
 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

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

 

1. ชื่อหน่วยงาน   ...................................................................................................................................................................  
2. ชื่อโครงการ ………………………..………………………………………………………………………………………………………………. 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและ 
      การเป็นพลเมืองดี 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
4.6 แผนความม่ันคง  - 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน  - 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาก าลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ 
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     ๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

           แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ 

กระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  - 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
7. หลักการและเหตุผล  
  เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประกอบกับได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ก าหนดว่า วันที่ 5 
ธันวาคมของทุกปี เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เพ่ือเป็นการร่วมน้อมร าลึกถึงพระองค์ท่าน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ   
มีภารกิจส าคัญที่มุ่งให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ 
ความซื่อสัตย์ สุจริตและความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งมีความประพฤติที่ เหมาะสม               
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีค่านิยมที่ถูกต้อง เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยได้
น้อมน าพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2529 ใจความว่า 
“การบ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อ่ืนนั้น เป็นปัจจัยที่จะสร้างสรรค์ความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันและกัน ความรักใคร่เผื่อแผ่
แบ่งปันในกันและกัน ซึ่งในที่สุดจะก่อให้เกิดความความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในชาติขึ้น จนเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้เรา
สามารถรักษาความเป็นอิสระและความมั่นคงของชาติบ้านเมืองเราให้ยืนยงอยู่ตลอดไป” ไปส่งเสริมและสนับสนุน     
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่เด็กและเยาวชน สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะชีวิต         
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มีลักษณะนิสัยเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความอดทน อดกลั้น เสียสละ มีน้ าใจ มีเมตตา มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี มีความสามัคคี 
รักใคร่ปรองดอง รู้จักการเสียสละ และบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม รู้คุณค่า ในศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมทั้ง
รู้จักการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มี
ทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 2) สนับสนุนให้เด็ก      
เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกิจกรรม
การบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นการปลูกฝังนิสัยของเด็กและเยาวชนให้เป็นคนมีน้ าใจ มีจิตสาธารณะ ปลูกฝังให้รู้จักช่วยเหลือ
ผู้อ่ืน รู้จักท าประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืนและสังคมค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและชุมชน ควบคู่กับการศึกษา เพ่ือความเป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติสืบไป 
8. วัตถุประสงค์ 
  8.๑ เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล      
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
         8.๒ เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกที่ดีให้กับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร            
และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมท ากิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น    

 8.๓ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
                ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี สมาชิกยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน  30๐ คน 

     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
            ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ได้น้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร             
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  รู้คุณค่ำของกำรแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น  มีจิตสำธำรณะ  
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี สมาชิกยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน  30๐ คน 
11. ระยะเวลาด าเนินการ เดือน ธันวาคม ๒๕๖3 
12. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสนามชัยเขต อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา  
13. กิจกรรมที่ด าเนินการ  
  ๑๑.1 แจ้งสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
  ๑๑.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
  ๑๑.3 ประชุมคณะท างานและมอบหมายงาน 
  ๑๑.4 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที ่ 
  ๑๑.5 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนสนามชัยเขต อ าเภอสนามชัยเขต 
จังหวัดฉะเชิงเทรา   
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  ๑๑.6 สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม      
  ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี สมาชิกยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 300 คน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ จ านวน 133 ต้น เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564        
ณ โรงเรียนสนามชัยเขต อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้ 
  1) ต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจ ารัชกาลที่ 10)  จ านวน 1 ต้น (ต้นใหญ่) 
  2) ต้นราชพฤกษ์ (ต้นไม้ประจ ารัชกาลที่ 9)  จ านวน 50 ต้น 
  3) ต้นพะยูง       จ านวน 50 ต้น (ต้นใหญ่ 10 ต้น) 
  4) ต้นเหลืองเชียงราย    จ านวน 50 ต้น 
  5) ต้นยางนา      จ านวน 50 ต้น 
13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ 
    ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี สมาชิกยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา        
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมท ำกิจกรรมจิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์ จ านวน 30๐ คน คิดเป็นร้อยละ 100 
     13.2 เชิงคุณภาพ 

   ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี สมาชิกยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้า 
ร่วมกิจกรรมทุกคน ได้น้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร รู้คุณค่ำของกำรแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตสำธำรณะ คิดเป็นร้อยละ 100 
15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด  
      

     ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี สมาชิกยุว
กาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วม
ท ำกิจกรรมจิตอำสำบ ำ เ พ็ญประโยชน์  
จ านวน 30๐ คน  

30๐ คน 30๐ คน 30๐ คน 100 

เชิงคุณภาพ  
ร้อยละของผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี 
สมาชิกยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วม 
กิจกรรมทุกคน ได้น้อมร ำลึกในพระมหำ
กรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระบรมชน

 
ร้อยละ 100 

 

 
ร้อยละ 100 

 

 
ร้อยละ 100 

 

 
100 
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     ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
กำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรม
นำถบพิตร รู้คุณค่ำของกำรแบ่งปันและ
ช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตสำธำรณะ  

๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ - - - 
 

แหล่งงบประมาณ ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 
    ไม่มี 
     16.2 แนวทางแก้ไข 
    ไม่มี 
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
    มีการจัดกิจกรรมในทุกๆ ปี 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
        ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี สมาชิกยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้ปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีในความเสียสละ มีจิตสำธำรณะ และรู้จักใช้เวลา     
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

๑9. ผู้รายงาน........................................................................ต าแหน่ง....................................................................... 
     โทรศัพท์...................................โทรสาร................................E–mail : ............................................................... 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 22 เดือน มกราคม  พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

น.ส.พรธิภำ เฉลิมสุขศรี นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
๐๘-๑๗๖๑-๘๗๑๙ P_tipa_cha2@hotmail.com 


