำรมีงำนท ำ 

เดือนมิถุนำยน – กรกฎำคม 2564/ 
อ ำเภอที่ติดพ้ืนที่ชำยแดน 

กิจกรรมที่ 3 ติดตำม ประเมินผล และรำยงำน 
 

เดือนสิงหำคม – กันยำยน 2564/ 
อ ำเภอที่ติดพ้ืนที่ชำยแดน 

 
12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  -  
13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  - 
๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (จ ำนวน 5 ภำพ) - 
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15. งบประมาณ 

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 4 

86,400 0 ยังไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
ในไตรมำสนี ้

ยังไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
ในไตรมำสนี ้   

แหล่งงบประมาณ  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 

1. ขำดกำรประสำนงำน กำรบูรณำกำร และกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนในจังหวัด 
2. สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (Covid-19) อำจท ำให้ไม่สำมำรถจัดกิจกรรม  

ฝึกอำชีพให้กลุ่มเป้ำหมำยได้ 
     16.2 แนวทำงแก้ไข    

    ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในกำรพัฒนำกำรศึกษำในพ้ืนที่ชำยแดน 

17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป   - 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

   นักเรียน ในพ้ืนที่ชำยแดนของจังหวัดกำญจนบุรี ได้รับโอกำสในกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและ
สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 
19. ผู้รายงาน นำงสำวพรทิพำ  โพธิ์พำนิช   ต าแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
      โทรศัพท์ 034-564003 โทรสาร 034-564007  E-mail : kanpeo.plan@gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่   5    เดือน   เมษำยน   พ.ศ. 2564 
 

…………………………………………….. 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   .....ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี......  
2. ชื่อโครงการ ……ส่งเสริมเวทีและประชำคมเพ่ือกำรจัดท ำรูปแบบและแนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่อง 
                        เชื่อมโยงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำประจ ำปีงบประมำณ 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  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (ด้ำนกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงใน 
      ศตวรรษท่ี ๒๑) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์) 
4.6 แผนความม่ันคง (กำรเสริมสร้ำงศักยภำพและภูมิคุ้มกันของคนชุมชน และพ้ืนที่เป้ำหมำย) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 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 
 
 

 

แบบฟอร์ม  
ส ำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     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  ผลผลติที่ 8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      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  

 กระทรวงศึกษำธิกำรได้ด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) ภำยใต้
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศำสตร์ชำติเป็นจุดเน้นด้ำนกำรศึกษำ มีกำรพัฒนำ
หลักสูตรและกระบวนกำร เรียนกำรสอน กำรใช้สถำนกำรณ์จริงจำกสถำนประกอบกำรและชุมชน “ปรับโรงงำน 
เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้ นักเรียน นักศึกษำได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับกำรฝึกทักษะกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน 
เพ่ือให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถน ำควำมรู้ และ
ประสบกำรณ์ไปใช้ได้จริง สำมำรถประกอบอำชีพ ได้ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ ตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีนโยบำยในกำรเพ่ิม สัดส่วนผู้เรียนสำยอำชีพและ      
สำยสำมัญ โดยก ำหนดเป้ำหมำยปี พ.ศ. 2564 ให้ได้ 50 ต่อ 50 ทั้งนี้จ ำเป็นต้องปรับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
อำชีวศึกษำ และกำรพัฒนำครู เพ่ือท ำให้กำรเรียนกำรสอนในสำยอำชีพ มีคุณภำพสูงขึ้น 
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 จำกรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี พ.ศ.2562 พบว่ำ คุณภำพด้ำน        
กำรพัฒนำกำร เรียนรู้ ซึ่งมีเป้ำหมำยให้วัยเรียน วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้ มีส ำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว 
สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน ได้อย่ำงมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น ผลกำรประเมินด้ำนทักษะ ร้อยละ 62.30 
ซึ่งต่ ำกว่ำ ปี พ.ศ.2561 ที่มีผลกำร ประเมินร้อยละ 63.00 และมีรำยงำนผลสัดส่วนกำรเข้ำเรียนอำชีวศึกษำ      
ต่อสำมัญ ระดับประเทศ พบว่ำ ปีกำรศึกษำ 2561 สัดส่วนผู้เรียน 27.20 ต่อ 72.80 และปีกำรศึกษำ 2562 
สัดส่วนผู้เรียน 35.62 ต่อ 64.38 ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ ยังไม่บรรลุตำมเป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)ดังนั้นกำร พัฒนำ คุณภำพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะดังกล่ำว
จึงมีควำมจ ำเป็นจะต้องปรับหลักสูตรให้ทันสมัย พัฒนำกระบวนกำรคิด  และทักษะที่จ ำเป็น มีควำมยืดหยุ่น
สอดคล้อง กับควำมสำมำรถและควำมถนัดของผู้เรียนแต่ละคน ตลอดทั้งสอดคล้อง กับสภำพบริบทของแต่ละพ้ืนที่
เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถน ำควำมรู้ ทักษะและประสบกำรณ์ที่ได้รับไปใช้ในกำรประกอบ อำชีพได้ มีงำนท ำ สำมำรถ
อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี จึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมเวทีและ
ประชำคมเพ่ือกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ เพ่ือพัฒนำ
หลักสูตรระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้มีควำมเชื่อมโยงกับหลักสูตรในระดับกำรศึกษำที่สูงขึ้น และพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรมีงำนท ำ เพ่ือให้ผู้เรียนที่จบกำรศึกษำในแต่ละระดับสำมำรถใช้  
ควำมรู้และประสบกำรณ์ไปใช้ในกำรประกอบอำชีพได้ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ 
8. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีควำมต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดกำญจนบุรี 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและ อุดมศึกษำ อย่ำงน้อย 1 หลักสูตร 

  9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ : ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและอำชีวศึกษำ มีทำงเลือกในกำรเข้ำสู่
กำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้นที่หลำกหลำยสอดคล้องกับควำมต้องกำรและบริบทในพ้ืนที  
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ...นักเรียน นักศึกษำ ในจังหวัดกำญจนบุรี.... 
11. ระยะเวลาด าเนินการ ……มกรำคม 2563 – กันยำยน 2564……. 
12. สถานที่ด าเนินการ....จังหวัดกำญจนบุรี..... 
13. กิจกรรมทีว่างแผนด าเนินการ  

