


คำนำ 

คู่มื อการปฏิบัติ งานฉบับนี้  จัดทำขึ้น เพ่ือใช้ เป็ น กรอบและแนวทางในการแสดงขั้นตอน                 
และกระบวนการสำคัญในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านนโยบายและแผน ซึ่งเป็นภาระงานหลักของกลุ่ม
นโยบายและแผน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยมีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เพ่ือให้มีการขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการ และกิจกรรมที่ตรงกลยุทธ์และบริบทของพ้ืนที่ รวมถึงสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนดำเนินงานมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาควบาล  

 
สมยศ  ฝูงชมเชย 

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
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งานนโยบายและแผน 

1. นายสมยศ  ฝูงชมเชย  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษช่วยราชการ กลุ่มนโยบายและแผน  
รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
          1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน 
          2. จัดทำการดำเนินงานตามนโยบายและแผน 
               - จัดทำแผน กำกับ ติดตาม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพ่ือเร่งรัดให้มีการดำเนินการตามที่กำหนด
ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
               - ประเมินงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
หน่วยงานในสังกัด รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 1 – 2) และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ (ไตรมาสที ่3 – 4)  
          3. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (แผน 5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๑   
               - จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือทบทวนและหาวิธีการจะพัฒนาตามแผน พัฒนา
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
               - จัดประชุม/สรุปผลการประชุม จากการวิเคราะห์ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
               - จัดประชุมเพ่ือทบทวนยุทธศาสตร์ เพ่ือปรับแผนงาน/งาน/โครงการ สอดคล้องกับเป้าหมายผล
การปฏิบัติของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               - จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือระดมความคิดการพัฒนาการศึกษา 
               - จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
               - จัดประชุมจัดสรรงบประมาณรายโครงการ 
               - จัดทำรายละเอียด แผนปฏิบัติ ราชการประจำปี งบประมาณซึ่ งระบุแผนงาน/งาน/
โครงการ        ที่สอดคล้องวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ และเงินนอกงบประมาณ ที่ทำแผนระดมทรัพยากรไว้ 
               - นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ขอความเห็นชอบจาก อกศจ.          
               - สนับสนุนช่วยเหลือให้ความรู้ แก่สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
               - เสนอแผนงาน /โครงการ กิจกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณหรือขออนุมัติแผนงาน
โครงการใหม่ ๆ 
               - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนและสถานศึกษารับทราบ 
          4. การรายงานการนำเข้าข้อมูลโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และ
โครงการตามนโยบายและจุดเน้นของส่วนกลาง ทั้ งโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และไม่ใช้
งบประมาณ โดยนำเข้าข้อมลูในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  
          5. การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์  ตลอดจนการรายงาน
ความก้าวหน้าการดำเนินงานในแต่ละไตรมาสในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชิต (eMENSCR)  
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          6. จัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และสาธารณะรับทราบ และนำไปใช้ประโยชน์ 
          7. การจัดทำแผนการควบคุมภายในของกลุ่มนโยบายและแผน แผนการบริหารความเสี่ยงกลุ่ม
นโยบายและแผน ตลอดจนการรายงานมาตรฐานเขตพ้ืนที่ และการประเมิน PMQA ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
          8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 ทัง้นี้ กระบวนการขับเคลื่อนดำเนินงานที่เก่ียวข้อง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

 
 
 
 

1. ชื่อกระบวนงาน 
  การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (แผน 5 ปี) และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 

งบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือประเมินผลการดำเนินงานของโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ปัจจัยส่งผลสำเร็จและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคเพ่ือพัฒนาการดำเนินงานต่อไป 

2. เพ่ือนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น สถานการณ์ปัจจุบัน และผลการดำเนินงานที่ผ่านมามาวิเคราะห์
แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของปีงบประมาณ ทีส่่งผลต่อคุณภาพ โอกาส และสิทธิของผู้เรียนในสังกัด 

3. เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีแผนพัฒนาการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (แผนระยะ 5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
(20 ปี) นโยบาย จุดเน้นของทุกภาคส่วน ตลอดจนมีกลยุทธ์การขับเคลื่อนการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 4. เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงทางการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนได้เสียทางการศึกษา    
ได้มีโอกาสระดมความคิดร่วมกัน วิเคราะห์ สังเคราะห์ แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อน
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (แผน 5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ที่ตรงตาม      
กลยุทธ์และบริบทความต้องการอย่างแท้จริง 
 5. เพ่ือให้สถานศึกษาและผู้มีส่วนได้ เสียทางการศึกษามีกรอบและแนวทางการจัดการศึกษา           
ตามนโยบายของรัฐบาล และตรงตามบริบท เพ่ือนำไปสู่การยกระดับคุณภาพทางการศึกษาที่ครอบคลุม          
และมีประสิทธิภาพ 
 
 

