
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

กลุ่มนโยบายและแผน 
ชื่อโครงการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2564 (32,000) 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอังคณา พลประสิทธิ์ 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาจังหวัดตรัง 
กิจกรรมที่ 2 : ประชุม
คณะทำงานการบริหาร
ข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาจังหวัดตรัง ปี
การศึกษา 2564 
กิจกรรมที่ 3 : จัดจ้างทำ
เล่มเอกสารข้อมูล
สารสนเทศด้าน
การศึกษาจังหวัดตรัง ปี
การศึกษา 2564        

กิจกรรมยังไม่ได้
ดำเนินการ 

0 เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
จึงไม่สามารถจัด
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารข้อมูล
สารสนเทศด้าน
การศึกษาจังหวัด
ตรัง และประชุม
คณะทำงานการ
บริหารข้อมูล
สารสนเทศด้าน
การศึกษาจังหวัด
ตรัง ปีการศึกษา 
2564 ได้ 
กลุ่มเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 1 20 
คน  กิจกรรมที่ 2 
35  คน 

เพ่ือให้เป็นไปตาม
ปฏิทินของแผนปฏิบัติ
การด้านข้อมูล
สารสนเทศ ปี
การศึกษา 2564 
กิจกรรมที่ 1 ไม่
ดำเนินการ กิจกรรมที่ 
2 ดำเนินการประชุม
ออนไลน์ ผ่าน Google 
Meet วันศุกร์ที่ 16 
กรกฎาคม 2564 
 

 

 



ชื่อโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ผู้รับผิดชอบ  นางอมรรัตน์  เกลาเกลี้ยง 

 
แผนการ

ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

1.จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการแก่
บุคลากรในสังกัด
สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ตรัง (ด้าน
เทคโนโลยี) 
(จำนวน 1 วัน) 
ตามแผนกำหนดจัด
กิจกรรมในไตรมาส
ที่ 3 

1. กิจกรรมที่ 1  
ไดส้ำรวจความ
ต้องการของบุคลากร
สำหรับเรื่อง 
/ประเด็นที่ต้องการ
พัฒนา (ด้าน
เทคโนโลยี) 
2. กิจกรรมที่ 2 
ชะลอการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ 

- ขณะนี้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ยังมีอยู่ใน
พ้ืนที่จังหวัดตรังและ
รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตรังจึงมีความ
จำเป็นต้องชะลอการจัด
กิจกรรมที่ 2 การอบรม
เชิงปฏิบัติการจนกว่า
สถานการณ์จะคลี่คลาย
และดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาด ของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  ตามลำดับ
ต่อไป 

หากไม่สามารถ
ดำเนินการในไตร
มาสที่ 3 จะ
ดำเนินการปรับ
กิจกรรมการจัด
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ฯ ใน
ไตรมาสที่ 4 ต่อไป 

 



1. ชื่อโครงการ  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 38,900 

ผู้รับผิดชอบ  นางจุฑารัตน์  เล็กมาก 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

1. ทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด ตรัง 
พ.ศ. 2563 – 2565 
(ฉบับทบทวนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564) 
(งบรายจ่ายอื่น 38,900) 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 0 ไม่สามารถ
ดำเนินการจัด
ประชุมได้ในไตร
มาส 3 ตามแผน
เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด
19 เพราะเป็นการ
ประชุมระดมความ
คิดเห็น ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย จำนวน
กลุ่มเป้าหมาย 50 
คน  

จัดประชุม ปลายปี
งบประมาณ (31 
สิงหาคม 2564 จำนวน 
1 วัน) โดยขอถัว
จ่ายเงินจากค่าประชุม
ติดตาม 6,000 บาท 
มาใช้ในกิจกรรมนี้ด้วย 
จัดประชุมที่โรงแรม 

2. จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด (แผน
ใช้เงิน) 

ดำเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 

6,160 ไม่มี ไม่มี 

3. ติดตามและรายงาน
ผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดตรัง และ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของ
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 