กิจกรรม/โครงการ วัน/เวลา/สถานที่ ด าเนินการ 

1. แต่งตั้งคณะท ำงำนระดับจังหวัด กุมภำพันธ์ 2564 
2. ประชุมคณะท ำงำนฯ วำงแผนและออกแบบกำรท ำงำน มีนำคม 2564 
3. ประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนโครงกำร
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และแจ้ง
เกณฑ์กำรประเมินระดับคุณภำพเพ่ือกำรพัฒนำโครงกำร 

เมษำยน 2564 
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กิจกรรม/โครงการ วัน/เวลา/สถานที่ ด าเนนิการ 

4. จับคู่สถำนศึกษำคู่พัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ 
(Matching) 

เมษำยน – กรกฎำคม 2564 

5. สร้ำง/พัฒนำ หรือ คัดเลือกหลักสูตร CLC และก ำหนด
กระบวนกำรในกำรด ำเนินงำน พัฒนำหลักสูตร CLC 

เมษำยน – กรกฎำคม 2564 

6. จัดเวทีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ MOU เมษำยน – กรกฎำคม 2564 

7. ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรพัฒนำหลักสูตร CLC เมษำยน – กรกฎำคม 2564 
8. นิเทศ ติดตำม และประเมินผล  เมษำยน – กรกฎำคม 2564 
9. ประชุมน ำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด กรกฎำคม 2564 
10. ประชุมสรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระดับจังหวัด กรกฎำคม – กันยำยน 2564 
 
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
         อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือด ำเนินกิจกำรตำมโครงกำรฯ และก ำหนดด ำเนินกำรประชุม
คณะท ำงำนดังกล่ำว เพื่อวำงแผนและออกแบบกำรท ำงำน ภำยในเดือน มีนำคม 2564 และก ำหนดประชุมสร้ำง
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนโครงกำรของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และแจ้งเกณฑ์        
กำรประเมินระดับคุณภำพเพ่ือกำรพัฒนำโครงกำร ในเดือนเมษำยน 2564 
15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

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 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

60,000  ยังไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
ในไตรมำสนี ้

ยังไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
ในไตรมำสนี ้

  

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

1. ด ำเนินกำรประชุมคณะท ำงำนดังกล่ำว เพื่อวำงแผนและออกแบบกำรท ำงำน ภำยในเดือน มีนำคม 
2564  

2. ประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนโครงกำรของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
และแจ้งเกณฑ์กำรประเมินระดับคุณภำพเพ่ือกำรพัฒนำโครงกำร ในเดือนเมษำยน 2564 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
.............................................................................................................. .......................................................................
.............................................................................................................. ....................................................................... 
21. ผู้รายงาน....นำงวำรินทร์ สุขกุล...ต าแหน่ง.....ศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ.............................................................. 
     โทรศัพท์... 0845799251...โทรสาร...034564007...E–mail : minsono.2504@outlook.co.th 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่  ๓๑  เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2564 

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



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   .....ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี......  
2. ชื่อโครงการ ประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 
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  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงกำร              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 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 
 
 

 

 

แบบฟอร์ม  
ส ำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     4.9.1   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  ผลผลติที่ 8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
    4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      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  
                กำรปฏิรูปกำรศึกษำในปัจจุบัน ได้ก ำหนดไว้ในแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560 – 2579 ยุทธศำสตร์    
ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีเป้ำหมำยที่ส ำคัญ ได้แก่ ผู้เรียนมีทักษะ
และคุณลักษณะพ้ืนฐำนของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ 
ควำมรู้ควำมสำมำรถ และสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและมำตรฐำนวิชำชีพ และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ ตำม
ศักยภำพ โดยที่กำรพัฒนำผู้เรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 มุ่งเน้นพัฒนำผู้เรียน
ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดในแต่ละระดับชั้น อันส่งผลให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส ำคัญ 5 ประกำร ได้แก่ 
ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร ควำมสำมำรถในกำรคิด ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะ
ชีวิต และควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี ถือว่ำมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยหลักของคณะรัฐมนตรี จำกกำรแถลง
นโยบำยของคณะรัฐมนตรี โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภำ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 
กรกฎำคม 2562 นโยบำยหลักด้ำนที่ 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย 
โดยกำรปรับรูปแบบกำรเรียนรู้และกำรสอนเพ่ือพัฒนำทักษะและอำชีพของคนทุกช่วงวัยส ำหรับศตวรรษที่ 21     
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ซึ่งเป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ ประเด็นกำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนอง   
กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยกำรปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรประเมิน
เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ซึ่ งมุ่ งเน้นกำรประเมินเพ่ือพัฒนำ (Assessment for 
improvement) 

    กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 
2551 ต้องอยู่บนหลักกำรพ้ืนฐำนสองประกำรคือ กำรวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนำผู้เรียน และเพ่ือตัดสินผล    
กำรเรียนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผลส ำเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับกำรพัฒนำและ
ประเมินตำมตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส ำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้ำหมำยหลักในกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่ำจะเป็นเป้ำหมำยหลักใน      
กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่ำจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถำนศึกษำ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และระดับชำติ กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้เป็นกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียน โดยใช้ผลกำรประเมินเป็นข้อมูล
และสำรสนเทศที่แสดงพัฒนำ ควำมก้ำวหน้ำ และควำมส ำเร็จทำงกำรเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกำรพัฒนำและเรียนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพ ซึ่งกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถำนศึกษำ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และระดับชำติ 
     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ในฐำนะหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรจัดกำรศึกษำ
ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของกำรประเมินผลคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด ได้จัดท ำโครงกำร
ประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ เพ่ือด ำเนินกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนของโรงเรียนเอกชน        
ด้วยเครื่องมือมำตรฐำนระดับชำติ และน ำผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำและปรับปรุง
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบอย่ำงต่อเนื่องต่อไป 
     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  ได้รับมอบหมำยจำกส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรให้
ดูแลงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน และเล็งเห็นควำมส ำคัญ
ของกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562 ของส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนซึ่งผลจำกกำรประเมินจะน ำมำเป็นข้อมูลและสำรสนเทศที่แสดงพัฒนำ ควำมก้ำวหน้ำ และ
ควำมส ำเร็จทำงกำรเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกำรพัฒนำและ
เรียนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพ จึงจัดท ำโครงกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับขึ้น เพ่ือให้บรรลุ
ตำมเป้ำหมำยตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และวัตถุประสงค์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชนต่อไป 
8. วัตถุประสงค์ 

