
 

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   
    (โปรดระบุข้อความ และท าเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    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. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 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 

ยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษำธิกำร 
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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 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔   
                                      - 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
7. หลักการและเหตุผล  
              ขบวนการลูกเสือเป็นการฝึกอบรมและพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม            
มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีระเบียบวินัย รู้จักการช่วยเหลือผู้อ่ืนและมีจิตอาสา ซึ่งเป็นไป
ตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ๑๐ ข้อ เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่าง             
มีความสุข โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เยาวชนลูกเสือ เนตรนารี และผู้ให้การสนับสนุน
หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ล้วนท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนขบวนการลูกเสือไปสู่การปฏิบัติและการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี โดยน้อมน าพระบรมราโชวาท           
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ มาสู่การปฏิบัติ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาชาติ ที่มุ่งจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน 
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              ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็งเห็น        
ถึงความส าคัญของบุคคลผู้ที่มีส่วนผลักดันให้กิจกรรมลูกเสือเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง และมีผลงานดีเด่นในการปฏิบัติงาน
ด้านการลูกเสือด้วยความมานะ พยายาม มุ่งพัฒนากิจการลูกเสือสู่เยาวชนให้เป็นพล เมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม    
ด้วยความเสียสละ จิตอาสา จิตสาธารณะ จึงได้ก าหนดจัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็นการยกย่องผู้ที่ ให้การสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการมาโดยตลอด ซึ่งเป็น              
การผลักดันให้ผู้ที่มีความสนใจและใส่ใจในกิจการลูกเสือมุ่ งท าความดี และถ่ายทอดความรู้  ประสบการณ์                
ด้านการลูกเสือ เพ่ือพัฒนาให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีต่อไป 
                   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้จัดท าโครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้น 

8. วัตถุประสงค์ 
            8.1 เ พ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและก าลังใจส าหรับ ผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์             
และเป็นแบบอย่างที่ดีทางการลูกเสือ  
             8.๒ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ              
ของกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
             8.๓ เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดความภาคภูมิใจและมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
       ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด จ านวน ๓ ประเภท ๆ ละ 
๑ รางวัล ประกอบด้วย ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประเภทครูผู้สอน และประเภทผู้ให้การสนับสนุน        
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
                ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเจ้าหน้าที่ลูกเสือ มีความสนใจในกิจการลูกเสือมากขึ้นและร่วมกันพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือในจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ดียิ่งขึ้น 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเจ้าหน้าที่ลูกเสือ 

11. ระยะเวลาด าเนินการ เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2564 

12. สถานที่ด าเนินการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 

13. กิจกรรมที่ด าเนินการ  
  13.1 ขออนุมัติโครงการฯ 
  13.2 ประชาสัมพันธ์หน่วยงานทางการศึกษาทราบ 
  13.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
  13.4 ประชุมคณะกรรมการ 
  13.5 รายงานผลการคัดเลือกให้ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 



~ 4 ~ 

 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม      
  ผู้บั งคับบัญชาลูกเสือและเจ้าหน้าที่ลู กเสือ ในจั งหวัดฉะเชิ ง เทรา ได้รับการคัดเลือกเป็น                        
ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน ๓ ประเภท ๆ ละ ๑ รางวัล ได้แก่ 
  1. ประเภทผู้บริหาร  ได้แก่ นางสาวภูษณิศา สุภกุล 
  2. ประเภทครูผู้สอน  ได้แก่ นางสาวนิภาพร เกียรติเจริญสุข 
  3. ประเภทผู้ให้การสนับสนุน ได้แก่ นางสาวพรธิภา เฉลิมสุขศรี 

15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด  

     ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 

เชิงปริมาณ      
ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่มีสถานศึกษาใน
สังกัดจัดกิจกรรมลูกเสือเพ่ือเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 

317 แห่ง 317 แห่ง 317 แห่ง 100 

เชิงคุณภาพ  
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเจ้าหน้าที่ลูกเสือที่
ได้รับการคัดเลือกเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านัก
การลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
ก าหนด 

 
ร้อยละ 100 
 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 

 
100 

 

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ ขนาด 
file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
  ไม่มี 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

9,6๐๐     9,6๐๐ 
แหล่งงบประมาณ ส านักการลกูเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 
 
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     18.1 ปัญหา อุปสรรค 
    ไม่มี 
     18.2 แนวทางแก้ไข 
    ไม่มี 



~ 5 ~ 

 

 

19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
    มีการจัดกิจกรรมในทุก ๆ ปี 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  20.1 สร้างขวัญและก าลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดี      
เพ่ือสร้างแรงขับเคลื่อนให้การด าเนินงานกิจการลูกเสือจังหวัดเลยเจริญก้าวหน้า 
  20.๒ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ    
อย่างสม่ าเสมอด้วยความเต็มใจและจิตอาสา 
  20.๓ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดความภาคภูมิใจและมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือให้แก่เด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี 
 
21. ผู้รายงาน........................................................................ต าแหน่ง....................................................................... 
     โทรศัพท์...................................โทรสาร................................E–mail : ............................................................... 
 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 12 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 

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

 

 

น.ส.พรธิภำ เฉลิมสุขศรี นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
๐๘-๑๗๖๑-๘๗๑๙ p_tipa_cha2@hotmail.com 