งานนโยบายและแผน 
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3. ขอบเขตของงาน  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดำเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ระยะ 2 ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ที่มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนสถานการณ์
ปัจจุบันของประเทศ และบริบทของพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหลักสำคัญ เพ่ือให้แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ มีความเหมาะสม และตรงตามความต้องการ
ของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ขอบเขตของการดำเนินงานนโยบายและแผน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ยึดนโยบาย และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดเป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เนื่องจาก
นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความสอดคล้อง ครอบคลุม และ  
สนองรับกับนโยบายและจุดเน้นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ทั้งนี้ นโยบายและจุดเน้นของ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 มีรายละเอียดและ
ขอบเขต ดังนี้  

    นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565 
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ

ในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพ่ือให้การ
ดำเนินการเกดิผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่มีความสำคัญเร่งด่วน และสามารถ
ดำเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ.2564 – 2565 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
และ 3) การสร้างระบบการผลิต และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

   ด้วยเหตุผลและความสำคัญดังกล่าวข้างต้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้
กำหนดนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงาน
ทางการศึกษาในสังกัดนำไปเป็นกรอบ ทิศทาง และแนวทางในการขับเคลื ่อนดำเนินการภารกิจ     ที ่
รับผิดชอบ และภารกิจตามนโยบายเร่งด่วน ประกอบด้วย 1) ด้านความปลอดภัย 2) ด้านโอกาส 3) ด้าน
คุณภาพ และ 4) ด้านประสิทธิภาพ โดยมีประเด็นที่หน่วยงานทางการศึกษาต้องขับเคลื่อนดำเนินการให้เป็น
รูปธรรม และเกิดประสิทธิผลตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 
04006/ว3200 เรื่อง แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2564 – 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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   1) ด้านความปลอดภัย 
       พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

   2) ด้านโอกาส  
        2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้ งทางร่ายกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
        2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

        2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือป้องกันไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้น พ้ืนฐานอย่าง      
เทา่เทียมกัน 

        2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะในการ
ดำเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

   3) ด้านคุณภาพ 
       3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลก   

ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง          
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

       3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 

       3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

       3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล   
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

   4) ด้านประสิทธิภาพ 
       4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน

ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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      4.2 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนขนาด

เล็กและโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที่  

     4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพ 

     4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและสถานศึกษา  
ที่ตั้งในพืน้ที่ลักษณะพิเศษ 

     4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพ่ิม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

        ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่ว่า “สร้างคุณภาพ       
ทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นขับเคลื่อนดำเนินงานให้บรรลุพันธกิจและเป้าประสงค์ภายใต้กลยุทธ์ 
4 ด้าน คือ  

    กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
    กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
    กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
    กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

     ทั้งนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ วิเคราะห์นโยบาย 
จุดเน้น และกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสังเคราะห์เป็นแนวนโยบาย และ     
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

4. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายและแผน มีกระบวนการและข้ันตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
1) สำรวจความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษาต่อทิศทางและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
           2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนกลยุทธ์จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
          3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้น กลยุทธ์ และ
มาตรฐานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ  

4) นำเสนอแผนปฏิบั ติการประจำปี งบประมาณ ต่อคณ ะอนุกรรมการศึกษาธิการจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา (อกศจ.) และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กศจ.) เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  

5) จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
6) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ สู่หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

ไดแ้ก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงาน 
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เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต ตลอดจนสถานศึกษาในสังกัด และเผยแพร่ เล่มแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

7) นำเข้าข้อมูลโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในแต่ละไตรมาส    
ที่ได้ดำเนินงาน ทั้งโครงการที่ใช้งบประมาณ และโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ เพ่ือขออนุมัติจากรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ตามลำดับ  

8) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ในแต่ละ
ไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 – 4)  
 9) กำกับ ติดตามการดำเนินงานการดำเนินงานตามการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมตามแผน  
ปฏิบัติการรอบ 6 เดือน ทั้งนี้ รวมทั้งโครงการตามนโยบายและจุดนั้นของส่วนกลาง ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
หรือได้รับมอบหมายให้จัดทำตามนโยบายเร่งด่วน เพ่ือนำผลการดำเนินงานไปดำเนินการต่อเนื่อง พัฒนาการ
ดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ และรายงานผลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 10) กำกับ ติดตามการดำเนินงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 11) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เพ่ือการพัฒนาการ  ดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงาน        
เผยแพร่ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต ตลอดจน
หน่วยงานทางการศึกษาที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ ในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมทั้ งอัปโหลด              
เล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยธุยา เขต 1 
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5. Flow Chart การปฏิบัติงานจัดทำแผน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน และ

เผยแพร่สู่
สาธารณะ 

กำกับ ติดตาม ผล
การดำเนินงานเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ 

กำกับ ติดตาม ผล
การดำเนินงานรอบ 

6 เดือน  
นำเข้าข้อมลู

โครงการในระบบ 
eMENSCR 

นำเสนอ อกศจ. 
และ กศจ. เพ่ือขอ

ความเหน็ชอบ 

ประชุมการจัดทำ
โครงการ กิจกรรม
ตามนโยบาย และ

จุดเน้น 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำ
แผน ผู้เกี่ยวข้อง 

สำรวจความคิดเห็น
ผู้เก่ียวข้องด้านแนว

ทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

การจัดทำแผน 
- แผน 5 ปี 

- แผนปฏิบัติการ 
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6. แบบฟอร์มท่ีใช้ในการดำเนินงาน  
 ในการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ได้นำแบบฟอร์มการเขียนโครงการ        
ที่บูรณาการการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และจุดเน้นสำคัญตามที่
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้บูรณาการแบบฟอร์ม 2 แบบ คือ 1) 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ และ 2) แบบรายงานผลการดำเนินงาน 
(รอบ 6 เดือน) และเม่ือสิ้นสุดปีงบประมาณ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) แบบฟอร์มการเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 

โครงการ “……………………………………………………………………………………………………” 

หน่วยงานรับผิดชอบ กอง……………………………………..….……. กรม....................................................................... 

ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 

ชื่อ - นามสกุล.......................................................................  โทรศัพท์............................................................... 

โทรสาร.................................................................................  E-mail……….…………………………………………….….. 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน...............................................(หลกั)................................................. 

     (1) เป้าหมาย...................................................................................................................... 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์...................................................................................................... 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ....................................................................... 
........................................................................................................................ ..................
.......................................................................................................................................... 
................................................................................................... ....................................... 
..........................................................................................................................................  
............................................................................. ............................................................. 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างไรบ้าง) 
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  2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน...................................(รอง)................................................... (ถ้ามี) 

(1) เป้าหมาย .................................................................................................................... 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์..................................................................................................... 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ..................................................................... 
............................................................................................................................. .............
...................................................................................................................... .................... 
......................................................................................................... ................................. 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างไรบ้าง)  

 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น .............................(หลัก)............................... 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายที่
........................................................................................................... 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
ฯ…………………………………...……………..……… 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................  

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวช้ีวัดที่กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ .......................................................................................... 

• แนวทางการพัฒนา 
………………………………………………………………………..……….. 

• เป้าหมายของแผน
ย่อย……………………………………………………………………………… 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
………………………………............................................................................... ...................... 



  10 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของ
แผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวช้ีวัดที่กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

  2)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น .........................(รอง).......................... (ถ้ามี) 

 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายที่
........................................................................................................... 

• เป้าหมายที่...............(กรณีที่แผนแม่บทฯ มี 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตวัช้ีวัดที่กำหนดไว้ในแตล่ะเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้า
มี) คิดเป็นสดัส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ .......................................................................................... 

• แนวทางการพัฒนา 
………………………………..………………………..……………………................................ 

• เป้าหมายของแผน
ย่อย……………………………………………………………………………… 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ. 
............................................................................................................................
........................................................................................................... ................. 

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของ
แผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวช้ีวัดที่กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 ประเด็นแผนแม่บทฯ/แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
/เป้าหมาย 
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 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป………………………………………………………………….……..………………… 

  2) ขั้นตอนการดำเนินงาน…………………………………………………………………………………..………… 

  ………………………………………………..…………………………………………………………….……….………… 

  3) กิจกรรม………………………………………………………………………….…………………………………….. 

  ………………………………………………..…………………………………………………………….……….………… 

  4) เป้าหมายกิจกรรม……………………………………………………………………………………………..……. 

  ………………………………………………..…………………………………………………………….……….………… 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

  1) วัตถุประสงค์ท่ี ...................................................................................... .............................. 

  2) เป้าหมายรวมที่ ................................................................................................................... 

  3) ยุทธศาสตร์ที่ ..............................................(หลัก)............................................................... 

  (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ..................................................................................... 

  (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ .................................................................................................. 

  (3.3) แนวทางการพัฒนาที่ .................................................................................................. 

  (3.X) แนวทางการพัฒนาที่ ................................................................................................. 

 X) ยุทธศาสตร์ที่............................................. (รอง)................................................................. 

 (X.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่...................................................................................... 

 (X.2) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 

 (X.X) แนวทางการพัฒนาที่.................................................................................................. 

   หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมาย
ระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ ............................................................................................. 

2) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ .............................................. 

………………………………………………………………………………………………………..……………………..... 

3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์…………………………………………………..……………………………………… 

4) ตัวชี้วัด…………………………………………………………………...……………………………..………………. 

5) กลยุทธ์………………………………………………………………………………………………..…………………. 
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หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ/แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ 

1.6  แผนระดับที่ 3 (ระบุชื่อ) 

1)............................................................................................................................................. 

2)..............................................…………………………………………………………………………………….. 

3)..............................................…………………………………………………………………………………….. 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
     ……………………………………………………………………………………………………………………...……… 

    ………………………………………………………………………………………………..………………………..……… 
    ………………………………………………………………………………………………..………………………..……… 
    ………………………………………………………………………………………………..………………………..……… 
    ………………………………………………………………………………………………..………………………..……… 
    ………………………………………………………………………………………………..………………………..……… 
    ………………………………………………………………………………………………..………………………..……… 
    ………………………………………………………………………………………………..………………………..……… 

2.2  วัตถุประสงค์ 

   2.2.1........................................................................................................................................ 

   …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   2.2.2........................................................................................................................................

 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   2.2.3........................................................................................................................................

 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  2.3  เป้าหมาย 

   2.3.1........................................................................................................................................ 