    8.1 เพ่ือประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (กำรอ่ำนออกเสียงและอ่ำนรู้เรื่อง) ของนักเรียนชั้น   
ประถม ศึกษำปีที่1 ปีกำรศึกษำ 2562 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 
     8.2 เพ่ือศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  น ำผลกำรประเมินควำมสำมำรถ   
ด้ำนกำรอ่ำน (กำรอ่ำนออกเสียงและอ่ำนรู้เรื่อง) ไปใช้ของสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชน ในพ้ืนที่จังหวัดกำญจนบุรี 
 
 
 



~ 4 ~ 

 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวน 1,607 คน ในโรงเรียนเอกชนจังหวัดกำญจนบุรี ได้รับกำร
ประเมินคุณภำพผู้เรียนด้วยเครื่องมือมำตรฐำนระดับชำติ 

 2) สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนในพ้ืนที่จังหวัดกำญจนบุรี     ได้
ข้อมูลผลกำรประเมินควำมสำมำรถ  ด้ำนกำรอ่ำน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  เพ่ือใช้เป็นข้อมูล   ในกำร
ก ำหนดนโยบำยและแผนพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคลอันน ำไปสู่กำรปรับปรุงและพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน
ของผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพ 
  3) ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวน  82 คน ในโรงเรียนเอกชน จังหวัดกำญจนบุรี ได้รับ   กำร
พัฒนำเทคนิควิธีสอนในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 

 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดกำญจนบุรี ได้รับกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำด้วยเครื่องมือที่มีคุณภำพ และมีกำรบริหำรจัดกำรสอบที่มีประสิทธิภำพและมำตรฐำนเดียวกัน รวมทั้งผล
ที่ได้จำกกำรประเมินมีควำมน่ำเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ 

  2) ครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดกำญจนบุรี สำมำรถใช้เครื่องมือมำตรฐำนที่เน้นกำรเขียนตอบในกำร
ประเมินคุณภำพผู้เรียน  เป็นตัวอย่ำงในกำรพัฒนำเครื่องมือในชั้นเรียนให้มีควำมน่ำเชื่อถือ และสอดคล้องกับแนว
ทำงกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติและระดับนำนำชำติ 
   3) ครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดกำญจนบุรีมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเทคนิควิธีสอนที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และน ำสู่กำรปฏิบัติจริงในชั้นเรียน 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ โรงเรียนเอกชนในจังหวัดกำญจนบุรี  จ ำนวน  
      ๒๑ โรง 
11. ระยะเวลาด าเนินการ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔ 
12. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนเอกชนในจังหวัดกำญจนบุรี 
13. กิจกรรมทีว่างแผนด าเนินการ  

กิจกรรม/โครงการ วัน/เวลา/สถานที่ ด าเนินการ 

๑.ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง เรื่อง  
แนวทำงกำรด ำเนินงำนประเมินคุณภำพผู้เรียนปีกำรศึกษำ 2563 
- จัดประชุมคณะกรรมกำรระดับศูนย์สอบ+ สนำมสอบ 

วันพุธ ที่ 16 มีนำคม 2564  
โรงแรมริเวอร์แคว อ ำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี 

๒. ด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
- กรรมกำรคุมสอบ 
- รับ-ส่งแบบทดสอบ 
-ตรวจเยีย่มสนำมสอบ 

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนำคม 2564 
โรงเรียนเอกชนที่เป็นสนำมสอบ ๒๑ โรง  

๓. จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนปีกำรศึกษำ 2563เพ่ือน ำผลไปใช้
พัฒนำ 

เมษำยน 2564 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 

๔.นิเทศ ติดตำม ประเมินผล ตำมแนวทำงกำรพัฒนำผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2564 พฤษภำคม 2564 – สิงหำคม 2564 
๕. สรุปรำยงำนโครงกำร กันยำยน 2564 
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14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
กิจกรรมที่ ๑  โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรจัดประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน

ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ มีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด จ ำนวน ๕๗ ท่ำน 
ประกอบด้วย ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ ที่ได้รับค ำสั่ง ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำญจนบุรี เลขที่ ๘๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มีนำคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำน
กำรอ่ำน (Reading Test) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ระดับศูนย์สอบ เพื่อชี้แจงท ำ
ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรจัดสอบ RT ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย พร้อมกับรับข้อสอบ  
  กิจกรรมที่ ๒  โรงเรียนเอกชนที่เป็นสนำมสอบ ๒๑ โรง จัดด ำเนินกำรสอบโดยมีคณะกรรมกำรที่ได้รับกำร
แต่งตั้งตำมค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี เลขท่ี ๘๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มนีำคม ๒๕๖๔ รับผิดชอบ
เป็นกรรมกำรคุมสอบระดับสนำมสอบ ในวันที่ ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๔ โดยมี ศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดกำญจนบุรี ตรวจเยี่ยมสนำมสอบ โรงเรียนส่งผลสอบมำยังส ำนักงำนศึกษิ กำรจังหวัดกำญจนบุรี วันที่ ๑๙ 
มีนำคม ๒๕๖๔ และโรงเรียนรำยงำนผลสอบเข้ำระบบเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยภำยในเวลำที่ก ำหนด ๒๘ มีนำคม ๒๕๖๔ 
15. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ   1,607 1,607 100 
เชิงคุณภาพ   1,607 1,607 100 

16. 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 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที ่4 

33,000 17,036 ไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
ในไตรมำสนี ้

๑๗,๐๓๖   

แหล่งงบประมาณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

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

-จดัประชุมคณะครูผู้สอน เพ่ือวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนปีกำรศึกษำ 2563 เพ่ือน ำผลไปใช้
พัฒนำกำรอ่ำนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 -พัฒนำกำรใช้ภำษำไทย ซึ่งเป็นเครื่องมือในกำรติดต่อสื่อสำรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  
21. ผู้รายงาน.....นำงเมตตำ  สุกใส..............ต าแหน่ง.......ศึกษำนิเทศก์.......... 
     โทรศัพท์...034-564005.........โทรสาร....034-564007........E–mail : .................................................. 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ .....30...... เดือน .....มีนำคม......พ.ศ. ....2564...... 

