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ก

คำนำ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2563 ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงและพัฒนำงำนตลอดจน
ใช้เป็นข้อมูลฐำนในกำรวิเครำะห์ แนวโน้มในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และเผยแพร่ผลกำรดำเนินงำนต่อสำธำรณชน และเป็นประโยชน์
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำทุกภำคส่วน
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จึงขอขอบคุณบุคลำกรทุกฝ่ำยที่ทุ่มเทแรงกำย แรงใจ
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มกำลังควำมสำมำรถ รวมถึงทุกภำคส่วนที่ให้กำรส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือ
เพื่อให้ ภ ำรกิจ ของกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริห ำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมที่กฎหมำยกำหนด
ในระดับจังหวัดเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ที่ตั้งไว้

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ธันวำคม 2563
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ข

สำรบัญ
เรื่อง
คำนำ
สำรบัญ
บทสรุปผู้บริหำร

หน้ำ
ก
ข
ฉ

ส่วนที่ 1

1
1
1
1
4
4

บทนำ
- ควำมเป็นมำ
- วัตถุประสงค์
- ขอบเขตกำรศึกษำ
- นิยำมศัพท์เฉพำะ
- ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

ส่วนที่ 2

บริบททั่วไป
บริบททั่วไปของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
- ลักษณะทำงกำยภำพ
- กำรปกครอง
- ประชำกร
ข้อมูลทั่วไปของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ข้อมูลด้ำนกำรบริหำรและภำคกำรมีส่วนร่วมของจังหวัด
- คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
- คณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์
- คณะกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ
- คณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
- คณะกรรมกำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ
- ผู้บริหำรและบุคลำกร สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ข้อมูลด้ำนงบประมำณ
ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่
ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

5
5
5
5
6
7
7
7
8
9
10
11
13
18
19
20

ส่วนที่ 3

ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ

23

ส่วนที่ 4

ผลกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

25

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
1. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ในกำรปฏิบัติงำน
2. โครงกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