ติดตามเป็นระยะ 
โดยการบันทึกแจ้ง
ให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการได้รายงาน
ผลการดำเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข 

0 ไม่สามารถ
ดำเนินการจัด
ประชุมได้เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด
19 เพราะเป็นการ
ประชุมระดมความ
คิดเห็น ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย จำนวน
กลุ่มเป้าหมาย 40
คน 

จัดประชุม ออนไลน์ 
ผ่านโปรแกรม Google 
Meet ประมาณวันที่ 9 
กรกฎาคม 2564 หรือ
แจ้งเป็นหนังสือ 



2. ชื่อโครงการ  โครงการจัดทำโครงการที่มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดตรัง  

(งบดำเนินงานสำนักงาน 100,010) 

ผู้รับผิดชอบ  นางจุฑารัตน์  เล็กมาก 

แผนการดำเนนิงาน 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

1. ชุม อ.ยุทธ์  เพ่ือให้ได้กรอบแนว
ทางการดำเนินงาน 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อม (วิทยากรประจำกลุ่ม
และคณะทำงาน)  
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
โครงการแบ่งตามกลุ่มโครงการ ๆ 
ละ 2 วัน  มีวิทยากรหลัก และ
แบ่งกลุ่มตามกลุ่มโครงการ แต่ละ
กลุ่มจะประกอบด้วย  วิทยากร
ประจำกลุ่ม 2 คน คณะทำงาน 10 
คน   เลขา 1 คน โดยแต่ละกลุ่ม
โครงการจะต้องประกอบด้วย
โครงการจำนวนไม่น้อยกว่า...2.. 
โครงการ) 
4. จัดประชุม อ.ยุทธ์ เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกเรียงลำดับความสำคัญ 
และการเสนอขอรับงบประมาณ
จากแหล่งงบประมาณใด  
5. นำเข้า กศจ. เพื่อทราบ 
6.. นำเข้าเสนอบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

0 ไม่สามารถ
ดำเนินการจัด
ประชุมได้เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด
19 เพราะเป็นการ
ประชุมระดมความ
คิดเห็น ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
จำนวน
กลุ่มเป้าหมาย 65
คน 

กิจกรรมที่ 1 ชุมวัน
อังคารที่ 6 กรกฎาคม 
2564 (บ่าย)  
กิจกรรมที่ 2  ชุมวัน
ศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 
2564 ( 1 วัน) 
กิจกรรมที่ 3 ชุม 
(ระหว่าง 29 กค. 64 
ถึง 6 สค. 64) แบ่ง
การจัดประชุมเป็น
กลุ่มย่อย 13 คน 5 
กลุ่ม ๆ ละ 2 วัน 
กิจกรรมที่ 4 ชุม วัน
ศุกร์ 20 สค. 64   
กิจกรรมที่ 5 ชุม 
กศจ. 25 สค. 64 
 
 

 

 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน 

ชื่อโครงการโครงการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนและการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชน 
ผู้รับผิดชอบ  นางเสาวลักษณ์  ทองย้อย 

แผนการดำเนนิงาน ผลการดำเนินงาน 

ผลการใช้
จ่าย

งบประมา
ณ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

แนว
ทางการ
แก้ไข 

1.ประชุมผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจใน
การดำเนินกิจการโรงเรียน
เอกชน และการบริหาร
จัดการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ต่าง ๆ ของโรงเรียน ใน
ระบบ จำนวน 37 โรง 
จำนวน 3 ครั้ง 