   …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   2.3.2........................................................................................................................................

   …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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   2.3.3........................................................................................................................................

   …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1) ............................................................................................................................... 

2) ............................................................................................................................... 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) ............................................................................................................................... 

2) ............................................................................................................................... 

   2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

    2.5.1   เชิงปริมาณ 

1) ............................................................................................................................... 

2) ............................................................................................................................... 

     2.5.2  เชิงคุณภาพ 

1) ............................................................................................................................... 

2) ............................................................................................................................... 

   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  2.6.1     

  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  2.6.2 

....................................................................................................................................................... 

   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  2.7.1 ............................................................................................................................... ......... 

  2.7.2 ........................................................................................................................................ 

  2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ ...................................................................................................... 

 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ………………………………………………….…………………….บาท 



แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/256X 

ไตรมาสที่ 
2/256X 

ไตรมาสที่ 
3/256X 

ไตรมาสที่ 
4/256X 

1. …………………………………….….      

2. …………………………………….….      

      

      

      

รวม 
     

 

************************************* 
 

หมายเหตุ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยกลุ่มนโยบายและแผน       
ได้ประยุกต์แบบฟอร์มการเขียนโครงการให้มีความเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ นโยบายและจุดเน้นของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทั้งนี้ ยังคงไว้ซึ่งรายละเอียดสำคัญของ
แบบฟอร์มตามท่ีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด 
 

2) แบบรายงานผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน) และเม่ือสิ้นสุดปีงบประมาณ 
    ดังรายละเอียดแบบรายงานผลการดำเนินงานต่อไปนี้   
 
 
 
 
  



                               
                     แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ                                                 15 

                  และการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอ่ืน ๆ  
                        รอบ 6 เดือนในไตรมาสที่ 1 - 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

กลุ่ม .................................................................................. 
โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ 

ทีเ่กี่ยวข้อง 
วัตถุประสงค์หลัก ผลการดำเนินงาน รายละเอียด

งบประมาณ 
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ปัญหา

ที่ได้ดำเนินการ 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

      

 
 

ภาพประกอบโครงการ/กิจกรรม (ถ้ามี) .................................................................................................................................. 
กลุ่มงาน..................................................... สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

 



โครงการ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

วัตถุประสงค์  
............................................................. ............................................................................................................... 
................................................................................................................................................ ............................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

ผลการดำเนินงาน  
............................................................................................................................................................................ 
.................................................................. .......................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................. .......................................................... 
........................................................... ................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. .............................. 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  
................................................................... ......................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... ....................... 
................................................................................................................................... ......................................... 
................................................................. ........................................................................................................... 

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิโครงการ  
................................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................    

ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................. .............................................................................. 
................................................................... .........................................................................................................  
..................................................................................................................................................... ....................... 

ภาพประกอบ          
................................................................... ......................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... ....................... 
........................................................................................................................................ .................................... 
............................................................. ............................................................................................................... 
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2. ชื่อกระบวนงาน 
การนำเข้าข้อมูลโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ในระบบติดตาม    

และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)   
 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ื อนำเข้ าข้อมูล โครงการและกิจกรรมของสำนักงาน เขต พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ ในระบบ eMENSCR ให้มีความสอดคล้อง 
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล จุดเน้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนความมั่นคงแห่งชาติ  

2. เพ่ือรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมในแต่ละไตรมาสในระดับ eMENSCR  
3. เพ่ือกำกบั ติดตามการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ส่วนกลางกำหนด 
4. เพ่ือสนองรับนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเพ่ือความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โปร่งใส และ

ตรวจสอบได ้  
 

3. ขอบเขตของงาน  
 การนำเข้าข้อมูลโครงการและกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) จะดำเนินการตามระยะเวลาที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กำหนด โดยแบ่งปฏิทินระยะเวลาการนำเข้าข้อมูลโครงการ การรายงานความก้าวหน้าประจำไตรมาส การเปิด 
การปดิระบบในแต่ละไตรมาส ดังนี้ 
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ทั้งนี้ โครงการและกิจกรรมที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ต้อง

นำเข้าข้อมูลตามระบบ eMENSCR ต้องเป็นไปตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด โดย
เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ และรวมถึงโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้
ใช้ทรัพยากรด้านต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนดำเนินการไปแล้ว โดยมีขอบเขตการนำเข้าข้อมูลโครงการ ดังนี้  
 

 
 

4. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดำเนินการประชุมชี้แจงแนว

ทางการนำเข้าข้อมูลโครงการและกิจกรรมในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยมี
กระบวนการ ดังนี้  

 1) แจ้งการประชุมรับฟังแนวทางการนำเข้าข้อมูลโครงการและกิจกรรมในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) ผ่านระบบ Video Conference โดยสำนักติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามท่ีส่วนกลางแจ้งทุกครั้ง 

  2) กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทุกกลุ่มงานในสังกัดเพ่ือชี้แจงแนวทางการเขียน
โครงการตามแบบฟอร์มที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

   3) จัดทำคำสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนำเข้าข้อมูลโครงการและกิจกรรมประจำปี
งบประมาณ โดยมีคณะกรรมการจำนวน 4 ชุด ตาม Model ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กำหนด 