27
27

Annual Report 2020 : Suratthani Provincial Education Office

29

ค

เรื่อง
4. โครงกำรคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563
5. กิจกรรม กำรเบิก – จ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2563
6. กิจกรรม ประเมินกำรบริหำรกำรเงิน กำรคลัง สถำนศึกษำ
ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ประจำปีงบประมำณ 2563
7. กิจกรรม ตรวจสอบกำรดำเนินงำนโครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพ
ชุมชน ประจำปีงบประมำณ 2563
ยุทธศำสตร์ที่ 2 เร่งรัดกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรบริกำรและกำรเรียนรู้สู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้
1. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนลูกเสือ
ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน
2. กิจกรรม จัดทำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี ปีกำรศึกษำ 2562
3. กิจกรรม รับส่งหนังสือระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(e-office/ my-office)
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรงำนบุคคล พัฒนำและ
สร้ำงควำมก้ำวหน้ำของข้ำรำชกำร ครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1. โครงกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่และผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด
หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกำชำด
2. โครงกำรจัดงำนวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563
3. กิจกรรม งำนธุรกำรในคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี
4. กิจกรรม กำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับ
รำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ปี พ.ศ.2563
5. กิจกรรม กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ.2563
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
ทุกช่วงวัยทั้งในระบบนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
1. โครงกำรขับเคลื่อนกำรยกกระดับคุณภำพกำรศึกษำและ
ประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัดโดยผ่ำนกลไก กศจ.
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เรื่อง
2. โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
ในระดับพื้นที่
3. โครงกำรศึกษำและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้ำนเด็กปฐมวัย
ในระดับจังหวัด
4. โครงกำรตรวจติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำน ตำม
นโยบำยและยุทธศำสตร์ (เชิงบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำนของ
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี)
5. ตรวจติดตำมกำรใช้เงินอุดหนุนทุกประเภท และนิเทศ
ติดตำมกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนเอกชนในระบบและ
นอกระบบ ประจำปีงบประมำณ 2563
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำทั้งในระบบนอกระบบและกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัย รวมถึงกำรศึกษำแบบทวิภำคีให้ได้มำตรฐำนสำกล
1. โครงกำร TFE (Team For Education)
2. โครงกำร Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
3. โครงกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ
4. โครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบรองรับกำรเปิดเรียน
ในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019
ในกำกับของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
5. กิจกรรม กำรดำเนินงำนทุนกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมกำรกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำและคุณภำพชีวิต
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
1. โครงกำรส่งเสริมเวทีประชำคมเพื่อกำรจัดทำรูปแบบและ
แนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ
2. โครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอย
พระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติประจำปี 2563
3. โครงกำรขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 7 ส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
กับองค์กร ภำคีเครือข่ำย และทุกภำคส่วนของสังคมในกำรสร้ำงคนดี
1. โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติเพื่อกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
2. โครงกำรกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ ประจำปี 2563
3. โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร
ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำและศูนย์เสมำรักษ์
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
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เรื่อง
4. โครงกำรกำรจัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำดไทย
ประจำปี 2563
5. โครงกำร ศธ. จิตอำสำบำเพ็ญประโยชน์
6. โครงกำรยุวกำชำดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID – 19
เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
7. โครงกำรส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนำรี ประจำปี 2563
8. โครงกำรนิเทศกำรจัดกิจกรรมลูกเสือในสถำนศึกษำ
ประจำปี 2563
9. กิจกรรม ประชุมคณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ
10. กิจกรรม ประชุมคณะอนุกรรมกำรบริกำรรำชกำรเชิง
ยุทธศำสตร์
ส่วนที่ 5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลกำรดำเนินงำน
ภำคผนวก
ตำรำงที่ 1 ข้อมูลจำนวนสถำนศึกษำ นักเรียน และครู ในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
จำแนกตำมสังกัดปีกำรศึกษำ 2563
ตำรำงที่ 2 ข้อมูลจำนวนนักเรียนในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
และสังกัด ปีกำรศึกษำ 2563
ตำรำงที่ 3 ข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563
ตำรำงที่ 4 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) เปรียบเทียบ
ปีกำรศึกษำ 2559 – 2563 จำแนกตำมรำยวิชำ 5 วิชำหลัก ระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6
ตำรำงที่ 5 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) เปรียบเทียบ
ปีกำรศึกษำ 2559 – 2563 จำแนกตำมรำยวิชำ 5 วิชำหลัก ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3
ตำรำงที่ 6 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) เปรียบเทียบ
ปีกำรศึกษำ 2559 – 2563 จำแนกตำมรำยวิชำ 5 วิชำหลัก ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 6
ตำรำงที่ 7 ปีกำรศึกษำเฉลี่ยของประชำชนในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี รวมชำยหญิง
จำแนกตำมช่วงอำยุ
คำสั่ง สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ที่ 590/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทำงำนจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
รวมภำพกิจกรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
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บทสรุปผู้บริหำร
ชื่อเอกสำร
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
ลักษณะเอกสำร
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบำยและแผน สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ตำมพระรำชกฤษฎี ก ำว่ ำ ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำรบริ ห ำรกิ จ กำรบ้ ำ นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546
ได้กำหนดกรอบเป้ำหมำยกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐโดยให้ควำมสำคัญกับเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภำพ
ควำมคุ้มค่ำกำรลดขั้นตอนกำรให้บริกำร และกำรอำนวยควำมสะดวกเพื่อประโยชน์ของประชำชนผู้รับบริกำร
เป็นสำคัญ ซึ่งในรำยละเอียดของหลักเกณฑ์ดังกล่ำวได้กำหนดว่ำ ก่อนดำเนินกำรตำมภำรกิจใดส่วนรำชกำร
ต้องจัดทำแผนปฏิบัติงำนล่วงหน้ำที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงำน และตอบสนองต่อควำมสำเร็จ ของ
เป้ำหมำยหน่วยงำนต้นสังกัดและยุทธศำสตร์ของรัฐบำล โดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกทุก
ภำคส่วน และยังต้องมีกำรกำกับ ติดตำม ประเมินผลเพื่อปรับปรุงภำรกิจงำนให้ทันต่อเหตุกำรณ์และสภำพของ
ควำมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และมำตรำที่ 16 วรรคท้ำยได้ระบุไว้ว่ำเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดทำ
รำยงำนและผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติรำชกำร
ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี จึ ง ได้ จั ด ท ำรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 เพื่อรวบรวมและสรุปผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
จั งหวั ดสุ ร ำษฎร์ ธ ำนี มี ห น่ ว ยงำนจั ด กำรศึกษำตั้ง แต่ร ะดับ ก่อนประถมศึ กษำ ระดับประถมศึก ษำ ระดั บ
มัธยมศึกษำ ซึ่งจัดกำรศึกษำในสำยสำมัญศึกษำ (ม.1-ม.6) และจัดกำรศึกษำในสำยอำชีวศึกษำ (ปวช.-ปวส.)
จนถึงระดับอุดมศึกษำ (ปริญญำตรี -ปริญญำเอก) โดยมีกำรจัดกำรศึกษำทั้งสำมรูปแบบ คือ 1) กำรจัดกำรศึกษำ
ในระบบ 2) กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ และ 3) กำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ให้กับประชำกรวัยทุกกลุ่มและ
ทุก ช่ ว งวั ย อี ก ทั้ ง จั ด กำรศึ ก ษำลั ก ษณะของกลุ่ ม ควำมสนใจในศู นย์ กำรเรี ยนรู้ และบ้ ำน (Home School)
มีหน่วยงำนหลักทีจ่ ัดกำรศึกษำ จำนวน 6 หน่วยงำนหลัก ดังนี้ 1) กระทรวงศึกษำธิกำร ได้แก่ สำนักงำนส่งเสริม
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัด (กศน.) สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชน (สช.) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิ เศษ (สศศ.)
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 2) สำนัก
นำยกรัฐมนตรี ได้แก่ สำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ (พศ.) 3) กระทรวงมหำดไทย ได้แก่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) 4) กระทรวงสำธำรณสุข ได้แก่ สถำบันพระบรมรำชชนนี 5) สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ได้แก่ กองกำกับ กำรตำรวจตระเวนชำยแดน (ตชด.) และ 6) กระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ในปีกำรศึกษำ 2563 มีจำนวนสถำนศึกษำ รวม 703 แห่ง นักเรียน/นักศึกษำ รวม 250,352 คน
ครู/อำจำรย์รวม 11,848 คน
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี มีหน้ำที่ขับเคลื่อนกำรศึกษำในระดับจังหวัดปฏิบัติภำรกิจ
ของกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ดำเนินกำรจัดและส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำของจังหวัด ตำมกรอบนโยบำยและแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนกำรศึ กษำตำมแนวทำงกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำและภำยใต้นโยบำยสำคัญและเร่งด่วน โดยดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้บรรลุตมป้ำ
หมำยยุทธศำสตร์ชำติและยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำรอย่ำงมีคุณภำพ ในปีงบประมำณ 2563 สำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ได้รับจัดสรรงบประมำณรวมทั้งสิ้น 10,729,151.86 บำท ผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณจำกระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 เป็นจำนวนเงิน 10,043,470.44 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 93.61 โดยใช้จ่ำยงบประมำณในกำรดำเนินโครงกำร ฯลฯ เป็นจำนวนเงิน 7,740,355.84 บำท และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนอื่นๆ ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เป็นจำนวนเงิน 2,303,114.60
บำท ทั้งนี้ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ได้รำยงำนผลกำรดำเนินงำน จำนวน 37 โครงกำร/กิจกรรม
.
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ผลกำรดำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำย จำนวน 35 โครงกำร/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 94.59 ของโครงกำร/กิจกรรม
ที่ได้ดำเนินกำรทั้งหมดของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และผลกำรดำเนินงำนที่ไม่บรรลุเป้ำหมำย
จำนวน 2 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 5.41
ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ของสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล หน่วยงำนได้ดำเนินกำร
ในส่วนที่เกี่ยวข้องบรรลุเป้ำหมำย จำนวน 6 โครงกำร/กิจกรรม ได้แก่ 1) โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน 2) โครงกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 3) โครงกำร
คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 4) กิจกรรม กำรเบิก – จ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 5) กิจกรรม
ประเมินกำรบริหำรกำรเงิน กำรคลัง สถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ประจำปีงบประมำณ 2563 และ 6) กิจกรรม ตรวจสอบกำรดำเนินงำนโครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน ประจำปี
งบประมำณ 2563
ยุทธศำสตร์ที่ 2 เร่งรัดกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรบริกำร
และกำรเรียนรู้สู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ หน่วยงำนได้ดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องบรรลุเป้ำหมำย จำนวน 3
โครงกำร/กิจกรรม ได้แก่ 1) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนลูกเสือ ยุว กำชำด และกิจกำร
นั ก เรี ย น 2) กิ จ กรรมจั ดท ำข้ อมู ล สำรสนเทศทำงกำรศึก ษำจัง หวั ด สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี ปีก ำรศึก ษำ 2562 และ
3) กิจกรรมรับส่งหนังสือระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office/ my-office)
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรงำนบุคคล พัฒนำและสร้ำงควำมก้ำวหน้ำของ
ข้ำรำชกำร ครู คณำจำรย์ และบุ ค ลำกรทำงกำรศึกษำ หน่ ว ยงำนได้ ดำเนิ นกำรในส่ ว นที่ เกี่ยวข้องบรรลุ
เป้ ำหมำย จ ำนวน 5 โครงกำร/กิจกรรม ได้แก่ 1) โครงกำรฝึกอบรมเจ้ ำหน้ ำที่และผู้ บังคับบัญชำยุวกำชำด
หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกำชำด 2) โครงกำรจัดงำนวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 3) กิจกรรม งำนธุรกำร
ในคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด สุรำษฎร์ธำนี 4) กิจกรรม กำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ.2563 และ 5) กิจกรรมกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ.2563
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำทุกช่วงวัยทั้งในระบบ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธ ยำศัย หน่ว ยงำนได้ ดำเนินกำรในส่ว นที่เกี่ยวข้องบรรลุเป้ำหมำย จำนวน
4 โครงกำร/กิ จ กรรม ได้ แ ก่ 1) โครงกำรขั บ เคลื่ อ นกำรพั ฒ นำกำรจั ด กำรศึ ก ษำปฐมวั ย ในระดั บ พื้ น ที่
2) โครงกำรศึ ก ษำและจั ด เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ำ นเด็ ก ปฐมวั ย ในระดั บจั ง หวั ด 3) โครงกำรตรวจติ ด ตำม
ประเมิน ผลกำรดำเนิ น งำน ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ (เชิงบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำนของจังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี) และ 4) ตรวจติดตำมกำรใช้เงินอุดหนุนทุกประเภท และนิเทศ ติดตำมกำรบริหำรจัดกำรของ
โรงเรี ย นเอกชนในระบบและนอกระบบ ประจำปีงบประมำณ 2563 ทั้งนี้มีโ ครงกำรที่ไม่บรรลุ เป้ำหมำย
จำนวน 1 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรขับเคลื่อนกำรยกกระดับคุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรศึกษำ
จังหวัดโดยผ่ำนกลไก กศจ. โดยสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ได้จัดทำวิจัยแล้วเสร็จ จำนวน 3 เรื่อง
และอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรจัดทำวิจัย จำนวน 3 เรื่อง
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ยุทธศำสตร์ ที่ 5 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำทั้งในระบบนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธ ยำศัย
รวมถึงกำรศึกษำแบบทวิภำคีให้ได้มำตรฐำนสำกล หน่วยงำนได้ดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องบรรลุเป้ำหมำย
จ ำนวน 5 โครงกำร/กิ จ กรรม ได้ แ ก่ 1) โครงกำร TFE (Team For Education) 2) โครงกำร Coaching
Teams เพื่ อ ยกระดั บ คุณ ภำพกำรศึ ก ษำ 3) โครงกำรประเมิ น คุณ ภำพผู้ เ รีย นระดั บกำรศึก ษำภำคบั ง คั บ
4) โครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบรองรับกำร
เปิดเรียนในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่ำ 2019 ในกำกับของสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และ 5) กิจกรรมกำรดำเนินงำนทุนกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมกำรกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำและคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง หน่วยงำนได้ดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องบรรลุเป้ำหมำย จำนวน 3 โครงกำร/กิจกรรม
ได้แก่ 1) โครงกำรส่ งเสริ มเวทีป ระชำคมเพื่อกำรจั ดทำรูปแบบและแนวทำงกำรพัฒ นำหลั กสู ตรต่อเนื่อ ง
เชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ 2) โครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดี
ตำมรอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติประจำปี 2563 และ 3) โครงกำรขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 7 ส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนทำงกำรศึกษำกับองค์กรภำคี
เครือข่ำยและทุกภำคส่วนของสังคมในกำรสร้ำงคนดี หน่วยงำนได้ดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องบรรลุเป้ำหมำย
จำนวน 9 โครงกำร/กิจกรรม ได้แก่ 1) โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติเพื่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดในสถำนศึกษำ 2) โครงกำรกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ ประจำปี 2563 3) โครงกำรจัดงำนวันคล้ำยวัน
สถำปนำยุวกำชำดไทย ประจำปี 2563 4) โครงกำร ศธ. จิตอำสำบำเพ็ญประโยชน์ 5) โครงกำรยุวกำชำดบำเพ็ญ
ประโยชน์ป้องกันภัย COVID – 19 เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 6) โครงกำรส่งเสริมระเบียบ
วินัยลูกเสือ เนตรนำรี ประจำปี 2563 7) โครงกำรนิเทศกำรจัดกิจกรรมลูกเสือในสถำนศึกษำประจำปี 2563
8) กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ และ 9) กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมกำร
บริกำรรำชกำรเชิง ยุทธศำสตร์ ทั้งนี้มีโครงกำรที่ไม่บรรลุเป้ำหมำย จำนวน 1 โครงกำร ได้แก่ 3) โครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุน กำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำและศูนย์
เสมำรั กษ์ ส ำนั ก งำนศึก ษำธิ กำรจั ง หวัด สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี เนื่ องจำกในกำรจั ด กิจ กรรมฝึ ก อบรมตำมแผนงำน
โครงกำรฯ มีจำนวนผู้เข้ำร่วมไม่เป็นไปตำมค่ำเป้ำหมำยของโครงกำร
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ส่วนที่ 1
บทนำ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ควำมเป็นมำ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จัดตั้งขึ้นตำมคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 3 เมษำยน พุทธศักรำช
2560 กำหนดให้มีสำนักงำนศึกษำธิกำรภำคทำหน้ำที่ขับเคลื่อนกำรศึกษำในระดับภำคและจังหวัด และสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำร เกี่ยวกับกำรบริ หำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมที่
กฎหมำยกำหนด โดยมีศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรและ
ลูกจ้ำงในสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด โดยมีรองศึกษำธิกำรจังหวัดช่วยเหลืองำนศึกษำธิกำรจังหวัด ประกอบกับ
พระรำชกฤษฎี ก ำว่ ำ ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ำรบริ ห ำรกิ จ กำรบ้ ำ นเมื องที่ ดี พ.ศ.2546 ได้ ก ำหนดกรอบ
เป้ำหมำยกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐโดยให้ควำมสำคัญกับเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำ
กำรลดขั้นตอนกำรให้บริกำร และกำรอำนวยควำมสะดวกเพื่อประโยชน์ของประชำชนผู้รับบริกำรเป็นสำคัญ
ซึ่งในรำยละเอียดของหลักเกณฑ์ดังกล่ำวได้กำหนดว่ำ ก่อนดำเนินกำรงำนใดจะต้องมีแผนปฏิบัติงำนล่วงหน้ำที่
สอดคล้ องกับบริบ ทของหน่ว ยงำน และตอบสนองต่อควำมส ำเร็จของเป้ ำหมำยหน่ วยงำนต้น สัง กัด และ
ยุทธศำสตร์ข องรั ฐ บำล โดยยึ ดหลั ก กำรมี ส่ วนร่ว มของผู้ มีส่ วนได้ ส่วนเสี ยจำกทุกภำคส่ว น และยัง ต้อ งมี
กำรกำกับติดตำม ประเมินผล เพื่อปรับปรุงภำรกิจงำนให้ทันต่อเหตุกำรณ์และสภำพของควำมเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ และมำตรำที่ 16 วรรคท้ ำยได้ระบุไว้ว่ำเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดทำรำยงำนและ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติรำชกำร
ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี จึ ง ได้ จั ด ท ำรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อรวบรวมและสรุปผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐำนในกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำน ซึ่งประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บทนำ, ส่วนที่ 2 บริบททั่วไป,
ส่วนที่ 3 ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ, ส่วนที่ 4 ผลกำรดำเนินงำน และ ส่วนที่ 5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลกำร
ดำเนินงำน

วัตถุประสงค์

1. เพื่ อใช้ เป็ นข้ อมู ลฐำนในกำรวิ เครำะห์ แนวโน้ ม และกำรก ำหนดกรอบทิ ศ ทำง ในกำรจั ด ท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
2. เพื่อเผยแพร่ผลกำรดำเนินงำนต่อสำธำรณชน และเป็นประโยชน์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัด
กำรศึกษำทุกภำคส่วน