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

 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   .....ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี......  
2. ชื่อโครงการ ……สร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดี ตำมรอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำ สู่กำรปฏิบัติ 
                        ประจ ำปีงบประมำณ 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  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนควำมมั่นคง) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนควำมมั่นคง) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (ด้ำนกำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน 
4.6 แผนความม่ันคง (ยุทธศำสตร์กำรสืบสำนเรียนรู้และขยำยผลกำรพัฒนำด้วยศำสตร์พระรำชำเพ่ือกำร

พัฒนำที่ยั่งยืน) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (กำรปกปอ้งและเชิดชสถำบันพระมหำกษัตริย์) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (แก้ไขปัญหำกำรด ำรงชีวิตประชำชน) 
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 
 
 

 

แบบฟอร์ม  
ส ำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     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  ผลผลติที่ 8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      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  

ด้วยพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ทรงมีพระบรมรำโชบำย              
เพ่ือสืบสำนพระรำชปณิธำนแห่งองค์พระบรมชนกนำถในกำรสร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง โดยทรงมุ่งให้กำรศึกษำ   
ต้องสร้ำงพ้ืนฐำนแก่นักเรียน 4 ด้ำน ประกอบด้วย (1) กำรมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง (2) กำรมีพ้ืนฐำนชีวิต 
ที่มั่งคงมีคุณธรรม (3) กำรมีงำนท ำ-มีอำชีพและ (4) กำรเป็นพลเมืองดี บทบำทของกระทรวงศึกษำธิกำรมีหน้ำที่
ส่งเสริมกำรศึกษำให้กับประชำชนอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม สร้ำงควำมเสมอภำคและโอกำสทำงกำรศึกษำ ส่งเสริม
ให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ได้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำทั้งในระบบ นอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัยและกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต ให้บริกำรแก่สังคม พัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยกำร
น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำในพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ในหลวงรัชกำลที่ 10 สู่กำรปฏิบัติ 
และยึดมั่นปฏิบัติเป็นหลักในกำรพัฒนำกำรศึกษำของชำติ ให้เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงเป็นรูปธรรม และกระทรวง 
ศึกษำธิกำร มีนโยบำยกำรส่งเสริมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  ในภำคกำรศึกษำ 
โดยมีเป้ำประสงค์พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือปลูกฝังให้เด็ก เยำวชนและ
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ประชำชน มีคุณลักษณะ “อยู่อย่ำงพอเพียง” โดยก ำหนดให้มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำทุกระดับผ่ำนกำรประเมินและ
เกณฑ์คุณภำพสถำนศึกษำพอเพียงแบบอย่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง (สถำนศึกษำพอเพียง) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของสถำนศึกษำท่ัวประเทศ 

ดังนั้น กระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งมีหน้ำที่ส่งเสริมกำรศึกษำให้กับประชำชนอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม สร้ำง
ควำมเสมอภำคและโอกำสทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ได้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำทั้งในระบบ   
นอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัยและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริกำรแก่สังคม พัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยกำรน้อมน ำพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำในพระบำทสมเด็จ       
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ในหลวงรัชกำลที่ 10 สู่กำรปฏิบัติ และยึดมั่นปฏิบัติเป็นหลักในกำรพัฒนำกำรศึกษำ     
ของชำติ ให้เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงเป็นรูปธรรม จึงขอพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตน้อมน ำพระบรมรำโชบำย   
ด้ำนกำรศึกษำ มำเป็นหลักชัยในกำรสร้ำงผู้เรียนเป็นคนดีและพัฒนำให้เป็นคนเก่ง สู่กำรปฏิบัติตำมรอยพระยุคลบำท
อย่ำงเป็นรูปธรรม   

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ตระหนักถึงพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำจึงจัดท ำโครงกำรสร้ำงและ
ส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ ขึ้น 
8. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษำเรียนรู้พระรำชกรณียกิจของพระรำชวงศ์จักรี  
           2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีเจตคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีโอกำสท ำหน้ำที่เป็น
พลเมืองดี มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม สำมำรถวำงแผนกำรประกอบอำชีพเพ่ือให้มีงำนท ำ 
          3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถี ของท้องถิ่นและชุมชน        
มีจิตส ำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นชุมชนของตนเอง 

  4. เพ่ือพัฒนำสถำนศึกษำทั่วไปที่จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง                 
เป็นสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกำรเรียนรู้และบริหำรจัดกำร ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง(สถำนศึกษำ
พอเพียง) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
  1. ผู้เรียน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่ 
           2. สถำนศึกษำทุกสังกัดในจังหวัดกำญจนบุรี ตลอดจนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
           3. สถำนศึกษำทั่วไปที่จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564  จ ำนวน  17  แห่ง 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
           1. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรักสถำบันหลักของชำติ และมีเจตคติที่ดีต่อชำติ บ้ำนเมือง มีโอกำสท ำหน้ำที่
เป็นพลเมืองดี มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม สำมำรถวำงแผนกำรประกอบอำชีพ เพ่ือให้มีงำนท ำ ได้เรียนรู้ถึง  
นวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตส ำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นชุมชนของตนเอง   
            2. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมรักษ์ท้องถิ่นและชุมชนตนเอง                                
            3. สถำนศึกษำทั่วไปที่จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับกำรรับรองจำก
กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกำรเรียนรู้และบริหำรจัดกำร ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง (สถำนศึกษำพอเพียง) พร้อมที่จะรับกำรประเมินพัฒนำตนเองเป็นสถำนศึกษำพอเพียงต้นแบบและเป็น
ศูนย์กำรเรียนรู้ฯ ต่อไป 
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10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   สถำนศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรี 
11. ระยะเวลาด าเนินการ     ธันวำคม 2563 – กันยำยน 2564 
12. สถานที่ด าเนินการ  จังหวัดกำญจนบุรี 
13. กิจกรรมทีว่างแผนด าเนินการ  

กิจกรรม/โครงการ วัน/เวลา/สถานที่ ด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 1 
แต่งตั้งกรรมกำรและเชิญประชุม ท ำหลักเกณฑ์ 
“พลเมืองดีของสังคม” 
 

 
วันที่ 10 กุมภำพันธ ์2564   

ณ ห้องประชุม ศธจ.กำญจนบุรี 

กิจกรรมที่ 2 
1. อบรมเชิงปฏิบัติกำรผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ฯ “ใต้
ร่มพระบำรมี จักรีวงศ์ และ “จิตอำสำรักษ์บ้ำน รักษ์
ถิ่น” 
2. นิเทศ ติดตำม ประเมินผล 

 
16 มีนำคม 2564 ณ โรงเรยีนท่ำม่วงรำษฎร์บ ำรุง  

อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุร ี

กิจกรรมที่ 3 
1. แต่งตั้งกรรมกำรฯ ประเมินสถำนศึกษำพอเพียง 
2. ประชุมผู้บริหำร/ผู้แทนสถำนศึกษำขอรับ        
กำรประเมินฯ/กรรมกำรประเมิน 