   4) แจ้งเวียนปฏิทินการนำเข้าข้อมูลโครงการ และการรายงานความก้าวหน้าประจำแต่ละไตรมาส 
(ไตรมาสที ่1 – 4) ให้ทุกกลุ่มงานรับทราบ และถือปฏิบัติในการนำเข้าข้อมูลโครงการ และรายงานความก้าวหน้า
การดำเนินงานประจำไตรมาส 
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   5) กำกับ ติดตามการนำเข้าข้อมูลโครงการ และการรายงานความก้าวหน้าโครงการในระบบ 

eMENSCR ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขข้อมูลจากสำนักติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มนโยบาย    
และแผนแจ้งใหผู้้รับผิดชอบโครงการทราบ และดำเนินการแก้ไข 
 
5. Flow Chart การปฏิบัติงานนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน และ

เผยแพร่สู่
สาธารณะ 

แจ้งผู้รับผิดชอบ
โครงการเพ่ือแก้ไข

ตามที่ สพฐ. 
กำหนด 

กำกับ ติดตาม การ
นำเข้าข้อมลู และ
การรายงานผลใน
กลุ่ม Line สพฐ.  นำเข้าข้อมลู

โครงการในระบบ 
eMENSCR ตามที่ 

สพฐ. กำหนด 

แจ้งปฏิทินระยะเวลา
การนำเขา้ข้อมูล และ

การรายงาน
ความก้าวหน้า 

จัดทำคำสั่งแต่งต้ัง
คณะทำงาน 4 ชุด 
ตาม Model ที่ 
สพฐ. กำหนด 

ประชุมเชิงทุกกลุม่
งานการเขียน
โครงการตาม
แบบฟอร์ม  

รับฟัง Video 

Conference ชี้แจง
แนวทางจาก สพฐ.  

การนำเข้าข้อมูล
โครงการใน

ระบบ 
eMENSCR 
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6. แบบฟอร์มท่ีใช้ในการดำเนินงาน  
 ในการนำเข้าข้อมูลโครงการ และการรายงานความก้าวหน้าโครงการในแต่ละไตรมาสใช้แบบฟอร์มใน
ระบบ eMENSCR ที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด โดยมีรายละเอียดการนำเข้า
ข้อมูลครอบคลุม M1 – M6 ดังนี้ 
 M1 คือ ความเชื่อมโยงของแผนระดับต่าง ๆ 
 M2 คือ ข้อมูลทั่วไป 
 M3 คือ รายละเอียดโครงการ 
 M4 คือ กิจกรรม 
 M5  คือ แผนการใช้งบประมาณ 
 M6  คือ การรายงานความก้าวหน้า  
 ทั้งนี้ ในรายละเอียดแต่ละ Module ของระบบ eMENSCR มีรูปแบบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด  
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3. ชื่อกระบวนงาน  
 การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  
 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือกำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้เป็นไปตามระยะเวลาและเกิดประสิทธิภาพของผลการดำเนินงาน  

2. เพ่ือสรุปผลการดำเนินงาน และนำผลมาใช้ในการปรับปรุงการขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการและ
กิจกรรมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

3. เพ่ือเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทราบและนำไปใช้ประโยชน์ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4. เพ่ือตอบโจทย์ตัวชี้วัดตามการประเมินผลระดับต่าง ๆ ที่ส่วนกลางกำหนด 
 

3. ขอบเขตของงาน  
 การรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา     
เขต 1 ดำเนินงานโดยกลุ่มนโยบายและแผน โดยกำหนดขอบเขตของการรายงานเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 การรายงานรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ (ไตรมาสที่ 1 – 2)  
 ระยะที่ 2 การรายงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ (ไตรมาสที่ 1 – 4)  

 
4. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยกลุ่มนโยบายและแผน
ดำเนินการกำกับ ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานของทุกกลุ่มงานตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้  

การรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน  
 1) แจ้งเวียนการรายงานผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 

โดยกำหนดแบบฟอร์มให้ทุกกลุ่มงานจัดส่งเฉพาะโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว  
  2) กลุ่มนโยบายและแผน รวบรวมแบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก และสรุป

เป็นภาพรวมของสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
   3) สรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
   การรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
   1) แจ้งแบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ (ไตรมาสที่ 1 – 4) 

2) กลุ่มนโยบายและแผน รวบรวมแบบฟอร์มการรายงานของทุกกลุ่มงานทั้งโครงการในแผนปฏิบัติ 
การประจำปีงบประมาณ และโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนต่าง ๆ ตามนโยบายและจุดเน้น 
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   3) จัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการ

ดำเนินงานไปยังหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง และสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป  
    4) ตอบโจทย์การประเมินตัวชี้วัด มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของส่วนกลาง  
 
5. Flow Chart การปฏิบัติงานการรายงานผลการดำเนินงาน   
 

 
 
6. แบบฟอร์มท่ีใช้ในการดำเนินงาน  
 ในการรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยกลุ่มนโยบายและแผนดำเนินการออกแบบแบบรายงานให้สอดคล้อง 
ครอบคลุมประเด็นสำคัญต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