ขอบเขตกำรศึกษำ

รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เป็นกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำม
ประเด็นยุทธศำสตร์ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ประกอบด้วย 7 ประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
จำนวน 6 โครงกำร/กิจกรรม
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1. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน
2. โครงกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
3. โครงกำรคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
4. กิจกรรม กำรเบิก – จ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
5. กิจกรรม ประเมินกำรบริหำรกำรเงิน กำรคลัง สถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ประจำปีงบประมำณ 2563
6. กิจกรรม ตรวจสอบกำรดำเนินงำนโครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน ประจำปีงบประมำณ 2563
ยุทธศำสตร์ที่ 2 เร่งรัดกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรบริกำรและ
กำรเรียนรูส้ ู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้
จำนวน 3 โครงกำร/กิจกรรม
1. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน
2. กิจกรรม จัดทำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจังหวัด สุรำษฎร์ธำนี ปีกำรศึกษำ 2562
3. กิจกรรม รับส่งหนังสือระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office/ my-office)
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรงำนบุคคล พัฒนำและสร้ำงควำมก้ำวหน้ำของข้ำรำชกำร
ครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
จำนวน 5 โครงกำร/กิจกรรม
1. โครงกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่และผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกำชำด
2. โครงกำรจัดงำนวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563
3. กิจกรรม งำนธุรกำรในคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
4. กิจกรรม กำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ.2563
5. กิจกรรม กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ.2563
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำทุกช่วงวัยทั้งในระบบ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
จำนวน 5 โครงกำร/กิจกรรม
1. โครงกำรขับเคลื่อนกำรยกกระดับคุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรศึกษำจัดหวัด
โดยผ่ำนกลไก กศจ.
2. โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพื้นที่
3. โครงกำรศึกษำและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้ำนเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด
4. โครงกำรตรวจติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำน ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์
(เชิงบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำนของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี)
5. ตรวจติดตำมกำรใช้เงินอุดหนุนทุกประเภท และนิเทศ ติดตำมกำรบริหำรจัดกำรของ
โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ ประจำปีงบประมำณ 2563
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำทั้งในระบบนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยรวมถึง
กำรศึกษำแบบทวิภำคีให้ได้มำตรฐำนสำกล
จำนวน 5 โครงกำร/กิจกรรม
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1. โครงกำร TFE (Team For Education)
2. โครงกำร Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
3. โครงกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ
4. โครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอก
ระบบรองรับกำรเปิดเรียน ในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019
ในกำกับของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
5. กิจกรรม กำรดำเนินงำนทุนกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมกำรกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำและคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวน 3 โครงกำร/กิจกรรม
1. โครงกำรส่งเสริมเวทีประชำคมเพื่อกำรจัดทำรูปแบบและแนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ
2. โครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอย พระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำ
สู่กำรปฏิบัติประจำปี 2563
3. โครงกำรขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 7 ส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนทำงกำรศึกษำกับองค์กรภำคีเครือข่ำย
และทุกภำคส่วนของสังคมในกำรสร้ำงคนดี
จำนวน 10 โครงกำร/กิจกรรม
1. โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติเพื่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ในสถำนศึกษำ
2. โครงกำรกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ ประจำปี 2563
3. โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษำและศูนย์เสมำรักษ์สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
4. โครงกำรกำรจัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำดไทย ประจำปี 2563
5. โครงกำร ศธ. จิตอำสำบำเพ็ญประโยชน์
6. โครงกำรยุวกำชำดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID – 19 เฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
7. โครงกำรส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนำรี ประจำปี 2563
8. โครงกำรนิเทศกำรจัดกิจกรรมลูกเสือในสถำนศึกษำ ประจำปี 2563
9. กิจกรรม ประชุมคณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ
10. กิจกรรม ประชุมคณะอนุกรรมกำรบริกำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์
รวมทั้งสิ้น จำนวน 37 โครงกำร/กิจกรรม
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นิยำมศัพท์เฉพำะ
ยุทธศำสตร์

หมำยถึง แผนกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ที่ร่ำงขึ้น
อย่ำงเป็นระบบ ซึ่งมีองค์ประกอบต่ำง ๆ ที่สอดคล้องสัมพันธ์กันเป็นแผนที่มีวิสัยทัศน์
เป้ำประสงค์ ที่เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของทุกส่วน สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

โครงกำร

หมำยถึง กระบวนกำรทำงำนที่ประกอบด้วยหลำยกิจกรรม โดยกำรดำเนินงำนจะต้อง
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

รำยงำนผลกำรดำเนินงำน หมำยถึง กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนภำยใต้ยุทธศำสตร์และโครงกำรของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 7 ยุทธศำสตร์
จำนวน 37 โครงกำร

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สำมำรถนำข้อมูลไปเป็นข้อมูลสำรสนเทศในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564
2. งำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีสำมำรถนำข้อมูล รำยงำนผลกำรดำเนินงำนฯ ไปเป็นแนวทำง
ในกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
3. ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี มี ร ำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนประจ ำปี ง บประมำณ
พ.ศ. 2563 ที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องได้
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ส่วนที่ 2
บริบททั่วไป
บริบททั่วไปของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของภำคใต้ห่ำงจำกกรุงเทพ ฯ โดยทำงรถยนต์ประมำณ
645 กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมำณ 13,079.61 ตำรำงกิโลเมตรหรือ 8,174,758.61 ไร่ มีเนื้อที่มำกเป็นอันดับ 6
ของประเทศและมีพื้นที่มำกที่สุดในภำคใต้ฝั่งทะเลด้ำนอ่ำวไทยในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีมีควำมยำวประมำณ
156 กิโลเมตรมีเกำะขนำดใหญ่ ได้แก่ อำเภอเกำะสมุย เนื้อที่ 227.25 ตำรำงกิโลเมตร อำเภอเกำะพะงัน
มีเนื้อที่ 194.2 ตำรำงกิโลเมตร นอกจำกนี้ยังมีหมู่เกำะอ่ำงทองและเกำะบริวำร 42 เกำะ เกำะสมุยเป็นเกำะที่ใหญ่
ที่สุดในจังหวัดห่ำงจำกฝั่งทะเลประมำณ 20 กิโลเมตรและห่ำงจำกศำลำกลำงจังหวัดประมำณ 80 กิโลเมตร
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดและพื้นที่อื่น ๆ ดังนี้

ลักษณะทำงกำยภำพ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดชุมพรจังหวัดระนองและอ่ำวไทย
ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมรำชและจังหวัดกระบี่
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับจังหวัดพังงำ
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับอ่ำวไทยและจังหวัดนครศรีธรรมรำช

กำรปกครอง

กำรปกครองแบ่ ง ออกเป็ น 19 อ ำเภอ 131 ต ำบล 1,074 หมู่ บ้ ำ น 503,053 บ้ ำ นหลั ง คำเรื อ น
กำรดำเนินงำนจังหวัดภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด มีส่วนรำชกำรต่ำงๆ ในจังหวัดอำเภอ
ตำบลและหมู่บ้ำน ดังนี้
1) กำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำคมีทั้งหมด 34 หน่วยงำน แยกเป็น
- สังกัดกระทรวงมหำดไทย 7 หน่วยงำน
- สังกัดกระทรวงทบวงกรมอื่นๆ 27 หน่วยงำน
2) หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำงมี 125 หน่วยงำน แยกเป็น
- สังกัดกระทรวงมหำดไทย 2 หน่วยงำน
- สังกัดกระทรวงทบวงกรมอื่นๆ 123 หน่วยงำน
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3) หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ 21 หน่วยงำน
- สังกัดกระทรวงมหำดไทย 3 หน่วยงำน
- สังกัดกระทรวงอื่น 18 หน่วยงำน
4) หน่วยงำนอิสระของรัฐ 3 หน่วยงำน มีหน่วยกำรปกครองท้องถิ่น 3 รูปแบบคือ
- องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 1 แห่ง
- องค์กำรบริหำรส่วนตำบล 97 แห่ง
- เทศบำล 40 แห่ง (เทศบำลนคร 2 แห่ง เทศบำลเมือง 3 แห่ง เทศบำลตำบล 35 แห่ง)

ประชำกร

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี มีประชำกรเมื่อปี พ.ศ.2561 จำนวน 1,063,501 คน และประชำกรปี พ.ศ.2562
จำนวน 1,068,010 คน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 0.42% ประกอบด้วยเพศชำย 526,693 คน เพศหญิง 541,317 คน
อำเภอที่มีประชำกรมำกที่สุด คือ อำเภอกำญจนดิษฐ์ รองลงมำอำเภอพุนพิน และอำเภอพระแสง ประชำกร
ส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ อัตรำควำมหนำแน่นของประชำกร 81.65 คน ต่อ 1 ตำรำงกิโลเมตร จำนวน
ครัวเรือน 503,053 ครัวเรือน อำชีพหลักของประชำกรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี คือ ด้ำนกำรเกษตร ปศุสัตว์ ประมง
อุตสำหกรรม (ข้อมูล ณ ธันวำคม 2563)
เนื่องจำกจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีเป็นจังหวัดที่มีกำรเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็วในทุกด้ำน เศรษฐกิจ
มีควำมมั่นคง ประชำกรมีรำยได้ค่อนข้ำงสูง ทำให้มีกำรจ้ำงงำนเพิ่มขึ้นในธุรกิจและสถำนประกอบกำรต่ำง ๆ
จำนวนมำก ส่งผลให้มีประชำกรจำกพื้นที่จังหวัดต่ำงๆ ทั้งภำคกลำง ภำคอีสำน และภำคใต้อพยพมำทำงำน
ในพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนีจำนวนมำก แต่ไม่ได้ย้ำยทะเบียนบ้ำนมำให้ถูกต้องโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในพื้นที่
เทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี เทศบำลเมืองเกำะสมุย และอำเภอเกำะพะงัน ทำให้มีประชำกรแฝงทั้งจังหวัด
ประมำณ 109,725 คน (ข้อมูลประชำกรแฝง จำกกำรสำรวจใน ปี 2561 สำนักงำนสถิติจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี)