1.1 จดัประชุมผู้บริหารโรงเรยีนเอกชนสัญจร 

จำนวน 3 ครั้ง  

- เพ่ือผู้บริหาสถานศึกษาเอกชน มีความเข้าใจใน

นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานฯ 

 - ผู้บรหิารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดตรัง มีขวญั

กำลังใจในการปฏิบัตภิารกิจการจดัการศึกษา 

 - ผู้บรหิารสถานศึกษาเอกชน ได้รบัฟังความ

คิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนว

ทางแก้ไขร่วมกัน 

- ครั้งที่ 1 จัดประชุมผู้บรหิารโรงเรยีนเอกชนสัญจร 

ณ  ห้องประชุมโรงเรยีน 

จุ๋งฮัวโซะเซียว อำเภอกันตัง จงัหวดัตรัง 

ผู้เข้าประชุม จำนวน  65 คน 

    -ครั้งที่ 2 จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

สัญจร ณ  ห้องประชุมโรงเรียนอัมพวันวิทยา 

อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง มีผู้เข้าประชุม 

จำนวน  58  คน  

- ครั้งที่ 3 จัดประชุมผู้บรหิารโรงเรยีนเอกชน
ออนไลน์  zoom เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564  ณ  
ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดตรัง 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

กลุ่ม  ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

ชื่อโครงการ  “สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ”            

ในไตรมาสที่ 1-2 

ผู้รับผิดชอบ  นางผกาอุษา  สุนทรนนท์ 

แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

1.ประชาสัมพันธ์โครงการ/
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง/เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
โครงการ                     
(งปม. 6,025 บาท) 

สำเร็จตามแผน 
การดำเนินงาน 

6,025 - - 

2. ประชุม/ประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง/
จัดซื้อวัสดุ                    
(งปม. 22,340 บาท) 

สำเร็จตามแผน 
การดำเนินงาน 

- เนื่องจากการประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง          
มีเงื่อนเวลาในการถือ
ปฏิบัติ แต่การโครงการ
อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 

ควรแยกกิจกรรมการ
ประเมินสถานศึกษา
พอเพียง ออกจาก
โครงการสร้างและ
ส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดีฯ 

3.ประชุมคณะทำงาน/
วิทยาการจัดการอบรม/
วัสดุ-ไตรมาสที่ 3                        
(งปม. 62,152 บาท) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- - ประสบปัญหา
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค           
COVID-19 

- วางแผนการ
ดำเนินการล่วงหน้า
เมื่อสถานการณ์ฯ 
คลี่คลายและสามารถ
จัดกิจกรรมได้ 

4. จัดอบรมตามหลักสูตร 
จำนวน 7 รุ่น   ผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 1,120 คน-          
ไตรมาสที่ 4                            
(งปม. 383,600 บาท) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- - ประสบปัญหา
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค 
COVID-19 

- วางแผนการ
ดำเนินการล่วงหน้า
เมื่อสถานการณ์ฯ 
คลี่คลายและสามารถ
จัดกิจกรรมได้ 

5. ประเมินโครงการ/สรุป
รายงานผู้เกี่ยวข้อง-     
ไตรมาสที่ 4                   
(งปม. 14,175 บาท) 

- - - - 

 

 



 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

กลุ่ม  ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

ชื่อโครงการ  “ส่งเสริม สนับสนุนและเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดตรัง”                

ในไตรมาสที่ 1-2 

ผู้รับผิดชอบ  นางผกาอุษา  สุนทรนนท์ 

แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

1.เสนอขออนุมัติโครงการ/
แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะ
ออกตรวจเฝ้าระวังความ
ประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา                         

สำเร็จตามแผน 
การดำเนินงาน 

- - - 

2. ประชุมคณะทำงาน/
คณะออกตรวจเฝ้าระวัง
ความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา/กำหนด
พ้ืนที่  จำนวน 2 กลุ่ม ๆ 
ละ 50 คน-ไตรมาสที ่2                    
(งปม. 19,000 บาท) 

สำเร็จตามแผน 
การดำเนินงาน 

12,580 ข้าราชการ/บุคคล       
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น 
พสน. บางส่วนยัง      
ไม่เข้าใจการขับเคลื่อน
ด้านการจัดการข้อมูล
สารสนเทศฯ ของ สป.  