ตอบโจทย์การ
ประเมินตัวชี้วัด 
มาตรฐานต่าง ๆ  

แจ้งเวียนเผยแพร่
ผลการดำเนินงาน
ไปยังทุกหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง   

จัดทำรูปเล่ม
รายงานผลการ
ดำเนินงาน เพ่ือ

เผยแพร่ 

รวบรวมผลการ
ดำเนินงาน สรปุเป็น

ภาพรวมของเขตพื้นที่ 

แจ้งแบบฟอร์ม
และ กำหนดการ
รายงานผลเมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ 

รวบรวมผลการ
ดำเนินงานรอบ 6 
เดือน สรุปเป็น

ภาพรวม  

แจ้งแบบฟอร์ม และ
กำหนดการรายงาน
ผลรอบ 6 เดือน   

การรายงานผลการ
ดำเนินงาน (รอบ 
6 เดือน และสิ้น
ปีงบประมาณ)  



 
 
 
 
 



1) แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ รอบ 6 เดือนในไตรมาสที่ 1 – 2                          23 
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กลุ่ม ............................................................................ 

โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค์หลัก ผลการดำเนินงาน รายละเอียด
งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ปัญหา
ที่ได้ดำเนินการ 

 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

      



2) แบบรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

โครงการ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

วัตถุประสงค์  
................................................................... ......................................................................................................... 
..................................................................... ................................................................................ ....................... 
............................................................................................................................................................................ 

ผลการดำเนินงาน  
............................................................................................................................................................................ 
................................................................................................ ............................................................................ 
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  
................................................................... ......................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... ....................... 
................................................................................................................................... ......................................... 
........................................................................................................................... ................................................. 

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิโครงการ  
..................................................................................................................................................... ....................... 
............................................................................................................................................................................ 
................................................................................... .........................................................................................    

ข้อเสนอแนะ 
......................................................................................................................................... ................................... 
................................................................... ......................................................................................................... 
.............................................................. ....................................................................................... ....................... 

ภาพประกอบ          
................................................................... ........................................................... .............................................. 
................................................................ ..................................................................................... ....................... 
................................................................................................................................................... ......................... 
....................................................................................................................... ..................................................... 
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4. ชื่อกระบวนงาน  
 การจัดทำแผนการควบคุมภายในของกลุ่มนโยบายและแผน แผนการบริหารความเสี่ยงกลุ่มนโยบาย
และแผน ตลอดจนการรายงานมาตรฐานเขตพ้ืนที่ และการประเมิน PMQA 
 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือจัดทำแผนควบคุมภายในของกลุ่มนโยบายและแผน ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

2. เพ่ือจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาระงานของกลุ่มนโยบายและแผน         
ให้เป็นไปตามแนวทางท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

3. เพ่ือรายงานมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา และตอบตัวชี้วัดการประเมิน PMQA ตามแนวทาง และ
วิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

 
3. ขอบเขตของงาน  
 เป็นการดำเนินงานที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญ 3 ประเด็นหลัก คือ 
 1) การควบคุมภายใน 
 2) การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 
 3) การรายงานมาตรฐานเขต และการประเมินตัวชี้วัด PMQA 
 ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นที่เกี่ยวข้องกับงาน
นโยบายและแผน  

 
4. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยกลุ่มนโยบายและแผน
ดำเนินการ ดังนี้  

1) ประชุมคณะทำงานกลุ่มนโยบายและแผน  
2) วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ PLC ภารกิจงานที่ตอบโจทย์การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง 

มาตรฐานเขต และ PMQA  
3) คณะทำงานกลุ่มนโยบายและแผน คัดเลือกประเด็นหัวข้อที่ตอบโจทย์การควบคุมภายใน การบริหาร

ความเสี่ยง มาตรฐานเขต และตัวชี้วัด PMQA  
4) ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระดับกลุ่ม และกำหนดระยะเวลาการจัดส่งของแต่ละงาน 
5) จัดส่งข้อมูลการควบคุมภายใน แผนบริหารความเสี่ยงต่อกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มอำนวยการ) และ

กรอกข้อมูลมาตรฐานเขต และตัวชี้วัด PMQA ในระบบ e-MES ตามระยะเวลาการเปิด - ปิดระบบ 
6) สรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค เพ่ือการพัฒนาการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
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5. Flow Chart การปฏิบัติงานการควบคุมภายใน แผนบริหารความเสี่ยง มาตรฐานเขต PMQA 
 

 
 
 
6. แบบฟอร์มท่ีใช้ในการดำเนินงาน  
 ในการรายงานผลการของประเด็น 1) การควบคุมภายใน 2) แผนบริหารความเสี่ยง 3) มาตรฐานเขต 
และ 4) PMQA ใช้แบบฟอร์มการดำเนินงานตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดในแต่ละ
ปีงบประมาณ ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
 
 
 
 
 

