
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 
2. ชื่อโครงการ    เสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้ำน...กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์...............................) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบดุ้ำน..............กำรพัฒนำกำรเรียนรู้......................................) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้ำน กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงใน    
      ศตวรรษท่ี ๒๑.) 
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. 2565 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. 2565  
      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  ผลผลติที ่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. 2565  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบำยข้อ........................................................................................................... ........................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    (โปรดระบุนโยบำยข้อ........................................................................................................... ........................) 
7. หลักการและเหตุผล  

การพัฒนายุคใหม่ต้องเป็นการพัฒนามนุษย์ วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนา คือการเปิด 
โอกาส ให้แต่ละคนใช้ศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่  “มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”ไม่ใช่เป็น
เครื่องมือที่ถูกใช้เพ่ือผลประโยชน์ของการพัฒนา  การพัฒนาที่ผ่านมาล้มเหลวเพราะไม่มีการค านึงถึงการสูญเสีย  
ของชีวิตจิตใจ ของมนุษย์  ปัญหาสังคมมีมากขึ้น  การพัฒนาวัตถุมากขึ้น  แต่ความเป็นมนุษย์สูญหายไป  “คน” 
เป็นทั้งเป้าหมายสุดท้ายที่จะได้รับผลประโยชน์และผลกระทบจากการพัฒนา  และเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนา     
เพ่ือไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ  จึงต้องพัฒนาคุณภาพของคนในทุกมิติอย่างสมดุลทั้งจิตใจ ร่างกาย ความรู้และทักษะ
ความสามารถ  ให้คนพร้อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  ด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นและสังคมท่ีสงบสันติ        
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                   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  มีความมุ่งหมายให้ข้าราชการอันเป็นกลไกลส าคัญของ
ภาครัฐในการพัฒนาการศึกษา ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลเพ่ือส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาองค์รวมของประเทศชาติ  จึงเห็นว่าบุคลากรเป็นกลไกส าคัญต่อการพัฒนา  ดังนั้นการศึกษาดูงานจะเป็น
ส่วนหนึ่งที่จะท าให้ผลการปฏิบัติบรรลุจุดมุ่งหมายของงานได้เป็นอย่างดี  ผลการด าเนินก็จะมีประสิทธิผลเกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป 
8. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้ศึกษา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการท างาน  

2. เพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  มีความรู้  
ความเข้าใจระบบการด าเนินงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น เพื่อน ามาบูรณาการปรับใช้ในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

   
     9.1 ตัวชีว้ัดเชิงปริมำณ.ร้อยละ 80 ของบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรม 
     9.2 ตัวชีว้ัดเชิงคุณภำพ.ร้อยละ 90 ของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม  ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากร 
ต่างหน่วยงาน  มีความรู้ ความเข้าใจระบบการด าเนินงาน เกี่ยวกับการบริหารงาน น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาดู
งาน   มาบูรณาการในการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ ในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ทุกคน 
 
 
11. ระยะเวลาด าเนินการ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ - ๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๕ 
12. สถานที่ด าเนินการ. ส ำนกังำนศึกษำธิกำรจังหวัดอ ำนำจเจริญ โรงแรมแลโขง จังหวัดอุบลรำชธำนี 
13. กิจกรรมทีว่างแผนด าเนินการ  

การพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาดูงานต่างหน่วยงาน  รับฟังนโยบายจากผู้บริหาร หลักในการท างานให้เป็นระบบ การ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ละลายพฤติกรรม ท างานเป็นทีม 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 
ผู้บริหาร/ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กับบุคลากรต่างหน่วยงาน  มีความรู้  ความเข้าใจระบบการด าเนินงาน เกี่ยวกับการบริหารงาน        น าความรู้ที่
ได้จากการศึกษาดูงานมาบูรณาการในการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
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15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  ร้อยละ ๘๐ ๕๑ ๕๑ ร้อยละ ๘๐ 
เชิงคุณภาพ      
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม มีควำมพึงพอใจ
กำรจัดกิจกรรม 

รอ้ยละ ๙๐           ๔๖ ๔๘ ร้อยละ ๙๔ 

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 

      ๔๐,๐๐๐       ๔๐,๐๐๐       ๔๐,๐๐๐    
แหล่งงบประมาณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหำ อุปสรรค 

งบประมำณในกำรจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ                     . 
      18.2 แนวทำงแก้ไข 

ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมำณ 
 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

บูรณำกำรกำรพัฒนำบุคลำกร ร่วมกับโครงกำรต่ำง ๆ และหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง และเป็น 
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

มีกำรพัฒนำระบบกำรท ำงำนให้เกิดประสิทธิภำพ และประสิทธิผล ส่งผลให้กำรบริหำรจัดกำรที่ดี  
มีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรแก่ผู้มำรับบริกำร และเกิดประโยชน์ กับทำงรำชกำรสูงสุด 
21. ผู้รายงาน....นำยจ ำลอง  แสนสุภำ ....ต าแหน่ง.................นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 
     โทรศัพท์..๐ ๔๓๖๒ ๔๐๙๓........โทรสาร..........-..................E–mail : ........................................................... 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ..๑๙.. เดือน ..มกรำคม....พ.ศ. ...๒๕๖๕... 

 

 

 

ขอควำมอนุเครำะห์ส่งรำยงำนฯ ไปที่ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

ทำง E-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน 
 กลุ่มติดตำมและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นำยสรนิท์  ศรีสมพันธุ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มติดตำมและประเมินผล โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐1 
 2. นำงเจนจิรำ  ธัชศฤงคำรสกุล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๖ 
 3. นำงสำววันรวี  จุลเสน นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐9 
   รก.นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
 4. นำงกัญญำรัตน์ ลับกิ่ม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐3 
 5. นำยศุภกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๗ 
 6. นำงสำวปรำนี  ลิ้มในเมือง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐2 
 7. นำงสำวโศภำพิชญ์  ฉัตรนำค นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐5 
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