ควรชี้แจง/สร้าง
ความเข้าใจ ไปยัง
ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

3. ดำเนินการจัดกิจกรรม/
รายงานผลการปฏิบัติงาน-
ไตรมาสที่ 3-4                            
(งปม. 19,000 บาท) 

อยู่ระหว่างดำเนิน - - - 

4. สรุป รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน/การจัดกจิการ-
ไตรมาสที่ 4              
(งปม. 7,000 บาท) 

- - - - 

 

 

 

 

 



 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

กลุ่ม  ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

ชื่อโครงการ  “ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” 

ผู้รับผิดชอบ  นางผกาอุษา  สุนทรนนท์ 

แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

1. ศึกษาวิเคราะห์แนว
ทางการดำเนิน/ขออนุมัติ
โครงการ-ไตรมาสที่ 1                         

สำเร็จตามแผน 
การดำเนินงาน 

- - - 

2. แต่งตั้งคณะทำงาน/
ประชุมเตรียมการ
ดำเนินงานโครงการฯ/
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์     
ไวนิล-ไตรมาสที่ 1       
(งปม. 4,000 บาท)  

สำเร็จตามแผน 
การดำเนินงาน 

4,000 - - 

3. ดำเนินการจัดกิจกรรม-
ไตรมาสที่ 1                            
(งปม. 6,000 บาท) 

สำเร็จตามแผน  
การดำเนินงาน 

6,000 มีนักเรียน นักศึกษา 
สนใจเข้าร่วมโครงการ
จำนวนมาก ทำให้
งบประมาณไม่เพียงพอ 

ควรจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมข้ึน 

4. สรุป รายงานผลการจัด
กิจกรรม-ไตรมาสที่ 1               

สำเร็จตามแผน 
การดำเนินงาน 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

กลุ่ม  ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

ชื่อโครงการ  “ส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย)” 

ผู้รับผิดชอบ  นางผกาอุษา  สุนทรนนท์ 

แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

1. จัดทำโครงการฯ, 
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ                         

สำเร็จตามแผน 
การดำเนินงาน 

- - - 

2. แต่งตั้งและประชุม
คณะทำงาน/จัดเตรียม
วัสดุ อุปกรณ์/แจ้ง
สถานศึกษาเข้าร่วมฯ/จัด
สถานที-่ไตรมาสที่ 2                    
(งปม. 10,750 บาท) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินงาน 

- ต้องปรับกิจกรรม
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19  

ประสานสถานศึกษา
ที่สามารถจัดกิจกรรม
ได้เพ่ือให้จัดกิจกรรม
ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ 

3. ดำเนินการจัดกิจกรรม-
ไตรมาสที่ 2                            
(งปม. 19,250 บาท) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินงาน 

- - ต้องรอสถานศึกษา
เปิดจัดการเรียนการ
สอน 

เสนอแนะรูปแบบ
การจัดกิจกรรม 

4. สรุป รายงานผลการจัด
กิจกรรม-ไตรมาสที่ 2 

- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

กลุ่ม  ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

ชื่อโครงการ  “หมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี 2564” 

ผู้รับผิดชอบ  นางผกาอุษา  สุนทรนนท์ 

แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

1. ประชาสัมพันธ์ให้
สถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรม
ยุวกาชาดอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลงานขอรับการ
คัดเลือกเป็นหมู่ยุวกาชาด
ต้นแบบระดับจังหวัด                         

แจ้งประชาสัมพันธ์
ไปยังสถานศึกษา
เรียบร้อย  ส่วน
โครงการอยู่
ระหว่างดำเนินการ 

- - - 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
และพิจารณาคัดเลือกหมู่
ยุวกาชาดต้นแบบระดับ
จังหวัด  

- - - - 

3. ประชุมคณะกรรมการฯ
เพ่ือชี้แจงการพิจารณา
คัดเลือกหมู่ยุวกาชาด
ต้นแบบระดับจังหวัด 

- - - - 

4. ดำเนินการคัดเลือก      
หมู่ยุวกาชาดต้นแบบที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ          
ที่กำหนดไว้ 

- - - - 

5. ส่งผลการคัดเลือก
พร้อมแบบสรุปผลการ
คัดเลือกฯ ไปยังสำนักการ
ลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน 

- - - - 

 

 



 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

กลุ่ม  ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

ชื่อโครงการ  “ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่สง่เสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา”                