เมือง
ร้อยเกำะ

แหล่ง
ธรรมมะ

ไข่แดง

เงำะอร่อย
หอยใหญ่

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ข้อมูลทั่วไปของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
คำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2561 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 ข้อ 7 ให้แต่ละจังหวัดมีคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเรียก
โดยย่อว่ำ “กศจ.” ข้อ 8 (9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะทำงำนตำมควำมจำเป็นเพื่อช่วยเหลือกำร
ปฏิบัติงำนของ กศจ. ซึ่งอย่ำงน้องต้องมีคณะอนุกรรมกำรกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ และคณะอนุกรรมกำร
เกี่ ยวกั บกำรพั ฒนำกำรศึ กษำ และข้ อ 9 ให้ กศจ.เสนอคณะกรรมกำรขั บเคลื่ อนตำม ข้ อ 2 เพื่ อแต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด เรียกโดยย่อว่ำ “อกศจ.” เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงำนให้แก่ กศจ.
เกี่ยวกับกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรโยกย้ำย กำรดำเนินกำรทำงวินัย กำรกำหนดวิทยฐำนะหรือกำรกำหนดสิทธิ
ประโยชน์ต่ำงๆ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ข้อมูลด้ำนกำรบริหำรและภำคกำรมีส่วนร่วมของจังหวัด โดยมีองค์ประกอบดังนี้
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (กศจ.)
(วำระกำรดำรงตำแหน่ง ตำมคำสั่งฯ สั่ง ณ วันที่ 11 ตุลำคม พ.ศ. 2562)
1. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
2. ศึกษำธิกำรภำค 6
3. ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
ผู้แทนสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ
กศน.จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
4. ประธำนกรรมกำรอำชีวศึกษำ
ผู้แทนสำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
5. ผู้แทนสำนักงำนคณะกรรมกำรขั้นพื้นฐำน
6. ผู้แทนสำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครู กรรมกำร
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
7. ผู้แทนสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
8. ผู้แทนสำนักงำนปลัดกระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
9. นำยจิตรหรรษ์ เหมะกุล
ผู้แทนองค์กรภำคเอกชน
10. นำยทศพล งำนไพโรจน์
ผู้แทนองค์กรวิชำชีพ
11. นำยสมเกียรติ ดำโลดม
ผู้แทนภำคประชำชน
12. นำยสมศักดิ์ สุขะประดิษฐ์
13. นำยวัฒนำ รัตนพรหม
14. นำยสมควร เรืองวุฒิ
15. ศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
16. รองศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
17. ข้ำรำชกำรในสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
18. ข้ำรำชกำรในสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (กศจ.) มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
1) อำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร และกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำหนดให้เป็น
อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ
2) กำหนดยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ และกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ
และทุกประเภท ประสำนและส่งเสริมกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้ง
.
Annual Report 2020 : Suratthani Provincial Education Office

8

ส่งเสริมและสนับสนุ นกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ
สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอื่นที่จัดกำรศึกษำในรูปแบบที่หลำกหลำย
3) พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำกำรศึกษำ
4) พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและตัว ชี้วัดในกำรดำเนินงำน
ในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
5) ก ำกั บ เร่ ง รั ด ติ ด ตำม และประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนของส่ ว นรำชกำรหรื อ หน่ ว ยงำนและ
สถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
7) วำงแผนกำรจัดกำรศึกษำและพิจำรณำเสนอแนะกำรจัดสรรงบประมำณให้แก่สถำนศึกษำ
8) เสนอคณะกรรมกำรขั บ เคลื่ อ นกำรปฏิ รู ป กำรศึ ก ษำของกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ในภู มิ ภ ำค
เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด ตำมข้อ 9 ของคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่
19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560
9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะทำงำนตำมควำมจำเป็นเพื่อช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนของ กศจ.
ซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีคณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ และคณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ โดยให้นำองค์ประกอบของ อกศจ. มำใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกำรเสนอและแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมกำรหรื อ คณะท ำงำนตำมวรรคหนึ่ ง ต้ อ งค ำนึ ง ถึ ง วงเงิ น
งบประมำณที่ได้รับ ควำมคุ้มค่ำ ควำมประหยัด ควำมรวดเร็ว และไม่เป็นกำรเพิ่มขั้นตอนในกำรปฏิบัติหน้ำที่
โดยไม่จำเป็น
10) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำยกำหนด หรือตำมที่คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
ของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำคมอบหมำย
คณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์
(วำระกำรดำรงตำแหน่ง ตำมคำสั่งฯ สั่ง ณ วันที่ 8 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562)
1. ดร.พะโยม ชินวงศ์
กรรมกำรใน กศจ.
2. ผู้อำนวยกำรสำนักงำน กศน.
กรรมกำรใน กศจ.
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
3. ผศ.ดร.วัฒนำ รัตนพรหม
กรรมกำรใน กศจ.
4. นำยสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสุรำษฎร์ธำนี
5. นำยศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลสุรำษฎร์ธำนี
6. นำยธีระชัย ศรีโพธิ์ชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
8. ดร.ณัฐฌำ วีระวำนิช
ผู้ทรงคุณวุฒิ
9. ศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
10. ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
11. ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล

ประธำนอนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

คณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
1) กำหนดยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำของจังหวัด และกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท ประสำนและส่งเสริมกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครอง
.
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ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสังคมอื่นที่จัดกำรศึกษำในรูปแบบที่หลำกหลำย
2) ส่งเสริม สนับสนุน ประสำน กำรจัดพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
และระบบบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีประสิทธิภำพ สร้ำงสรรค์และรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง
3) พิ จำรณำกลั่ นกรองให้ ควำมเห็น ชอบกำรพั ฒนำหลั กสู ตรสถำนศึ กษำ และกำรพัฒ นำสำระ
หลักสูตรท้องถิ่นจังหวัด
4) ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำและ
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมกำรศึกษำของจังหวัด
5) พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในและมำตรฐำนกำรศึกษำในสถำนศึกษำและหน่วยงำนทำงกำร
ศึกษำอื่น
6) พิจำรณำกลั่นกรอง เห็นชอบกำรจัดตั้ง กำรจัดสรรงบประมำณ กำรจัดทำแผนงบประมำณ
แผนกำรใช้ จ่ ำ ยเงิ น กำรขอโอนและกำรขอเปลี่ ย นแปลงงบประมำณ ติ ด ตำมกำรใช้ จ่ ำ ยงบประมำณ
ของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
7) พิ จ ำรณำกลั่ น กรองให้ ค วำมเห็ น ชอบกรอบกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนและตั ว ชี้ วั ด กำร
ด ำเนิ น งำนในลั ก ษณะตั ว ชี้ วั ด ร่ ว มของส่ ว นรำชกำรหรื ห น่ ว ยงำนทำงกำรศึ ก ษำ สถำนศึ ก ษำในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด
8) ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือกำรดำเนินงำนของ กศจ. ในกำรกำกับ เร่งรัด ติดตำม กำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรให้เป็นไปตำม
นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและยุทธศำสตร์ชำติ
9) ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ตำมที่คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี มอบหมำย
คณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ
(วำระกำรดำรงตำแหน่ง ตำมคำสั่งฯ สั่ง ณ วันที่ 8 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562)
1. นำยสมเกียรติ ดำโลดม
กรรมกำรใน กศจ.
2. นำยสมศักดิ์ สุขะประดิษฐ
กรรมกำรใน กศจ.
3. นำยจิตรหรรษ์ เหมะกุล
กรรมกำรใน กศจ.
4. นำยสุรินทร์ นวลรอด
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงสุรำษฎร์
5. นำยสมยศ กระจ่ำงแจ้ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี
6. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นำยมำนะ ชัยชนะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นำยสุกิจ สมงำม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
9. ศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
10. ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ
11. ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน

ประธำนอนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

คณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
1) พิจำรณำกลั่นกรองให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัด
2) ส่งเสริม สนับสนุน ประสำนช่วยเหลือ กำรรำยงำนเหตุภัยพิบัติ และภำวะวิกฤตทำงกำรศึกษำ
ของจังหวัด
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3) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำกำรศึกษำเฉพำะกิจ เฉพำะกลุ่มและเฉพำะพื้นที่
4) ส่งเสริม สนับสนุนด้ำนกำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรมและกำรกีฬำเพื่อกำรศึกษำ
5) ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท เพื่อสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและ
ควำมเท่ำเทียมกันทำงกำรศึกษำและกำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้อง
6) ประสำนและส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7) กำรประกำศรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรส่งเด็กเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ และกำรจัดสรรโอกำสเข้ำ
ศึกษำต่อระหว่ำงสถำนศึกษำที่อยู่ในเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ
8) จัดกำรศึกษำเป็นพิเศษสำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ อำรมณ์ สังคม
กำรสื่อสำรและกำรเรียนรู้ หรือมีร่ำงกำยพิกำรหรือทุพลภำพ หรือเด็กซึ่งไม่สำมำรถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล
หรือด้อยโอกำส หรือเด็กที่มีควำมพิเศษให้ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ รูปแบบและวิธีกำรที่เหมำะสม รวมทั้ง
กำรได้รับสิ่งอำนวยควำมสะดวก สื่อบริกำร และควำมช่วยเหลือใดตำมควำมจำเป็นเพื่อประกันโอกำสและ
ควำมเสมอภำคในกำรได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ
9) พิจำรณำกำรกำกับ ดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กำรพิ จ ำรณำอนุ ญ ำตและเลิ ก กำรจั ด กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนโดยครอบครั ว กำรจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ำรเรี ย นรู้ ต ำม
กฎกระทรวงและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
10) กำรพิจำรณำกลั่นกรองให้ควำมเห็นชอบกำรเสนอรวมสถำนศึกษำตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปของ
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ เพื่อให้สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพและเกิดผลดีแก่นักเรียน
ทั้งในด้ำนสิทธิโอกำสและคุณภำพกำรศึกษำ
11) กำกับ ดูแล ติดตำมกำรจัดกำรศึกษำทั้งระบบให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพตำมบริบทพื้นที่และ
ภำพรวมของกำรพัฒนำประเทศ
12) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่คณะกรรมกำรกำรศึกษำจังหวัดมอบหมำย
คณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (อกศจ.)
(วำระกำรดำรงตำแหน่ง ตำมคำสั่งฯ สั่ง ณ วันที่ 6 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562)
1. นำยทศพล งำนไพโรจน์
ประธำนอนุกรรมกำร
2. นำยสมควร เรืองวุฒิ
อนุกรรมกำร
3. นำงสำวเจริญวรรณ หนูนำค
อนุกรรมกำร
4. นำยประทีป ทองด้วง
อนุกรรมกำร
5. นำงสมร เผือกเดช
อนุกรรมกำร
6. รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร
อนุกรรมกำร
7. นำยบัญญัติ สุขขัง
อนุกรรมกำร
8. นำยชุมพล ศรีสังข์
อนุกรรมกำร
9. ศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร

คณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (อกศจ.) มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
1) เกี่ยวกับกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง และกำรโยกย้ำยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(1.1) กำรพิจำรณำเสนอแนะนโยบำยและให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรกำหนดจำนวน และอัตรำ
ตำแหน่ง กำรเกลี่ยอัตรำกำลังให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่
ก.ค.ศ. กำหนด
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(1.2) กำรบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เช่น กำรบรรจุ และแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก กำรย้ำย กำรโอน กำรเปลี่ยนตำแหน่งและกำรเลื่อนตำแหน่ง
2) เกี่ยวกับวินัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(2.1) เสนอแนะนโยบำยและแนวทำง เกี่ยวกับกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำ กำรเสริมสร้ำง
และกำรป้องกันคุ้มครองระบบคุณธรรม ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(2.2) กำรดำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ ของข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(2.3) กำรกำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3) เกี่ยวกับวิทยฐำนะและสิทธิประโยชน์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(3.1) เสนอแนะนโยบำยและแนวทำงเกี่ยวกับกำรพิจำรณำวิทยฐำนะ ควำมดีควำมชอบ กำรเสริมสร้ำง
ขวัญกำลังใจ กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(3.2) กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะ และเลื่อนวิทยฐำนะ
(3.3) กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรกำรศึกษำและข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(3.4) กำรเสริมสร้ำงขวัญกำลังใจ กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีมอบหมำย
ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ พ.ศ.2560 ประกำศ
ณ วันที่ 28 ธันวำคม 2560 หมวด 4 ข้อ 21 ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่งเรียกว่ำ “คณะกรรมกำรบริหำร
ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำจังหวัด” ประกอบด้วย
ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ พ.ศ.2560 ประกำศ
ณ วันที่ 28 ธันวำคม 2560 หมวด 4 ข้อ 21 ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่งเรียกว่ำ “คณะกรรมกำรบริหำร
ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำจังหวัด” ประกอบด้วย
คณะกรรมกำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำจังหวัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 2
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 11
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัยจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
8. ท้องถิ่นจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
9. นำยกสมำคมโรงเรียนเอกชนประจำจังหวัด
10. ประธำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
11. ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจำจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
12. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์สุรำษฎร์ธำนี
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ประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

12

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสอนคนตำบอดภำคใต้ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
กรรมกำร
พ.ต.ท.วัชรินทร์ เพชรน้อย ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตะเวนชำยแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ กรรมกำร
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี
กรรมกำร
นำยทนงศักดิ์ ทวีทอง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำร
ดร.สมพร เพชรสงค์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำร
ผศ.ปริญญำ น้อยดอนไพร ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี
ศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
รองศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
นำงสำวพรรณำ พรหมวิเชียร ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ศธจ.สฎ. ผู้ช่วยเลขำนุกำร
นำงสำวรสุ รุ่มจิตร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร ศธจ.สฎ. ผู้ช่วยเลขำนุกำร

สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ประกำศให้มีกำรแบ่งหน่วยงำนภำยในสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด ตำมประกำศสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งหน่วยงำนภำยใน สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
และสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สั งกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2560
โดยได้ก ำหนดให้ ส ำนัก งำนศึก ษำธิ กำรจั งหวั ด มี ก ลุ่ ม อำนวยและประสำนงำน, กลุ่ ม บริ หำรงำนบุ ค คล,
กลุ่มนโยบำยและแผน, กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ, กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล, กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน,
กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน และหน่วยตรวจสอบภำยใน โดยแบ่งงำนออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กลุ่มอำนวยกำรและประสำนงำน
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กลุ่มนโยบำยและแผน
กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน
หน่วยตรวจสอบภำยใน

ทั้งนี้ ด้วยกระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำในส่วนภูมิภำค โดยกำหนดให้กลุ่ม
บริหำรงำนบุคคล สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรดูแลควบคุมผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำร
ศึกษำ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณของวิชำชีพ และคณะกรรมกำรคุรุสภำ ในกำรประชุม
ครั้ ง ที่ 5/2560 เมื่ อ วั น ที่ 20 เมษำยน 2560 ได้ ป รั บ ปรุ ง โครงสร้ ำ งส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำรคุ รุ ส ภำ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบำยกำรปฏิ รู ป กำรศึ ก ษำดั ง กล่ ำ ว โดยจั ด กรอบอั ต รำก ำลั ง บุ ค ลำกรของส ำนั ก งำน
เลขำธิกำรคุรุสภำ ซึ่งปฏิบัติงำนอยู่ ณ สำนักงำนเขตพื้ นที่กำรศึกษำประถมศึกษำในปัจจุบัน ให้มำปฏิบัติงำน
ในสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และกำหนดแนวทำงในกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของคุรุสภำ ในสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด ซึ่งสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ โดยอำศัยอำนำจตำม
ควำมในข้อ 12 แห่งคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่องกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ในภูมิภำค
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 3 เมษำยน พุทธศักรำช 2560
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ผู้บริหำรและบุคลำกรสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
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ตำรำงที่ 1 แสดงจำนวนและวุฒิกำรศึกษำของบุคลำกรสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ตำแหน่ง/กลุ่ม

ชำย
ศึกษำธิกำรจังหวัด
1
รองศึกษำธิกำรจังหวัด
อำนวยกำร
1
บริหำรงำนบุคคล
นโยบำยและแผน
พัฒนำกำรศึกษำ
นิเทศ ติดตำมและประเมินผล
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
ลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน
1
ตรวจสอบภำยใน
คุรุสภำ
1
ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนจ้ำง
4
รวม
8
*** หมำยเหตุ ข้อมูล ณ เดือน ธันวำคม 63

เพศ

รวม
หญิง
1
1
3
3
1
9
6
1
1
2
3
31

1
1
2
3
3
1
9
6
2
1
3
7
39

วุฒิกำรศึกษำ
ต่ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี
ป.โท
1
1
1
1
2
1
2
1
1
7
2
4
2
1
2
1
1
4
2
1
15
21

ข้อมูลด้ำนงบประมำณ

รวม
ป.เอก
1
1
2

1
1
2
3
3
1
9
6
2
1
3
7
39

ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ได้รับจัดสรรงบประมำณ
จำนวนทั้งสิ้น 10,729,151.86 บำท โดยแบ่งออกเป็น 7 แผนงำน ดังนี้
1. แผนงำน พื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
- ผลผลิตนโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ กิจกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำในส่วน
ภูมิภำค ได้รับจัดสรรงบประมำณ โดยจำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย ดังนี้
งบดำเนินงำน จำนวนเงิน 890,000.00 บำท
งบเงินอุดหนุน จำนวนเงิน 209,000.00 บำท
งบรำยจ่ำยอื่น จำนวนเงิน 497,806.00 บำท
2. แผนงำน ยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมยั่งยืน
- โครงกำร ขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน กิจกรรมกำรขับเคลือ่ นนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ
ได้รับจัดสรรงบประมำณ โดยจำแนกหมวดรำยจ่ำย ดังนี้
งบรำยจ่ำยอื่น
จำนวนเงิน 299,480.00 บำท
3. แผนงำน บูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคณ
ุ ภำพ เท่ำเทียมและทั่วถึง
- โครงกำร ปรับปรุงระบบกำรเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้
ได้รับจัดสรรงบประมำณ โดยจำแนกหมวดรำยจ่ำย ดังนี้
งบรำยจ่ำยอื่น
จำนวนเงิน 917,218.00 บำท
4. แผนงำน บูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด
- โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด
ได้รับจัดสรรงบประมำณ โดยจำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย ดังนี้
งบรำยจ่ำยอื่น
จำนวนเงิน 60,000.00 บำท
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5. แผนงำน บูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมชิ อบ
- โครงกำร เครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงศึกษำธิกำร กิจกรรมสร้ำงกลไกกำรทุจริตให้
เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ ได้รับจัดสรรงบประมำณ โดยจำแนกหมวดรำยจ่ำย ดังนี้
งบรำยจ่ำยอื่น
จำนวนเงิน 49,700.00 บำท
6. แผนงำน ยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
- โครงกำร ขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน
งบดำเนินงำน
จำนวนเงิน 5,591,372.00 บำท
งบลงทุน
จำนวนเงิน 769,500.00 บำท
งบรำยจ่ำยอื่น
จำนวนเงิน 877,176.00 บำท
- โครงกำร ขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรปฏิรูปกำรศึกษำในส่วนภูมิภำค
งบลงทุน
จำนวนเงิน 567,899.86 บำท
ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณจำกระบบ GFMIS ปีงบประมำณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
งบประมำณรำยจ่ำย
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรำยจ่ำยอื่น
รวมทั้งสิ้น

งบประมำณที่ได้รับ
6,481,372.00
1,337,399.86
209,000.00
2,701,380.00
10,729,151.86

ยอดใช้งบประมำณ
6,389,006.77
1,154,699.07
196,650.00
2,303,114.60
10,043,470.44

คิดเป็นร้อยละ
98.57
86.34
94.09
85.26
93.61

ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ขอใช้อำคำรของสำนักงำนสำมัญศึกษำจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
(เดิม) แบบอำคำรเรียนกึ่งถำวรชั้นเดียวกั้นฝำ (ปรับปรุงใหม่) ตั้งอยู่ เลขที่ 261/28 ถนนอำเภอ ตำบลมะขำมเตี้ย
อำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 สำนักงำนศึกษำธิกำร
จั ง หวั ด สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี ได้ รั บ จั ด สรรงบประมำณในกำร
ก่อสร้ำงอำคำรหลังใหม่ รูปแบบอำคำรสำนักงำนแบบ
พิเศษ งบประมำณ 19,897,000 บำท ลงนำมในสัญญำ
จ้ำงก่อสร้ำงกับห้ำงหุ้นส่วน ชมวัสดุก่อสร้ำง เมื่อวันที่ 4
กรกฎำคม 2562 ระยะเวลำในกำรก่อสร้ำง จำนวน 300
วัน กำหนดแล้วเสร็จภำย เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2563
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ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนกำรศึกษำของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี มีสถำนศึกษำทั้งในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน - อุดมศึกษำเป็นจำนวนมำก
ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษำเข้ำมำศึกษำในจังหวัดเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี มีสถำนศึกษำทั้งสิ้น
795 แห่ง ประกอบด้วย หน่วยงำนหลัก 6 หน่วยงำน ได้แก่ 1) กระทรวงศึกษำธิกำร จำนวน 703 แห่ง 2) สำนัก
นำยกรัฐมนตรี จำนวน 4 แห่ง 3) กระทรวงมหำดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 80 แห่ง 4) กระทรวง
สำธำรณสุข สถำบันพระบรมรำชชนก จำนวน 1 แห่ง 5) สำนั กงำนต ำรวจแห่ งชำติ จำนวน 4 แห่ ง และ
6) กระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 3 แห่ง โดยในปี พ.ศ. 2562 มีครู/อำจำรย์
11,848 คน มีนักเรียน/นักศึกษำ 250,352 คน อัตรำส่วนครู/อำจำรย์ ต่อนักเรียน/นัก ศึกษำเป็น 1 : 21
ที่ ม ำ : สำรสนเทศทำงกำรศึ ก ษำ ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี ปี ก ำรศึ ก ษำ 2562 (ข้ อ มู ล
ณ 10 มิถุนำยน 2562)