 
19 กุมภำพันธ์ 2564 

ณ ห้องประชุม ศธจ.กำญจนบุรี 

3. ประเมินสถำนศึกษำพอเพียง 
4. กรรมกำรประชุมสรุปผล 

8 มีนำคม – 9 เมษำยน 2564 

กิจกรรมที่ 4 
1. แต่งตั้งกรรมกำรฯ ประเมินฯ 
2. ประเมินผลงำน “พลเมืองดีของสังคม” 

 
เมษำยน – สิงหำคม 2564 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 1. ไดด้ ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำม
รอยพระบุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 
2564 ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี 

2. ไดด้ ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรแนวทำงกำรประเมินสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกระบวนกำรเรียน
กำรสอนและบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอพียง เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2564 ณ ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี 

3. ด ำเนินกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ฯ “ใต้ร่มพระบำรมี จักรีวงศ์ และ “จิตอำสำ
รักษ์บ้ำน รักษ์ถ่ิน” ในวันที่ 16 มีนำคม 2564 ณ โรงเรียนท่ำม่วงรำษฎร์บ ำรุง อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี   
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15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชีวั้ด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ   400 คน 450 คน  
     
เชิงคุณภาพ      
     

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



~ 6 ~ 

 

17. งบประมาณ   
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

191,100 167,000 ไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
ในไตรมำสนี ้

167,000   

แหล่งงบประมาณ .....ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี..... 
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหำ อุปสรรค 
              1) ระเบียบ แนวปฏิบัติ กำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่สัมพันธ์กับวิธีกำรปฏิบัติ เช่น ให้ระเบียบกำรฝึกอบรม 
จึงไม่สำมำรถจัดจ้ำงท ำฐำนกิจกรรมได้ 
              2) ควำมร่วมมือในระดับพ้ืนที่ยังไม่ครบถ้วน 
      18.2 แนวทำงแก้ไข 
              1) แจ้งงำนกำรเงิน ด ำเนินกำรตำมระเบียบ แนวปฏิบัติ กำรใช้จ่ำยงบประมำณให้สัมพันธ์กับกิจกรรม
ในกำรฝึกอบรม 
              2) ขอควำมร่วมมือในหน่วยงำนที่พูดคุยได้ 
 19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
        ฝึกอบรมผู้เรียนรุ่นที่ 2 ต่อไป  
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
       ผู้เรียนเป็นคนดีของสังคม ปัญหำทำงสังคมลดลง ผู้เรียนช่วยเหลือชุมชนได้ตำมก ำลัง เช่น จิตอำสำ กำร
บ ำเพ็ญประโยชน์  
21. ผู้รายงาน....นางสาวศรัณย์รัช  เดชอุ่ม....ต าแหน่ง....ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน... 
     โทรศัพท์...0983989144...โทรสาร...034564007....E–mail : ............................................................... 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ....19.... เดือน ....มีนำคม....พ.ศ. ...2564.... 

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



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  
2. ชื่อโครงการ ครอบครัวผูกพันสร้ำงสรรค์ควำมเป็นพลเมือง 
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  -   ม.ิย. 6๔      ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไมส่ิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็นกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต) 
 4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (กำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น) 

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 (โปรดระบุข้อ........................................................................................................)  
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแขง่ขันของประเทศ 
 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 
 
 
 

 

 

แบบฟอร์ม  
ส ำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     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  ผลผลติที่ 8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      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  

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ได้จัดท ำบนพ้ืนฐำนของกรอบยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของกำรพัฒนำประเทศ และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) เพ่ือมุ่งสู่ “ควำมมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยยึดคนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ 
มุ่งสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีส ำหรับคนไทย พัฒนำคนให้มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัยใฝ่รู้มีควำมรู้  มีทักษะ มีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม “ครอบครัว” เป็นสถำบันแรกที่มีควำมส ำคัญที่สุด
เพรำะเป็นสถำบันพ้ืนฐำนที่บทบำทสัมพันธ์อย่ำงใกล้ชิดกับมนุษย์ทุกคนในสังคม เป็นสถำบันแรกที่ท ำหน้ำที่ทำง
สังคมในกำรถ่ำยทอดค่ำนิยมปลูกฝังควำมเชื่อสร้ำงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม วิ ธีประพฤติปฏิบัติตนซึ่งเป็น
ตัวก ำหนดบุคลิกภำพให้แก่สมำชิกรุ่นใหม่ และเป็นทุนทำงสังคมที่ส ำคัญในกำรพัฒนำคนและประเทศชำติให้เจริญ
มั่นคงอย่ำงยังยืน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสังคมไทยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องควำมเป็นครอบครัวที่เข้มแข็ง 
บทบำทของสถำบันครอบครัว จึงมีควำมส ำคัญในกำรพัฒนำสมำชิกในครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในวัยเรียน ให้เป็นคนดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่ถูกต้องเหมำะสม ซึ่งสอดคล้องกับเป้ำหมำยกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำน
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ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ในฐำนะหน่วยงำนทำงกำรศึกษำตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของสถำบันครอบครัว 
จึงได้จัดท ำโครงกำรครอบครัวผูกพันสร้ำงสรรค์ควำมเป็นพลเมือง เพ่ือต้องกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ครอบครัวที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรเกิดสัมพันธภำพที่ดี มีควำมรัก ควำมผูกพันในครอบครัว อันจะส่งผลให้ครอบครัวมีควำมเข้มแข็ง 
สำมำรถขัดเกลำ ปลูกฝัง สร้ำงสมำชิกครอบครัวให้เป็นคนดีและเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำของสังคมต่อไป 
8. วัตถุประสงค์ 
 8.1 เพ่ือให้นักเรียนและผู้ปกครอง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และตระหนักเห็นควำมส ำคัญของสถำบัน
ครอบครัว มีเจตคติท่ีดีในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับครอบครัว 
 8.2 เพ่ือให้นักเรียนและผู้ปกครอง มีทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนเองได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม 
ก่อให้เกิดควำมผูกพันในครอบครัว ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมำะสมกับสภำพและวัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีทักษะชีวิต และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชำติ   
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
 9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำศึกษำตอนต้น พ่อ แม่หรือผู้ปกครอง จ ำนวน 60 คน ระยะเวลำ 3 วัน  
    9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ : ผู้ผ่ำนกำรอบรมร้อยละ 85 มีสัมพันธภำพที่ดีต่อกัน สมำชิกในครอบครัวมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจมีทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนเองได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม ก่อให้เกิดควำมสุข ควำมอบอุ่นในครอบครัว
ส่งผลให้มีพฤติกรรมที่เหมำะสมกับสภำพและวัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิตและเป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชำติ 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำศึกษำตอนต้น พ่อ แม่หรือผู้ปกครอง จ ำนวน 60 คน 
11. ระยะเวลาด าเนินการ ระยะเวลำ 3 วัน ระหว่ำงวันที่ 31 มีนำคม – 2 เมษำยน 2564 
12. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนวัดท่ำน้ ำตื้น อ ำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี 
13. กิจกรรมทีว่างแผนด าเนินการ  