สรุปผลการ
รายงานเพ่ืออ้างอิง

ระดับกลุ่มงาน  

จัดส่งแบบรายงาน
ตามระยะเวลาท่ี

กำหนด  

จัดทำแบบรายงาน
ควบคุมภายใน แผน
บริหารความเสี่ยง 

มาตรฐานเขต PMQA 

คัดเลือกประเด็นที่
เกี่ยวข้องเพ่ือตอบ
รายงานตามหัวข้อ  

ประชุมคณะทำงาน
ระดับกลุ่มเพื่อ

วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
PLC ข้อมูล   

การรายงานควบคุม
ภายใน บริหารความ
เสีย่ง มาตรฐานเขต 

PMQA  
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(ตัวอย่าง) 
แบบการระบุความเสี่ยง (กลุ่มนโยบายและแผน) 

 
ด้านการดำเนนิงาน 

 
กิจกรรม ชื่อความเสี่ยง สาเหตุ/ตัวผลักดันความ

เสี่ยง 
ผลกระทบ 

การติดตามตรวจสอบ
โครงการในระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) ของ    
สพป.อย.1 
 
 
 
 
 
 
 

การติ ดตามตรวจสอบ
ระบบการนำเข้าข้อมูล
โ ค ร ง ก า ร  แ ล ะ ก า ร
รายงานความก้าวหน้า
ประจำ      ไตรมาส และ
การแก้ไขข้อมูลในระบบ 
eMENSCR ให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย
และตัวชี้วัดที่กำหนด 

1. บุคลากรผู้ รับผิดชอบ
โครงการและกิจกรรมใน
แผนปฏิบัติการขาดความ
เข้ า ใจ ใน การวิ เค ราะห์
ยุทธศาสตร์  ตัวชี้ วัดตาม
แผนแม่บทในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ 
2. การขับเคลื่อนโครงการ
ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ใน
แต่ละ   ไตรมาสไม่สามารถ
ดำเนิ น การตามแผน ได้
ค ร บ ถ้ ว น เ นื่ อ ง จ า ก
สถานการณ์ ที่ หลีก เลี่ ย ง
ไม่ได้บางประการ เช่น การ
แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค 
COVID- 19 

ผลกระทบด้ านการ
ด ำ เ นิ น ง า น ข อ ง
โครงการและกิจกรรม
นั้ น  ไม่ เป็ น ไป ต า ม
แผนงานที่ได้กำหนดไว้
ในแต่ละไตรมาส ซึ่ ง
อ า จ ต้ อ ง มี ก า ร
ปรับ เปลี่ ยนรูปแบบ 
แล ะห รื อ วิ ธี ก าร ให้
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สถานการณ์เป็นกรณี
ไป 
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เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง (โอกาส/ผลกระทบ) 

ด้านผลกระทบ 

กิจกรรม 
ระดับคะแนน 

๕ = สูงมาก ๔ = สูง ๓ = ปานกลาง ๒ = ต่ำ ๑ = ต่ำมาก 
การติดตาม
ตรวจสอบ
โครงการใน
ระบบติดตาม
และประเมินผล
แห่งชาติ 
(eMENSCR)  
ของ สพป.อย.1 
 
 
 

ผลการ
ดำเนินงาน
โครงการและ
กิจกรรมที่ได้รับ
จัดสรร
งบประมาณ
จาก สพฐ. 
บรรลุค่า
เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดต่ำกว่า 
ร้อยละ 50 

ผลการ
ดำเนินงาน
โครงการและ
กิจกรรมที่ได้รับ
จัดสรร
งบประมาณ
จาก สพฐ. 
บรรลุค่า
เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดร้อยละ 
50 - 59 

ผลการ
ดำเนินงาน
โครงการและ
กิจกรรมที่ได้รับ
จัดสรร
งบประมาณ
จาก สพฐ. 
บรรลุค่า
เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดร้อยละ 
60 - 69 

ผลการ
ดำเนินงาน
โครงการและ
กิจกรรมที่ได้รับ
จัดสรร
งบประมาณ
จาก สพฐ. 
บรรลุค่า
เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดร้อยละ 
70 - 79 

ผลการ
ดำเนินงาน
โครงการและ
กิจกรรมที่ได้รับ
จัดสรร
งบประมาณ
จาก สพฐ. 
บรรลุค่า
เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

ด้านโอกาส 

กิจกรรม 
ระดับคะแนน 

๕ = สูงมาก ๔ = สูง ๓ = ปานกลาง ๒ = น้อย ๑ = น้อยมาก 
การติดตาม
ตรวจสอบ
โครงการใน
ระบบติดตาม
และประเมินผล
แห่งชาติ 
(eMENSCR) 
ของ สพป.อย.1  
 
 
 
 
 
 

โ อ ก า ส เ กิ ด
มากกว่าร้อยละ 
90 ที่ โครงการ
แล ะกิ จ ก รรม
ตามแผนปฏิบัติ
ก า ร ข อ ง 
สพป.อย.1 จะ
ไม่บรรลุตามค่า
เป้ าหมายและ
ตามตัวชี้วัดของ
โครงการที่ ได้
วางแผนกำหนด
ไว้ แล ะน ำเข้ า
ข้อมูลในระบบ 
eMENSCR 