กำรจัดกำรศึกษำ
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี มีกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษำ
(3 - 5 ปี) ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และระดับอุดมศึกษำ ทั้งในสำยสำมัญศึกษำและสำยอำชีพ จำกจำนวน
สถำนศึกษำ 795 แห่ง มีกำรจัดกำรศึกษำ 7 ระดับ เรียงตำมลำดับกำรจัดกำรศึกษำ ได้แก่ 1) ก่อนประถม
จำนวน 543 แห่ง 2) ประถมศึกษำ จำนวน 557 แห่ง 3) มัธยมศึกษำตอนต้น จำนวน 209 แห่ง 4) มัธยมศึกษำ
ตอนปลำย จำนวน 88 แห่ง 5) ประกำศนียบัตรวิชำชีพ จำนวน 15 แห่ง 6) ประกำศนียบัตรชั้นสูง จำนวน 11 แห่ง
และ 7) อุดมศึกษำ จำนวน 4 แห่ง
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2560 – 2562
จำแนกตำมรำยวิชำ 4 วิชำหลัก ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2560 – 2562
จำแนกตำมรำยวิชำ 4 วิชำหลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 จำแนก
ตำมรำยวิชำ 5 วิชำหลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6

ปีกำรศึกษำเฉลี่ย
ปีกำรศึกษำเฉลี่ย หมำยถึง จำนวนปีที่ได้รับกำรศึกษำในระบบโรงเรียนหรือเทียบเท่ำของประชำกร
โดยเฉลี่ย ที่คำนวณแบบถ่วงน้ำหนัก ซึ่งจำกกำรเปรียบเทียบข้อมูลปีกำรศึกษำเฉลี่ย ในช่วง ปี พ.ศ.2561 – 2562
ของประชำกรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี พบว่ำในช่วงอำยุ 15 ปีขึ้นไป, ช่วงอำยุ 15 - 39 ปี และช่วงอำยุ 15 - 59 ปี
มีจำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยเพิ่มขึ้น แต่ในส่วนของกลุ่มประชำกรในช่วงอำยุ 40 - 59 ปี และช่วงอำยุ 60 ปีขึ้นไป
มีจำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยลดลง
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ส่วนที่ 3
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานบูรณาการทีส่ ร้างคุณภาพการศึกษา สร้างคนดี มีคุณธรรม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สถำนศึกษำ/สถำบันกำรศึกษำหรือหน่วยงำนผู้จัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล
กลยุทธ์ที่ 2 เร่ ง รั ด พั ฒ นำ และส่ ง เสริ ม กำรใช้ ร ะบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร
เพื่อกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลและพัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน ของข้ำรำชกำร
ครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ได้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพและตำแหน่ง
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มและกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้ประชำชน
สำมำรถเข้ำถึงโอกำสทำงกำรเรียนรู้ได้อย่ำงหลำกหลำย ครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเป้ำหมำย
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมให้องค์กรและทุกภำคส่วน ร่วมจัดและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้ประชำชน
ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงครอบคลุม และมีคุณภำพ
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมผู้สำเร็จกำรทุกช่วงวัยมีงำนทำและมีคุณภำพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำด้วยงำนวิจัย
กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือกับทุกองค์กร ภำคีเครือข่ำย และทุกภำคส่วน
ของสังคมในกำรสร้ำงและสนับสนุน ยกย่อง “คนดี”
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ส่วนที่ 4
ผลกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
จำนวน 6 โครงกำร/กิจกรรม
1. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน
2. โครงกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
3. โครงกำรคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
4. กิจกรรม กำรเบิก – จ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
5. กิจกรรม ประเมินกำรบริหำรกำรเงิน กำรคลัง สถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ประจำปีงบประมำณ 2563
6. กิจกรรม ตรวจสอบกำรดำเนินงำนโครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน ประจำปีงบประมำณ 2563
ยุทธศำสตร์ที่ 2 เร่งรัดกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรบริกำรและ
กำรเรียนรูส้ ู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้
จำนวน 3 โครงกำร/กิจกรรม
1. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน
2. กิจกรรม จัดทำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจังหวัด สุรำษฎร์ธำนี ปีกำรศึกษำ 2562
3. กิจกรรม รับส่งหนังสือระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office/ my-office)
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรงำนบุคคล พัฒนำและสร้ำงควำมก้ำวหน้ำของข้ำรำชกำร
ครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
จำนวน 5 โครงกำร/กิจกรรม
1. โครงกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่และผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกำชำด
2. โครงกำรจัดงำนวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563
3. กิจกรรม งำนธุรกำรในคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
4. กิจกรรม กำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ.2563
5. กิจกรรม กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ.2563
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำทุกช่วงวัยทั้งในระบบ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
จำนวน 5 โครงกำร/กิจกรรม
1. โครงกำรขับเคลื่อนกำรยกกระดับคุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรศึกษำจัดหวัด
โดยผ่ำนกลไก กศจ.
2. โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพื้นที่
3. โครงกำรศึกษำและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้ำนเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด
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4. โครงกำรตรวจติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำน ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์
(เชิงบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำนของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี)
5. ตรวจติดตำมกำรใช้เงินอุดหนุนทุกประเภท และนิเทศ ติดตำมกำรบริหำรจัดกำรของ
โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ ประจำปีงบประมำณ 2563
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำทั้งในระบบนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยรวมถึง
กำรศึกษำแบบทวิภำคีให้ได้มำตรฐำนสำกล
จำนวน 5 โครงกำร/กิจกรรม
1. โครงกำร TFE (Team For Education)
2. โครงกำร Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
3. โครงกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ
4. โครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอก
ระบบรองรับกำรเปิดเรียน ในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019
ในกำกับของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
5. กิจกรรม กำรดำเนินงำนทุนกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมกำรกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำและคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวน 3 โครงกำร/กิจกรรม
1. โครงกำรส่งเสริมเวทีประชำคมเพื่อกำรจัดทำรูปแบบและแนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ
2. โครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอย พระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำ
สู่กำรปฏิบัติประจำปี 2563
3. โครงกำรขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 7 ส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนทำงกำรศึกษำกับองค์กรภำคีเครือข่ำย
และทุกภำคส่วนของสังคมในกำรสร้ำงคนดี
จำนวน 10 โครงกำร/กิจกรรม
1. โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติเพื่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ในสถำนศึกษำ
2. โครงกำรกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ ประจำปี 2563
3. โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษำและศูนย์เสมำรักษ์สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
4. โครงกำรกำรจัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำดไทย ประจำปี 2563
5. โครงกำร ศธ. จิตอำสำบำเพ็ญประโยชน์
6. โครงกำรยุวกำชำดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID – 19 เฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
7. โครงกำรส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนำรี ประจำปี 2563
8. โครงกำรนิเทศกำรจัดกิจกรรมลูกเสือในสถำนศึกษำ ประจำปี 2563
9. กิจกรรม ประชุมคณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ
10. กิจกรรม ประชุมคณะอนุกรรมกำรบริกำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์

รวมทั้งสิ้น จำนวน 37 โครงกำร/กิจกรรม
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ผลกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
มีผลกำรดำเนินงำนสรุป ดังนี้
1. โครงกำร/กิจกรรม โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นายวัฏนา ทองมณี กลุ่ม อำนวยกำร
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ศธ.
ประเด็นที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สป.ศธ.
ประเด็นที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคณ
ุ ภำพ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สนง.ศธจ.สฎ.
ประเด็นที่ 1 สร้ำงระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรเกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกำรปฏิบัติงำน
2. เพื่ อให้ บุค ลำกรได้รับ กำรพั ฒนำสมรรถนะอย่ำ งต่ อเนื่ องและให้ เห็ นถึง ศัก ยภำพและสำมำรถ
ดึงศักยภำพของตนเองมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กิจกรรม/ผลกำรดำเนินงำน/ภำพควำมสำเร็จ
โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน มีกำรจัดกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมร่วมฟังเทศน์ฟังธรรม ถวำยภัตตำหำรเพลพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดสมหวังวนำรำม ตำบลมะขำมเตี้ย
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และกิจกรรมรับฟังนโยบำยกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี กำรชี้แจงเตรียมกำรสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรปีงบประมำณ พ.ศ.2563 และเตรียมวำงแผน
โครงกำรกำรใช้จ่ำยงบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ.2564 โดยศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ผู้อำนวยกำรกลุ่ม
ทุกกลุ่ม และผู้รับผิดชอบ เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2563
- กิจกรรมประชุมบุคลำกรของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เพื่อระดมประเด็นกำรพัฒนำ
ขององค์กร (เป็นกำรจัดกิจกรรมบูรณำกำรร่วมกับโครงกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและ
ประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัดโดยผ่ำนกลไก กศจ.) และกิจกรรมสรุปผลกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 กำรนำเสนอผลกำรดำเนินงำน และบรรยำยพิเศษโดยศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เรื่อง แนวทำง
เพื่อปฏิบัติงำนจัดทำแผน โครงกำร กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 โดยศึกษำธิกำรจังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี ณ ห้องประชุม โรงแรม นครำ ลองบีช รีสอร์ท เมื่อวันที่ 1 - 2 ตุลำคม 2563
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จำกกำรดำเนินกิจกรรมตำมแผนงำนโครงกำรฯ ส่งผลให้บุคลำกรในสังกัดมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มีส่วนร่วมและมีพลังเสริมแรงจูงใจในกำร ปฏิบัติงำน มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนที่ดีมีประสิทธิภำพ และ
มีควำมตระหนักรู้ ในกำรปฏิบัติ งำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตนทำให้องค์กรมีประสิทธิผลในกำรทำงำน
(Effectiveness) และมีสุขภำวะองค์กรที่ดี (Healthy)
ภำพกิจกรรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในกำรปฏิบัตงิ ำน
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2. โครงกำร/กิจกรรม โครงกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงสำวอัจฉรำ ฉัตรำกำญจน์ กลุ่ม นโยบำยและแผน
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ศธ.
ประเด็นที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สป.ศธ.
ประเด็นที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สนง.ศธจ.สฎ.
ประเด็นที่ 1 สร้ำงระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
วัตถุประสงค์
1. จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี มีแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2563 – 2565) จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
(ฉบับทบทวน) เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรหน่วยงำนและหน่วยงำนในสังกัดใช้เป็นแนวทำง
ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีที่ทันสมัยสอดคล้องกั บควำมต้องกำรของพื้นที่
นโยบำยของจังหวัด กระทรวงศึกษำธิกำร รัฐบำล และที่เกี่ยวข้อง
2. จั งหวั ดสุ รำษฎร์ ธำนี มี แผนปฏิ บั ติ กำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 จั งหวั ดสุ รำษฎร์ ธำนี
(ฉบับจัดทำคำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปี) เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทำงในกำรปฏิบัติรำชกำรและจัดทำคำขอ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ด้ำนกำรศึกษำของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
กิจกรรม/ผลกำรดำเนินงำน/ภำพควำมสำเร็จ
กิจกรรมที่ดำเนินกำร
1. เสนอขออนุมัติดำเนินกำร แต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ และขออนุมัติโครงกำร
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัด
สุรำษฎร์ธำนีและแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (ฉบับจัดทำคำของบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี) จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
3. จัดทำเอกสำรและจัดทำรูปเล่มแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึ กษำ (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (ฉบับจัดทำคำของบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี) จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ผลกำรดำเนินงำนของกิจกรรม
1. ได้รับอนุมัติดำเนินกำร แต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ และอนุมัติโครงกำร
2. ดำเนินกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2563 – 2565)
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนีและแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (ฉบับจัดทำคำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี) จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จำนวน 1 ครั้ง รวม 3 วัน ระหว่ำงวันที่ 23 - 25 ธันวำคม 2562
ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมจำก 70 หน่วยงำน จำนวน 113 คน
.
Annual Report 2020 : Suratthani Provincial Education Office