กิจกรรม/โครงการ วัน/เวลา/สถานที่ ด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมวำงแผน วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2563 ณ ห้องประชุมส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะท ำงำน วันที่ 5 มีนำคม 2564 ณ ห้องประชุมส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 

กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมโครงกำรครอบครัวผูกพันฯ ระหว่ำงวันที่ 31 มีนำคม – 2 เมษำยน 2564 
โรงเรียนวัดท่ำน้ ำตื้น อ ำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
- นักเรียนและผู้ปกครอง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และตระหนักเห็นควำมส ำคัญของสถำบันครอบครัว มีเจตคติที่ดี

ในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับครอบครัว 
 - นักเรยีนและผู้ปกครอง มีทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนเองได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม ก่อให้เกิดควำมผูกพัน
ในครอบครัว ส่งผลให้นักเรียนมพีฤติกรรมที่เหมำะสมกับสภำพและวัย มีคุณธรรม จริยธรรม มทีักษะชีวิต และเป็นพลเมือง
ที่ดีของประเทศชำติ   
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15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงา

น 
ร้อยละ 

เชิงปริมาณ  100 60 62 100 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำศึกษำตอนต้น พ่อ แม่หรือผู้ปกครอง รวมจ ำนวน 60 คน 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และตระหนักเห็นควำมส ำคัญของ
สถำบันครอบครัว มีเจตคติที่ดีในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับครอบครัว 
ร้อยละ 85 

100 85   

ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจ ร้อยละ  85 100 85   

เชิงคุณภาพ      
ผู้ผ่ำนกำรอบรมร้อยละ 85 มีสมัพันธภำพที่ดีต่อกัน สมำชิกในครอบครัวมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนเองได้อย่ำงถูกต้อง 
เหมำะสม ก่อให้เกดิควำมสุข ควำมอบอุ่นในครอบครัว ส่งผลให้มีพฤติกรรมที่
เหมำะสมกับสภำพและวัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิตและเป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศชำติ 

100 85   
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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 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

147,500 145,600 1,200 144,400 - - 
แหล่งงบประมาณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหำ อุปสรรค 
 - กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  
      18.2 แนวทำงแก้ไข 
 - กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) จึงมีควำมจ ำเป็นที่ต้องปรับรูปแบบกำร
จัดโครงกำร โดยยกเลิกกำรพักค้ำงแรม รวมทั้งมีมำตรกำรในกำรเฝ้ำระวังกำรแพร่ระบำดในระหว่ำงกำรฝึกอบรม 
 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 - รำยงำนผลกำรจัดโครงกำรครอบครัวผูกพันสร้ำงสรรค์ควำมเป็นพลเมืองไปยังหน่วยงำนต้นสังกัด 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 - นักเรียนและผู้ปกครอง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และตระหนักเห็นควำมส ำคัญของสถำบันครอบครัว มีเจตคติที่ดี
ในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับครอบครัว 
 - นักเรยีนและผู้ปกครอง มีทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนเองได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม ก่อให้เกิดควำมผูกพัน
ในครอบครัว ส่งผลให้นักเรียนมพีฤติกรรมที่เหมำะสมกับสภำพและวัย มีคุณธรรม จริยธรรม มทีักษะชีวิต และเป็นพลเมือง
ที่ดีของประเทศชำติ   
21. ผู้รายงาน นำงปำนไพลิน แม้นพรม ต าแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 
     โทรศัพท์ 083 0338037 โทรสาร034 564006 E–mail : paiii_@hotmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564 

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



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   .....ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี......  
2. ชื่อโครงการ พัฒนำระบบบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรี ภำยใต้
โครงกำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล  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  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
(โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้) 
4.3 แผนย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงใน 
      ศตวรรษท่ี ๒๑) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
(ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์) 
4.6 แผนความม่ันคง (กำรเสริมสร้ำงศักยภำพและภูมิคุ้มกันของคนชุมชน และพ้ืนที่เป้ำหมำย) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (ข้อ 8 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (ข้อ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 

 

แบบฟอร์ม  
ส ำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
 ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
  แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
  แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
  แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
  แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
  แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
  แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
  แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
  แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
  แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
  แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ..................................................................... ....................) 
7. หลักการและเหตุผล  

ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับ2 ) พ.ศ.2545 มุ่งให้
กระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรไปให้สถำนศึกษำให้มำกที่สุดด้วยเจตนำรมณ์ที่จะให้สถำนศึกษำด ำเนินกำร ได้
โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็วสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน สถำนศึกษำ ชุมชน ท้องถิ่น และกำรมีส่วนร่วมจำกผู้
ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส ำคัญท ำให้สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรสำมำรถพัฒนำ
หลักสูตร และกระบวนกำรเรียนรู้ตลอดจนกำรวัดผลประเมินผล  รวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุนกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียน 
ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่ำงมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ และพระรำชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ก ำหนดให้คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน มีอ ำนำจหน้ำที่ก ำหนดมำตรฐำนและ
แผนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำเอกชน และส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน   มีหน้ำที่ส่งเสริม 
สนับสนุนด้ำนวิชำกำร กำรประกันคุณภำพ กำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือประกันคุณภำพกำรศึกษำเอกชน  