โอกาสเกิดร้อย
ล ะ  80 -90  ที่
โค รงการและ
กิ จ ก รรม ต าม
แผนปฏิบัติการ
ของ สพป.อย.1 
จะไม่บรรลุตาม
ค่ า เป้ า ห ม า ย
และตามตัวชี้วัด
ของโครงการที่
ไ ด้ ว า ง แ ผ น
กำหนดไว้และ
นำเข้าข้อมูลใน
ร ะ บ บ 
eMENSCR 

โอกาสเกิดร้อย
ล ะ  50 -79  ที่
โค รงการและ
กิ จ ก รรม ต าม
แผนปฏิบัติการ
ของ สพป.อย.1 
จะไม่บรรลุตาม
ค่ า เป้ า ห ม า ย
และตามตัวชี้วัด
ของโครงการที่
ไ ด้ ว า ง แ ผ น
กำหนดไว้และ
นำเข้าข้อมูลใน
ร ะ บ บ 
eMENSCR 

โอกาสเกิดร้อย
ล ะ  20 -49  ที่
โค รงการและ
กิ จ ก รรม ต าม
แผนปฏิบัติการ
ของ สพป.อย.1 
จะไม่บรรลุตาม
ค่ า เป้ า ห ม า ย
และตามตัวชี้วัด
ของโครงการที่
ไ ด้ ว า ง แ ผ น
กำหนดไว้และ
นำเข้าข้อมูลใน
ร ะ บ บ 
eMENSCR 

โอกาส เกิ ดต่ ำ
กว่าร้อยละ 20 
ที่โครงการและ
กิ จ ก รรม ต าม
แผนปฏิบัติการ
ของ สพป.อย.1 
จะไม่บรรลุตาม
ค่ า เป้ า ห ม า ย
และตามตัวชี้วัด
ของโครงการที่
ไ ด้ ว า ง แ ผ น
กำหนดไว้และ
นำเข้าข้อมูลใน
ร ะ บ บ 
eMENSCR 
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แบบการให้คะแนนความเสี่ยง 

ชื่อความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง ลำดับความเสี่ยง 
การติดตาม
ตรวจสอบการนำเข้า
ข้อมูลโครงการ และ
การรายงาน
ความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานประจำ
ไตรมาสในระบบ
ติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) ของ 
สพป.อย. 1 ไม่
เป็นไปตามค่า
เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดตามแผนงาน
ที่ได้วิเคราะห์และ
กำหนดไว้ 

2 1 2 ลำดับสุดท้าย 
(แล้วแต่เลขของ 

สพป.อย.1) 

 
ระดับความเสี่ยง 

ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก 
1-3 

 
4-8 9-14 15-25 
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
 กิจกรรม การติดตามตรวจสอบโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

 ชื่อความเสี่ยง :  การติดตามตรวจสอบโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  
(eMENSCR) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายและตัวชี้วัดในบางกิจกรรมของโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID- 19 
 

 ระดับผลกระทบ : ระดับองค์กร 
 

 ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

 วิธีจัดการความเสี่ยง : 
  1. ปรับรูปแบบการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมของโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และความเป็นไปได้ โดยยึดหลักด้านความปลอดภัยและผลสำเร็จของการดำเนินงานที่ครอบคลุมทุกประเด็น
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ 
  2. แก้ไขข้อมูลการนำเข้าโครงการให้มีความสอดคล้องตามเป้าหมายและตัวชี้วัดในแต่ละ
กิจกรรมของโครงการ 
  3. สร้างเครือข่ายการสื่อสารและการรับรู้ข้อมูลการนำเข้าโครงการและกิจกรรมในระบบ 
eMENSCR ภายในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผ่านระบบและ
ช่องทางออนไลน์ที่หลากหลาย เช่น Facebook/ Line Application  
  4. แจ้งเวียนรายละเอียด และจัดอบรมสร้างความเข้าใจการนำเข้าข้อมูลโครงการและ
กิจกรรมตลอดจนแนวทางการปรับรปูแบบการดำเนินงานของกิจกรรมในแต่ละโครงการในแต่ละไตรมาสให้มี
ความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ และไม่ส่งผลต่องบประมาณท่ีได้กำหนดไว้  
 

 ตัวช้ีวัดความเสี่ยง :  
  ร้อยละ 60 ของการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมที่นำเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR 
เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด 

 ค่าเป้าหมาย :  
  การดำเนินงานโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มากกว่าร้อยละ 60  
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 วิธีการติดตามและการรายงาน :  
  1. ตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลโครงการและกิจกรรม และการรายงานความก้าวหน้าประจำ
ไตรมาสในระบบ eMENSCR ทุกสัปดาห์ 
  2. รายงานการแก้ไขข้อมูลโครงการและกิจกรรมตามแนวทางที่สำนักติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษากำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมทราบ เพ่ือวิเคราะห์และกำหนดแนวทางแก้ไขให้
สอดคล้องกับที่สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระบุ 
  3. รายงานความก้าวหน้าของการติดตามตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลโครงการให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ และแจ้งเวียนทุกกลุ่มงานเพ่ือทราบทุก 6 เดือน 
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