ในไตรมาสที่ 1-2 

ผู้รับผิดชอบ  นางผกาอุษา  สุนทรนนท์ 

แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

1. เสนอขออนุมัติ
โครงการ/แต่งตั้ง
คณะทำงาน  

สำเร็จตามแผน 
การดำเนินงาน 

- - - 

2. ประชุมคณะทำงาน/
จัดเตรียมเอกสาร-          
ไตรมาสที ่3                    
(งปม. 3,000 บาท) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- - - 

3. ดำเนินการจัดประชุม
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา-             
ไตรมาสที่ 3                           
(งปม. 24,000 บาท) 

- - - - 

4. สรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและจัดทำกลไก
ในการขับเคลื่อนงานการ
ส่งเสริมความประพฤต-ิ
ไตรมาสที่ 3              
(งปม. 3,000 บาท) 

- - - - 

 

 

 

 

 



 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

กลุ่ม  ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

ชื่อโครงการ  “เปิดโลกทัศน์สรา้งเสริมและพฒันาสมรรถนะยุวกาชาดดีเดน่โลพ่ระราชทานฯ ประจำปี 2564”                 

ผู้รับผิดชอบ  นางผกาอุษา  สุนทรนนท์ 

แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

1. ประชาสัมพันธ์การ
ส่งผลงานยุวกาชาดดีเด่น
โล่พระราชทานฯ    
ประจำปี 2564  ไปยัง
บุคลากรที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานทางการศึกษา
ทุกสังกัดในจังหวัด  

สำเร็จตามแผน 
การดำเนินงาน 

- - - 

2. รวบรวมผลงาน           
ยุวกาชาดดีเด่นจาก
บุคลากรที่เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานทางการศึกษา/
ตรวจสอบคุณสมบัติของ  
ผู้ส่งผลงาน/ลงนามในแบบ
ตรวจสอบคุณสมบัติ                     

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- - - 

3. รวบรวมผลงานนำเสนอ
ผลงานเพ่ือให้นายก          
ยุวกาชาดจังหวัด               
(ผู้ว่าราชการจังหวัด)         
ให้ความเห็นและลงนาม                            

- - - - 

4. จัดทำหนังสือนำส่ง
ผลงานยุวกาชาดดีเด่นฯ 
ไปยังสำนักการลูกเสือ      
ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน 

- - - - 

 

 



 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

กลุ่ม  ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

ชื่อโครงการ  “นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา”                 

ผู้รับผิดชอบ  นางผกาอุษา  สุนทรนนท์ 

แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

1. ประชาสัมพันธ์
โครงการฯ/ วางแผน/ 
ประชุมคณะทำงาน-          
ไตรมาสที่ 3                
(งปม. 250 บาท) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- - - 

2. กิจกรรมนิเทศให้ความรู้ 
ความเข้าใจการจัด
กิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษา-ไตรมาสที่ 3 
(งปม. 7,250 บาท              

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- - - 

3. ประเมินผลโครงการ/
สรุปรายงานผู้เกี่ยวข้อง-
ไตรมาสที่ 3                             

- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

กลุ่ม  ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

ชื่อโครงการ  “ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด” 

ผู้รับผิดชอบ  นางผกาอุษา  สุนทรนนท์ 

แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

1. เสนอขออนุมัติ
โครงการ/ประชาสัมพันธ์
โครงการ-ไตรมาสที่ 3    

สำเร็จตามแผน 
การดำเนินงาน 

- - - 

2. แต่งตั้งและประชุม
คณะทำงาน/จัดเตรียม
วัสดุ อุปกรณ์/แจ้ง
สถานศึกษาเข้าร่วมฯ/    
จัดสถานที-่ไตรมาสที่ 3                    
(งปม. 8,500 บาท) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- - - 

3. ดำเนินการจัดกิจกรรม-             
ไตรมาสที่ 3                           
(งปม. 31,500 บาท) 

- - - - 

4. สรุปรายงานผลการ     
จัดกิจกรรม-ไตรมาสที่ 3               

- - - - 

 

 