งำนด้ำนวิชำกำรเป็นตัวบ่งชี้มำตรฐำนและคุณภำพของสถำนศึกษำ โดยเกี่ยวข้องกับงำนด้ำนหลักสูตร 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล รวมทั้งกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูอย่ำงต่อเนื่อง 
กำรบริหำรงำนวิชำกำร  หมำยถึง  กำรบริหำรกิจกรรมทุกชนิดในสถำนศึกษำ หรือโรงเรียนเกี่ยวกับกำรปรับปรุง
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้ได้ผลดี  และมีประสิทธิภำพที่สุด สิ่งส ำคัญของงำนด้ำนวิชำกำร คือ หลักสูตรเป็นตัวก ำกับ
งำนด้ำนวิชำกำร ซึ่งหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เป็น
หลักสูตรอิงมำตรฐำน (Standards – based Curriculum) ซึ่งก ำหนดมำตรฐำนและตัวชี้วัดให้ครูใช้เป็นเป้ำหมำย
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยมำตรฐำนและตัวชี้วัดจะครอบคลุมควำมรู้ ทักษะ และเจตคติ หรือคุณลักษณะที่
จ ำเป็นต่อกำรบรรลุมำตรฐำนและตัวชี้วัดนั้นๆ แต่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำลังด ำเนินกำรปรับหลักสูตรให้เป็น
หลักสูตรฐำนสมรรถนะ (Competency Standards) ที่กำรก ำหนดมำตรฐำน จะมุ่งเป้ำหมำยไปที่สมรรถนะของ
ผู้เรียนว่ำ ผู้เรียนจะต้องท ำอะไรได้ โดยยึดควำมสำมำรถที่ผู้เรียนพึงปฏิบัติได้เป็นหลัก 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนในฐำนะหน่วยงำนก ำกับดูแลโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ 
ได้ตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่ในกำรช่วยพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรของโรงเรียนเอกชน จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำ
หลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผลที่มีคุณภำพ สำมำรถพัฒนำผู้เรียนได้ตำมศักยภำพของผู้เรียน  
 จำกเหตุผลและควำมจ ำเป็นดังกล่ำว ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำ
หลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ขึ้น เพ่ือพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผลของโรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศึกษำในพ้ืนที่
จังหวัดกำญจนบุรี ให้มีคุณภำพและพัฒนำผู้เรียนได้ตำมศักยภำพของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะกำรเรียนรู้ 
ทักษะอำชีพ  ทักษะชีวิต และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  สู่ควำมยั่งยืนต่อไป 
8. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้บริหำรและครูโรงเรียนเอกชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรของโรงเรียน 
สำมำรถน ำไปปฏิบัติในโรงเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้ วัดเชิงปริมาณ  : ผู้บริหำรและครูโรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศึกษำ ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้ำหมำย ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจเรื่องหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและ
ประเมินผล 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงเรียนเอกชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐำนสมรรถนะ มีกำรจัด
กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผลที่มีคุณภำพสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ผู้บริหำรและครูโรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศึกษำในจังหวดักำญจนบุรี จ ำนวน 24 โรงเรยีน 
ได้รับกำรพัฒนำ ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่องหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล 
11. ระยะเวลาด าเนินการ มีนำคม ถึง กันยำยน  2564 
12. สถานที่ด าเนินการ   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
13. กิจกรรมทีว่างแผนด าเนินการ  

กิจกรรม/โครงการ วัน/เวลา/สถานที่ ด าเนินการ 

1.บริหำรงบประมำณโครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรรจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 

มีนำคม – กันยำยน 2564 

2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้บริหำรและครูโรงเรียน
เอกชนในจังหวัด เรื่องกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำร 

มีนำคม – เมษำยน 2564 

3.นิเทศ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำรของ
โรงเรียนเอกชน 

พฤษภำคม – สิงหำคม 2564 

4.จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 

กันยำยน 2564 
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14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้บริหำรและครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัด เรื่องกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำร ในวันที่ 

3 – 4 เมษำยน 2564 ณ โรงแรมริเวอร์แคว อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี 
15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ  ร้อยละ 80 

ของโรงเรียน
เอกชนใน
จังหวัด
กำญจนบุรี 

48 คน 48 คน 100 

เชิงคุณภาพ  ผู้บริหำรและ
ครูโรงเรียน
เอกชน 

โรงเรียนเอกชน 24 
โรงเรียน 

ผู้บริหำรและครู
โรงเรียนเอกชน 
จ ำนวน 24 
โรงเรียน มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำร
พัฒนำงำนด้ำน
วิชำกำรของ
โรงเรียน สำมำรถ
น ำไปปฏิบัติใน
โรงเรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

- 
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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 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

62,246 54,884 ไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
ในไตรมำสนี ้

54,884   

แหล่งงบประมาณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหำ อุปสรรค 
 - ไม่มี 
      18.2 แนวทำงแก้ไข 
 - ไม่มี 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 นิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำน กำรพัฒนำงำนวิชำกำรในโรงเรียนเอกชนทั้ง 24 โรงเรียน 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

โรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรี มีระบบกำรบริหำรงำนวิชำกำรที่เข้มแข็งและมี
คุณภำพสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
21. ผู้รายงาน...นำงวรำภรณ์  เนำวรำช....ต าแหน่ง........ศึกษำนิเทศก์............ 
     โทรศัพท์..034-564006.....โทรสาร...034-564007.....E–mail : svwaraporn2554@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7  เดือนเมษำยน พ.ศ. 2564 

-------------------------------------- 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   .........ส ำนกังำนศึกษำธกิำรจังหวดักำญจนบุร.ี........................  
2. ชื่อโครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์        
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  -   ม.ิย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (..................................................................... ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (..................................................................................................... ) 
4.5 แผนความม่ันคง (..................................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (........................................................................... ) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (....................................................................... ) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ...................................................................................... ...) 
5. หลักการและเหตุผล (พอสังเขป) 

ด้วยพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร (รัชกำลที่ 10) โปรดเกล้ำฯ ให้วันที่ 
5 ธันวำคม ของทุกปี เป็นวันคล้ำยวันพระรำชสมภพของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร,วันพ่อแห่งชำติ และวันชำติ (ประเทศไทย) เพ่ือร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ทรงอุทิศพระวรกำย พระรำชหฤทัย และพระสติปัญญำ
ของพระองค์บ ำเพ็ญพระรำชกรณียกิจอันยังประโยชน์สุขให้แก่รำษฎรของพระองค์มำโดยตลอด 

ดังนั้น กระทรวงศึกษำธิกำรซึ่งมีภำรกิจส ำคัญที่มุ่งให้นักเรียน นักศึกษำและเยำวชนได้รับกำรพัฒนำคุณธรรม 
จริยธรรม ระเบียบวินัย ควำมซื่อสัตย์สุจริต และควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ รวมทั้งมีควำม
ประพฤติที่เหมำะสมมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้ก ำหนดจัดโครงกำร ศธ. จิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์ ทั้งใน
ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ระหว่ำงวันที่ 5 – 14 ธันวำคม 2563  

