
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
2. ชื่อโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ 
                    จังหวัดฉะเชิงเทรำ ประจ ำปี พ.ศ.2564 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63  ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64  ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร   สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 

4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และกำรเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะและ 
      กำรเป็นพลเมืองที่ดี 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
4.6 แผนความม่ันคง กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของมนุษย์ 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  ข้อ 2 กำรสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยประเทศ และควำมสงบสุขประเทศ 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน - 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 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 
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     ๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หนว่ยงำนในสังกดักระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      ได้รับบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรศึกษำ       ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับกำรส่งเสรมิและพัฒนำคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับกำรอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศกึษำนอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

           แผนงำนบูรณำกำรอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  - 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
7. หลักการและเหตุผล  
  ตำมที่ได้ประกำศใช้พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 30 
มีนำคม 2547 มำตรำ 6 ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ โดยให้มี อ ำนำจ
แต่งตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่กับออกกฎหมำยกระทรวง หรือระเบียบเพ่ือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้   ซึ่งในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้แก่ หมวด 7 กำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน และนักศึกษำ 
(มำตรำ 63-67) ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรออกกฎหมำย ระเบียบ และประกำศ รวมทั้งมีกำรแต่งตั้ง
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ ตั้งแต่ พ.ศ.2548 เป็นต้นมำ 
ประกอบกับขณะนี้ได้มีค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค
ของกระทรวงศึกษำธิกำร เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2560 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2560 อีกทั้งกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มีค ำสั่ง
กระทรวงศึกษำธิกำร ที่ 133/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ ลง
วันที่ 29 มกรำคม 2561 ซึ่งในปัจจุบันคณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ ยังขำดระบบ
และกลไกที่ชัดเจนถูกต้องและเหมำะสมในกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรงำนเครือข่ำยและกำรจัดระบบงำน 
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  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ ในฐำนะหน่วยงำนประสำนกำรด ำเนินกำร ในภำพรวม
ของจังหวัด ได้ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของศูนย์เสมำรักษ์ประจ ำ  ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ จึงได้ก ำหนดจัดโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรส่งเสริม
ควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ ประจ ำปี 2564 ขึ้น 
8. วัตถุประสงค์ 

8.1 เพ่ือก ำหนดนโยบำย มำตรกำร แนวทำงและแผนในกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน 
และนักศึกษำในระดับจังหวัด 

8.2 เพ่ือให้ศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ สำมำรถบูรณำกำรและ 
ขับเคลื่อนกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำได้อย่ำงเป็นระบบ มีกลไกในกำรด ำเนินกำร ในจังหวัด 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
9.1 เชิงปริมาณ 

คณะกรรมกำรเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง  
จ ำนวน 40 คน 

9.2 เชิงคุณภาพ 
คณะกรรมกำรเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ เครือข่ำย และบุคลำกร 

ที่เกี่ยวข้อง มีกลไกกำรขับเคลื่อนงำนกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำให้เป็นระบบ มีประสิทธิภำพ 
เกิดประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษำ 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

8.1 คณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำจังหวัด เจ้ำหน้ำที่ศูนย์เสมำรักษ์
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและบุคลำกรที่เก่ียวข้อง 
11. ระยะเวลาด าเนินการ  เดือน กันยำยน 2563 - กันยำยน 2564 
12. สถานที่ด าเนินการ จังหวัดฉะเชิงเทรำ  
13. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

11.1  จัดท ำฐำนข้อมูลกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
 11.2  ประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ และบุคลำกรที่เก่ียวข้อง 
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  
 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดฉะเชิงเทรำ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จึงได้ปรับกิจกรรมและลดจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมฯ  เพ่ือ
หำแนวทำงกำรด ำเนินงำนต่อไป 

ประเด็นส าคัญและผลผลิตที่ได้จากการประชุม สรุปได้ ดังนี้ 
1) บทบำทหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ ในยุคกำรแพร่

ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
2) กำรสร้ำงเครือข่ำยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ ในระดับอ ำเภอ และ

ก ำหนดจุดเฝ้ำระวังในแต่ละอ ำเภอ 
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3) กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ พร้ อม
แบบบันทึกผลกำรปฏิบัติงำน เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับพสน. ที่ออกปฏิบัติหน้ำที่ 
15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 

เชิงปริมาณ      
จ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมกำรด ำเนินงำนของ
คณ ะกรรมกำรส่ งเสริมควำมประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ร้อยละ 80 
 
 

40 คน 
 

32 คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

80.00 
 

เชิงคุณภาพ      
ผู้ เข้ ำร่วมประชุ มมี ควำมรู้ ควำมเข้ ำใจ
เกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่และแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนของ ศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

 

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
      16.1  เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.2 ประชุมเมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2564 
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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 

       10,000    - - - 10,000 

แหล่งงบประมาณ  กลุ่มลูกเสือยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ ได้รับจัดสรร
งบประมำณ จ ำนวน  10,000 บำท จำกส ำนักกำรลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร  

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     18.1 ปัญหำ อุปสรรค 
    เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดฉะเชิงเทรำ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
     18.2 แนวทำงแก้ไข 
    ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ จึงได้ปรับลดจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม และมีกำรประชุม จ ำนวน 
2 ครั้ง (วันที่ 29 สิงหำคม 2564 ผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 11 คน และวันที่ 8 กันยำยน 2564 ผู้เข้ำร่วม
ประชุม จ ำนวน 21 คน) 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 - ประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ 
 - ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ ให้เป็น
รูปธรรมมำกขึ้น 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

นักเรียนและนักศึกษำภำยในจังหวัดฉะเชิงเทรำ ได้รับกำรคุ้มครอง ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก   
พ.ศ. 2546 ได้อย่ำงทั่วถึง และมีประสิทธิภำพ  

21. ผู้รายงาน นำงศิริพร  พิธิยำนุวัฒน์  ต าแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
     โทรศัพท์ 088 652 6685  โทรสาร..............-.................E–mail : porn52516@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 5  เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564 

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

                                                                                                                                                                                                                       


