
 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

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

 
 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
2. ชื่อโครงการ จัดงำนพิธีมอบโล่รำงวัลแก่เด็กและเยำวชนดีเด่น เด็กและเยำวชนที่น ำชื่อเสียงมำสู่ประเทศ 
                   จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 64     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 65     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 65     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
 4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
 4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้  

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท แผนย่อยที่ 3.1 กำรปฏิรูปกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำร 
      เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ  
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
      ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
4.6 แผนความม่ันคง - 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก นโยบำยหลักข้อที่ 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของ 
                คนไทย ทุกช่วงวัย  

4.7.2 นโยบายเร่งด่วน นโยบำยเร่งด่วน ที่ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
      ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      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 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงำนในสังกดักระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
      ได้รับบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรศึกษำ       ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับกำรส่งเสรมิและพัฒนำคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับกำรอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศกึษำนอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
                            - 
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
     ข้อ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
7. หลักการและเหตุผล  
 กระทรวงศึกษำธิกำร ก ำหนดจัดงำนฉลองวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๔ ในวันเสำร์ที่ ๘ มกรำคม 
๒๕๖๔ ดังนี้ ๑) กำรจัดงำนฉลองวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ และ ๒) ให้ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดจัดพิธีมอบโล่รำงวัลแก่เด็กและเยำวชนดีเด่น เด็กและเยำวชนที่น ำชื่ อเสียงมำสู่ประเทศชำติ ใน
วันเสำร์ที่ ๘ มกรำคม ๒๕๖๕ หรือในวันอ่ืนตำมควำมเหมำะสมหรือตำมท่ีเห็นสมควร 
 ซึ่งคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรำ มีมติเลื่อนกำรจัดงำนฉลองวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2565 
ออกไปไม่มีก ำหนด แต่ให้มีกำรประชำสัมพันธ์เชิญชวนเด็กและเยำวชน ร่วมพิธีเปิดงำนฉลองวันเด็กแห่งชำติ 
ประจ ำปี 2565 รูปแบบออนไลน์ ในวันเสำร์ที่ ๘ มกรำคม ๒๕๖๕ ดังนั้น ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
จึงก ำหนดให้มีพิธีมอบโล่รำงวัลแก่เด็กและเยำวชนดีเด่น เด็กและเยำวชนที่น ำชื่อเสียงมำสู่ประเทศชำติของจังหวัด
ฉะเชิงเทรำ ในวันอำทิตย์ที่ ๑๖ มกรำคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวัดโสธรวรำรำมวรวิหำร อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ 
จังหวัดฉะเชิงเทรำ พร้อมกับกำรจัดงำนวันครู ครั้งที่ ๖๖ ประจ ำปี ๒๕๖๕ ของจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
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8. วัตถุประสงค์ 
 8.1 เพ่ือให้เด็กและเยำวชนมีได้รับรำงวัลมีควำมภำคภูมิใจในกำรกระท ำสิ่งดีๆ เพ่ือประเทศชำติ 
 8.2 เพ่ือสร้ำงขวัญ ก ำลังแก่เด็กและเยำวชน  
 8.3 เพ่ือให้ประชำสัมพันธ์ให้เด็กและเยำวชนรู้จักกระท ำตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชำติต่อไป 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  
         จ ำนวนของเด็กและเยำวชนดีเด่น/น ำชื่อเสียงมำสู่ประเทศชำติของจังหวัดฉะเชิงเทรำที่ได้รับ 
โล่รำงวัล  (15 คน) 

     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  
ร้อยละของเด็กและเยำวชนดีเด่น/ น ำชื่อเสียงมำสู่ประเทศชำติของจังหวัดฉะเชิงเทรำที่ได้รับ 

โล่รำงวัล มีควำมพึงพอใจ (ร้อยละ 80) 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

       เด็กและเยำวชนดีเด่น/น ำชื่อเสียงมำสู่ประเทศชำติในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
11. ระยะเวลาด าเนินการ   

วันที่ 16 มกรำคม  2565 
12. สถานที่ด าเนินการ  

โรงเรียนวัดโสธรวรำรำมวรวิหำร อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
13. กิจกรรมทีว่างแผนด าเนินการ  
 13.1 ขออนุมัติโครงกำร 
 13.2 ประชำสัมพันธ์โครงกำร 
 13.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 13.4 วำงแผนกำรด ำเนินโครงกำร 
 13.5 จัดพิธีมอบโล่รำงวัล 
 13.6 ประเมินผลโครงกำร 
 13.7 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บริหำรทรำบ 
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  

จัดพิธีมอบโล่รำงวัลแก่เด็กและเยำวชนดีเด่น เด็กและเยำวชนที่น ำชื่อเสียงมำสู่ประเทศชำติของจังหวัด
ฉะเชิงเทรำ วันที่ 16 มกรำคม  2565   ณ โรงเรียนวัดโสธรวรำรำมวรวิหำร อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ 
15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
จ ำนวนของเด็กและเยำวชนดีเด่น/       
น ำชื่อเสียงมำสู่ประเทศชำติของ
จังหวัดฉะเชิงเทรำที่ได้รับโล่รำงวัล 

15 คน 15 คน 15 คน 100 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ      
ร้อยละของเด็กและเยำวชนดีเด่น/  
น ำชื่อเสียงมำสู่ประเทศชำติของ
จังหวัดฉะเชิงเทรำที่ได้รับโล่รำงวัล   
มีควำมพึงพอใจ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 100 

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

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

    40,000 บำท    40,000 บำท   
แหล่งงบประมาณ  จำกงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2565 แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ผลผลิตนโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ งบเงินอุดหนุน รำยกำรเงินอุดหนุนกำรจัดงำน
ฉลองวันเด็กแห่งชำติ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

    สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  
      18.2 แนวทางแก้ไข 

    ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของคณะกรรมกำรควบคุมโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

- 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

20.1 เด็กและเยำวชนมีได้รับรำงวัลมีควำมภำคภูมิใจในกำรกระท ำสิ่งดี ๆ เพ่ือประเทศชำติ 
20.2 มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กิจรรมให้เด็กและเยำวชนรู้จักกระท ำตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชำติ

ต่อไป 
21. ผู้รายงาน นำงสำวนพรัตน์  เชื้อวงค์  ต าแหน่ง   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 
     โทรศัพท์ 038 088232  โทรสารอ  038 088232 E–mail : ............................................................... 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2565 
 

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

 