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่มีภำรกิจกำรพัฒนำบุคลำกร          
ทำงกำรศึกษำและพัฒนำผู้เรียน จึงเห็นควำมส ำคัญของกำรจัดกิจกรรมจิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์ โดยมีจุดประสงค์
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับกำรพัฒนำกำรเป็นจิตอำสำและบ ำเพ็ญประโยชน์ จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล   อดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร  

6.2 เ พ่ือปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกที่ดี ให้กับ ลูกเสือ เนตรนำรี  ยุวกำชำด ผู้บ ำ เ พ็ญประโยชน์             
ข้ำรำชกำรและบุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี รวมไปถึงสร้ำงควำมสัมพันธ์ด้ำนสังคม และเป็น
กำรขัดเกลำทำงด้ำนจิตใจ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมให้รู้คุณค่ำของกำรแบ่งปันและกำรช่วยเหลือผู้อื่น           

6.3 เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีจิตสำธำรณะและใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ 
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7. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
7.1 เชิงปริมาณ  
      ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ ข้ำรำชกำรและบุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด

กำญจนบุรี จ ำนวน 230 คน 
7.2 เชิงคุณภาพ 
      ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับกำรพัฒนำกำรเป็นจิตอำสำและบ ำเพ็ญประโยชน์ 

8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ ในสถำนศึกษำภำครัฐและเอกชน แล
ข้ำรำชกำรและบุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
9. ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกำยน - ธันวำคม 2563 
10. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนถำวรวิทยำ วัดถำวรวรำรำมและวัดเทวสังฆำรำม อ ำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี 
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ 

กิจกรรม/โครงการ วัน/เวลา/สถานที่ ด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติโครงกำรฯ พฤศจิกำยน 2563  ณ ศธจ.กำญจนบุรี 
กิจกรรมที่ 2 ประชำสัมพันธ์โครงกำร พฤศจิกำยน 2563 ณ ศธจ.กำญจนบุรี 
กิจกรรมที่ 3 แต่งตั้งคณะกรรมกำร  พฤศจิกำยน 2563 ณ ศธจ.กำญจนบุรี 
กิจกรรมที่ 4 ด ำเนินโครงกำรศธ.จิตอำสำบ ำเพ็ญ
ประโยชน์ ดังนี ้
4.1 กิจกรรมตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง 
4.2 กิจกรรมจิตอำสำพัฒนำโรงเรียน เช่น กำรท ำควำม
สะอำดบริเวณโรงเรียน,ล้ำงห้องน้ ำ,กำรก ำจัดขยะ  
4.3 กิจกรรมชุมชนร่มเย็น ร่วมกันท ำควำมสะอำดบริเวณ
วัด เช่น เก็บกวำดใบไม้ , ล้ำงห้องน้ ำ 
4.4 แจกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 

 5 ธันวำคม 2563 ณ โรงเรียนถำวรวิทยำ            
วัดถำวรวรำรำมและวัดเทวสังฆำรำม อ ำเภอเมือง 
จังหวัดกำญจนบุรี 

กิจกรรมที่ 5 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไปยัง สป.  ธันวำคม 2563  ณ ศธจ.กำญจนบุรี 

 
12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  
      12.1 ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้แสดงออกถึงควำมจงรักภักดี ต่อสถำบันชำติ ศำสนำและพระมหำกษัตริย์ 
      12.2 เด็กและเยำวชนได้มีทักษะชีวิต มีจิตสำธำรณะ ปลูกฝังให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักท ำประโยชน์เพื่อผู้อื่นและ
สังคม ควบคู่กับกำรศึกษำเพ่ือควำมเป็นพลเมืองที่มีคุณภำพของประเทศชำติ 
13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  

13.1 เชิงปริมาณ  
        จ ำนวนผู้ เข้ำร่วมโครงกำรประกอบด้วย ลูกเสือ เนตรนำรี  ยุวกำชำด ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ 

ผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด ข้ำรำชกำรและบุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี จ ำนวน 1,382 คน 
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13.2 เชิงคุณภาพ 
                   1) ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรับผิดชอบและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง ชุมชน และสังคม 
                   2) ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ ข้ำรำชกำรและบุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดกำญจนบุรี มีจิตส ำนึกที่ดี มีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ด้ำนสังคม และรู้คุณค่ำของกำรแบ่งปันและกำรช่วยเหลือ
ผู้อื่น          
๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (จ ำนวน 5 ภำพ) 
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15. งบประมาณ 

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 4 

10,000 10,000 10,000 - - - 
แหล่งงบประมาณ  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร งบรำยจ่ำยอื่น   
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 
             1) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ท ำควำมสะอำดไม่เพียงพอ เนื่องจำกผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีจ ำนวนมำกกว่ำเป้ำหมำยที่
ก ำหนด และงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรให้ไม่เพียงพอ  
             2) ยังไม่ได้รับควำมร่วมมือในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมจำกสถำนศึกษำและหน่วยงำนในพื้นท่ีเท่ำท่ีควร      
     16.2 แนวทำงแก้ไข   
             ควรจัดสรรงบประมำณให้เหมำะสมกับจ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
      รวบรวมแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกสังกัด ส่งไปยังส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
      18.1 เป็นกำรส่งเสริมให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้ปฏิบัติกิจกรรมกำรท ำควำมดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมไปถึง            
สร้ำงควำมสัมพันธ์ด้ำนสังคม และเป็นกำรขัดเกลำทำงด้ำนจิตใจผู้เข้ำร่วมกิจกรรมให้รู้คุณค่ำของกำรแบ่งปันและกำร
ช่วยเหลือผู้อื่น           
      18.2 สังคมน่ำอยู่มำกขึ้น เนื่องจำกเด็กและเยำวชนมีจิตสำธำรณะรู้จักช่วยเหลือสังคม รู้จักท ำประโยชน์เพื่อผู้อ่ืน 
ค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและชุมชนควบคู่กับกำรศึกษำ     
      18.3 กำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงมีควำมสุข เด็กและเยำชนเป็นพลเมืองที่มีคุณภำพของประเทศชำติ 
19. ผู้รายงาน นำงสำวจงกล  สงวนศักดิ์    ต าแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ 
      โทรศัพท์ 080 3114516  โทรสาร 034-564007  E-mail : scout.peo.kan@gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่  18  เดือน  มกรำคม   พ.ศ. 2564 
 

…………………………………………….. 
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