30

ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน/ผู้มีหน้ำที่จัดทำแผนทุกหน่วยงำน รวมถึงหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
3. เข้ำรับกำรตรวจเยี่ยมและติดตำมผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี
ของ พลเอก ดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เมื่อวันพุธที่ 15 มกรำคม 2563 ณ ห้องประชุมครุพัฒน์ ชั้น ๒
คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี ทั้งนี้ ได้ติดตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ด้วย โดยได้ให้ข้อชี้แนะในด้าน SWOT, ตัวชี้วัดความสาเร็จตามข้อมูล baseline, แผนงาน โครงการที่ตอบ
โจทย์มุ่งแก้ปัญหา มุ่งเป้าหมาย (G0al) สำหรับกำรศึกษำของจังหวัด
4. ดำเนินกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี เพื่อจัดทำตัวชี้วัดทำงกำรศึกษำ ได้แสดงควำมคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะในกำรจัดกำรศึกษำเชิงพื้นที่
เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม
จำนวน 17 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย ศึกษำนิเทศก์และบุคลำกรกลุ่มนโยบำยและ
แผน สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ทั้งนี้ เบิกค่ำใช้จ่ำยจำกงบประมำณสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี
5. ดำเนินกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัด กำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท และทุกสังกัด ได้แสดง
ควำมคิ ดเห็น ให้ข้ อเสนอแนะในกำรจัดกำรศึกษำเชิ งพื้ น ที่ เมื่ อ วั น ที่ 11 กุ ม ภำพั น ธ์ 2563 ณ ห้ อ งประชุ ม
ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี โดยมี ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มประชุ ม จ ำนวน 32 คน ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นำทำงกำรศึกษำของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนภำคี เครือข่ำย
ทั้งภำครัฐและเอกชน ผู้อำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
6. มี ก ำรประชุ ม คณะอนุ ก รรมกำรบริ ห ำรรำชกำรเชิ ง ยุ ท ธศำสตร์ ครั้ ง ที่ 1/2563 เมื่ อ วั น พุ ธ ที่
19 กุ ม ภำพั น ธ์ 2563 ณ ห้ อ งประชุ ม ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี ได้ แสดงควำมคิ ดเห็ น
ให้ข้อเสนอแนะในกำรจัดกำรศึกษำเชิงพื้นที่
7. มี ก ำรประชุ ม คณะกรรมกำรศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี ครั้ ง ที่ 2/2563 เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่
24 กุมภำพันธ์ 2563 ได้แสดงควำมคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะในกำรจัดกำรศึกษำเชิงพื้นที่และได้ข้อสรุป ดังนี้
1) เห็น ชอบ (ร่ ำง) กรอบแนวทำงกำรด ำเนิน กำรพั ฒนำยุ ทธศำสตร์ก ำรพัฒ นำด้ำ นกำรศึก ษำ
(พ.ศ.2563 - 2565) จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
2) เห็ น ชอบให้ ค ณะท ำงำน ไปปรั บ แก้ ไ ข และได้ จั ด ท ำรู ป เล่ ม แผนพั ฒ นำกำรศึ ก ษำจั ง หวั ด
สุรำษฎร์ธำนี ให้เป็นไปข้อเสนอแนะของ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
8.ด ำเนิ น กำรตำมมติ แ ละควำมเห็ น ชอบของคณะกรรมกำรศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด (กศจ.) และ
จัดทำเอกสำรแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (ฉบับจัดทำคำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปี) จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
9. นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
25 มิถุนำยน 2563 เห็นชอบแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี พ.ศ.2563 - 2565 (ฉบับทบทวน) และ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (ฉบับจัดทำคำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปี) จังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี

Annual Report 2020 : Suratthani Provincial Education Office

31

10. จัดทำเอกสำรแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) และ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (ฉบับจัดทำคำของบประมำณรำยจ่ ำยประจำปี) จังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี เสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด และเผยแพร่แก่หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมแผนที่ได้กำหนดไว้ต่อไปตำมลำดับ
ภำพควำมสำเร็จ
1. จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี มีแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน)
เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรหน่วยงำนและหน่วยงำนในสังกัดใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนกำรศึกษำของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีที่ทันสมัยสอดคล้องกับควำมต้องกำรของพื้นที่นโยบำยของจังหวัด
กระทรวงศึกษำธิกำร รัฐบำล และที่เกี่ยวข้อง
2. จั ง หวั ด สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี มี แ ผนปฏิ บั ติ ก ำรประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2564 (ฉบั บ จั ด ท ำค ำขอ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี) จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทำงในกำรปฏิบัติรำชกำรและจัดทำคำ
ของบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ด้ำนกำรศึกษำของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ
และแผนปฏิบัติกำรฯ ระหว่ำงวันที่ 23 - 25 ธันวำคม 2562
ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2563 –
2565) จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เพื่อจัดทำตัวชี้วัดทำงกำรศึกษำ
ข้อเสนอแนะในกำรจัดกำรศึกษำเชิงพื้นที่ เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

เข้ำรับกำรตรวจเยี่ยมและติดตำมผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี และติดตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ของ พลเอก ดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เมื่อวันพุธที่ 15 มกรำคม 2563
ณ ห้องประชุมครุพัฒน์ ชั้น 2 คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี

จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภท/สังกัด
ให้ข้อเสนอแนะในกำรจัดกำรศึกษำเชิงพื้นที่ เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
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3. โครงกำร/กิจกรรม โครงกำรคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม นำงอำรยำ จันทวี และ นำงสำวศิริมำ นุ้ยไม กลุ่ม หน่วยตรวจสอบภำยใน
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ศธ.
ประเด็นที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สป.ศธ.
ประเด็นที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สนง.ศธจ.สฎ.
ประเด็นที่ 1 สร้ำงระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) ของสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
2. เพื่อยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน (ITA) ของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
3. เพื่อพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำน กำรให้บริกำร กำรบริหำรรำชกำร ของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ให้มีประสิทธิภำพ
กิจกรรม/ผลกำรดำเนินงำน/ภำพควำมสำเร็จ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ได้ดำเนินกำรโครงกำรคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำน โดยมีขั้นตอนกระบวนกำร ประกอบด้วย 1) ประชุมวำงแผนดำเนินงำน 2) กำหนดรูปแบบ/วิธีกำร/
วิธีดำเนินงำน (PDCA) 3) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะทำงำน 4) ประชุมเชิงปฏิบัติกำร สร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจ โครงกำรฯ 5) ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำงำนด้ำนภำรกิจ คัดเลือกระบวนงำน (ITA) กำรจัดทำ
แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใช้เป็น แนวทำง/มำตรกำรเชิงรุกขององค์กร/กลุ่มเพื่อป้องกันกำรทุจริตที่เป็น
รูปธรรม ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 พัฒนำออกแบบระบบกำร
ป้องกันกำรทุจริตโดยเพิ่มบทบำทกำรมีส่วนร่วมและกำรยกระดับกำรสั่งกำร สำธำรณะ เพื่อกำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและกำรจัดกำรบริกำร เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้ อมูลสำรสนเทศผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ และ 6) สรุป
รำยงำนผลโครงกำรฯ
ทั้งนี้ในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนโครงกำรคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน (ITA)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระหว่ำงวันที่ 8-9 มิถุนำยน 2563 ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร
โครงกำรคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2563 ณ ห้ อ งประชุ ม ชลธี ชั้ น 3
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 11 อำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี ดังนี้
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วันที่ 8 - 9 มิถุนำยน 2563 ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ รองศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี รักษำกำร
ในต ำแหน่ ง ศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ดสุ ร ำษฎร์ ธ ำนี เป็น ประธำนในพิ ธี เ ปิด และมอบนโยบำย “กำรประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติกำร โครงกำรคุณธรรมและกำรโปร่งใสในกำรดำเนินงำน” พร้อมด้วย วิทยำกร นำงมลินีนัน ณัฐศรีวัฒน
ที่ปรึกษำผู้ตรวจรำชกำรภำคประชำชนด้ำนวิชำกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช ภำยใต้หัวข้อ
1) นโยบำยและแนวทำงขับเคลื่อนกำรป้องกันกำรทุจริต
2) กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
3) กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
4) ควำมอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต
5) กำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต
รวมถึงถึงกิจกรรมกำรบรรยำยพิเศษ โดยได้รับเกียรติจำกท่ำน ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ศึกษำธิกำรภำค
5 สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 5 หัวข้อ เรื่อง “กำรสร้ำงพลังองค์กรที่เข้มแข็ง สู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่
ยั่งยืน” และกิจกรรมกำรบรรยำยธรรม หัวข้อเรื่อง “กำรสร้ำงวินัยเชิงบวกให้กับข้ำรำชกำร” โดย พระสัญญำ
นนท์ สติสัมปันโน วัดไตรธรรมำรำม จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี มีผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร ประกอบด้วย
ข้ำรำชกำรและบุคลกรทำงกำรศึกษำสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จำนวนทั้งสิ้น 42 คน
ทั้งนี้ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เห็นควำมสำคัญ ด้ำนคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน
กำรกำหนดมำตรฐำนคุณธรรมในกำรปฏิบัติงำน ด้ำนคุณธรรมในกำรบริหำรงำนบุคคล งบประมำณและกำร
มอบหมำยงำน ให้สำมำรถยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร และ.
นำผลกำรประเมินมำพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำน กำรให้บริกำรให้เกิดประสิทธิผลอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
โดยกำรดำเนินกิจกรรมดังกล่ำว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำมำรถยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรดำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร และนำผลกำรประเมินมำพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำน
กำรให้บริกำรให้เกิดประสิทธิผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงโครงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2563
กำรประเมิ นคุ ณธรรมและควำมโปร่ งใสในกำรด ำเนิ นงำนของหน่ วยงำนภำครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
สำนักงำน ป.ป.ช. ได้แจ้งช่องทำงกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal
Integrity and Transparency Assessment: IIT) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External
Integrity and Transparency Assessment: EIT) ของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึ กษำธิกำร เพื่อให้กำรตอบ
แบบวัด IIT และ EIT ผ่ำนระบบ ITAS เป็นไปตำมแนวทำงกำรประเมิน ITA ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
ภำยในวันที่ 31 กรกฎำคม 2563
ดำเนินกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรตอบแบบ IIT ให้บุคลำกรในหน่วยงำนดำเนินกำร
ตอบแบบ โดยให้คำนึงถึงควำมครอบคลุมทั่ วถึงทุกส่วนงำนและทุกระดับของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนแจ้ง
ข้ำรำชกำรและบุคลำกร ที่ทำงำนในหน่วยงำนมำเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ทุกคน ตอบแบบวัดกำรรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน IIT ผ่ำนระบบ ITAS ช่องทำง https://itas.nacc.go.th/go/iit/c2h96b ภำยใน
วันที่ 31 กรกฎำคม 2563
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เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ QR-Code แบบวัด EIT บนหน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำนและติดตั้งบริเวณ
หน่วยงำน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกที่มำรับบริกำรหรือมำติดต่อกับหน่วยงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก โดยเฉพำะกลุ่มผู้มำรับบริกำรที่ Walk-in เข้ำมำยังหน่วยงำนในเดือน
มิถุนำยน-กรกฎำคม 2563 ตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก EIT (สิ่งที่ส่งมำด้วย 2) ผ่ำน
ระบบ ITAS ช่องทำง https://itas.nacc.go.th/go/eit/c2h96b ภำยในวันที่ 31 กรกฎำคม 2563
ผลกำรดำเนินงำน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จำนวน
42 คน ได้รับกำรส่งเสริมและต่อต้ำนกำรทุจริตหรือส่งเสริมกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม มีส่วนร่วมในกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) คิดเป็นร้อยละ 100
ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำน ปรับฐำนควำมคิดที่ไม่ทนต่อกำรทุจริตและปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำน กำรให้บริกำร กำร
บริหำรรำชกำร ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุ รำษฎร์ธำนี สำมำรถพัฒนำงำนด้ำนภำรกิ จ คัดเลือ ก
กระบวนงำน (ITA) กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรม
สรุปผลกำรดำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
สำหรับสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ประจำปีงบประมำณพ.ศ. 2563 ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผย
ข้อมูลสำธำรณะ คิดเป็นร้อยละ 82.05 สูงขึ้นกว่ำปีที่ผ่ำนมำ คิดเป็นร้อยละ 36.60
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี มีระบบกำรให้บริกำร เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ขอ้ มูลสำรสนเทศ
ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ ที่มีประสิทธิภำพ ให้บริกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (เว็บไซต์)
http://new.suratpeo.go.th/ita.php
ภำพกิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
โครงกำรคุณธรรมและกำรโปร่งใสในกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2563
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4. โครงกำร/กิจกรรม กิจกรรมกำรเบิก – จ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม นำงกฤษติญำ ชะนะรำช กลุ่ม อำนวยกำร
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ศธ.
ประเด็นที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สป.ศธ.
ประเด็นที่ 5 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สนง.ศธจ.สฎ.
ประเด็นที่ 1 สร้ำงระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์
กิจกรรม/ผลกำรดำเนินงำน/ภำพควำมสำเร็จ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี มีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณบรรลุตำมวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำย ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณจำกระบบ GFMIS ปีงบประมำณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
งบประมำณรำยจ่ำย
งบประมำณที่ได้รับ
ยอดใช้งบประมำณ
คิดเป็นร้อยละ
งบดำเนินงำน
6,481,372.00
6,389,006.77
98.57
งบลงทุน
1,337,399.86
1,154,699.07
86.34
งบอุดหนุน
209,000.00
196,650.00
94.09
งบรำยจ่ำยอื่น
2,701,380.00
2,303,114.60
85.26
รวมทั้งสิ้น
10,729,151.86
10,043,470.44
93.61
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ได้รับจัดสรรงบประมำณ
จำนวนทั้งสิ้น 10,729,151.86 บำท โดยแบ่งออกเป็น 7 แผนงำน ดังนี้
1. แผนงำน พืน้ ฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
- ผลผลิตนโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ กิจกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำในส่วน
ภูมิภำคได้รับจัดสรรงบประมำณ โดยจำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย ดังนี้
งบดำเนินงำน จำนวนเงิน 890,000.00 บำท
งบเงินอุดหนุน จำนวนเงิน 209,000.00 บำท
งบรำยจ่ำยอื่น จำนวนเงิน 497,806.00 บำท
2. แผนงำน ยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมยั่งยืน
- โครงกำร ขับเคลือ่ นกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน กิจกรรมกำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ
ได้รับจัดสรรงบประมำณ โดยจำแนกหมวดรำยจ่ำย ดังนี้
งบรำยจ่ำยอื่น
จำนวนเงิน 299,480.00 บำท
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3. แผนงำน บูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคณ
ุ ภำพ เท่ำเทียมและทั่วถึง
- โครงกำร ปรับปรุงระบบกำรเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้
ได้รับจัดสรรงบประมำณ โดยจำแนกหมวดรำยจ่ำย ดังนี้
งบรำยจ่ำยอื่น
จำนวนเงิน 917,218.00 บำท
4. แผนงำน บูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด
- โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด
ได้รับจัดสรรงบประมำณ โดยจำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย ดังนี้
งบรำยจ่ำยอื่น
จำนวนเงิน 60,000.00 บำท
5. แผนงำน บูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมชิ อบ
- โครงกำร เครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงศึกษำธิกำร กิจกรรมสร้ำงกลไกกำรทุจริตให้
เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ ได้รับจัดสรรงบประมำณ โดยจำแนกหมวดรำยจ่ำย ดังนี้
งบรำยจ่ำยอื่น
จำนวนเงิน 49,700.00 บำท
6. แผนงำน ยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
- โครงกำร ขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน
งบดำเนินงำน จำนวนเงิน 5,591,372.00 บำท
งบลงทุน
จำนวนเงิน 769,500.00 บำท
งบรำยจ่ำยอื่น จำนวนเงิน 877,176.00 บำท
- โครงกำร ขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรปฏิรูปกำรศึกษำในส่วนภูมิภำค
งบลงทุน
จำนวนเงิน 567,899.86 บำท
ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณจำกระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 ในสังกัดสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รหัสงบประมำณ
2000214710000000
2000234752000000
2000235701000000
2000235702000000
2000235706000000
2000235707000000
2000234752110092
2000234752110093
2000234752110311
2000234752110312
2000234752110313
2000234753110314
2000234752110406
2000234752110407
2000234752110408

แหล่งของเงิน
6311200
6311200
6311200
6311200
6311200
6311200
6311310
6311310
6311310
6311310
6311310
6311310
6311310
6311310
6311310

งบประมำณ
1,124,482.00
4,466,890.00
83,800.00
155,000.00
570,000.00
81,200.00
45,500.00
18,500.00
39,200.00
75,300.00
17,000.00
126,400.00
19,300.00
18,800.00
20,600.00

เบิกจ่ำย
1,099,650.00
4,466,825.77
60,574.00
153,866.00
526,995.00
81,096.00
29,900.00
16,400.00
33,600.00
66,000.00
16,600.00
76,800.00
18,500.00
17,300.00
20,500.00

Annual Report 2020 : Suratthani Provincial Education Office

ร้อยละ
97.79
100.00
72.28
99.27
92.46
99.87
65.71
88.65
85.71
87.65
97.65
60.76
95.85
92.02
98.06
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ที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

รหัสงบประมำณ
2000234752110456
2000234752110551
2000234752110552
2000234752110728
2000234752110853
2000234752410116
2000235702110023
2000235702110223
2000235702110346
2000235701500007
2000235703500091
2000235703500102
2000235703500142
2000205726700001
2000231730700001
2000231730700003
2000231730700004
2000231730700005
2000234713709001
2000234752700008
2000234752700017
2000234752700020
2000234752700026
2000234752700027
2000234752700028
2000234752700030
2000234752700031
2000234752700032
2000235701700010
2000235701700014
2000235703700001
2000235703700002
2000235707700002
2000253728700001
รวม

แหล่งของเงิน
6311310
6311310
6311310
6311310
6311310
6311310
6311310
6311310
6311310
6311410
6311410
6311410
6311410
6311500
6311500
6311500
6311500
6311500
6311500
6311500
6311500
6311500
6311500
6311500
6311500
6311500
6311500
6311500
6311500
6311500
6311500
6311500
6311500
6311500

งบประมำณ
28,000.00
42,500.00
209,000.00
58,000.00
29,200.00
567,899.86
7,900.00
10,000.00
4,300.00
40,000.00
9,000.00
130,000.00
30,000.00
60,000.00
100,000.00
155,000.00
122,900.00
327,750.00
80,000.00
7,056.00
38,900.00
45,400.00
462,000.00
202,800.00
211,568.00
80,000.00
45,320.00
299,480.00
10,800.00
7,200.00
340,080.00
45,000.00
10,426.00
49,700.00
10,729,151.86

เบิกจ่ำย
27,500.00
12,500.00
148,200.00
58,000.00
23,200.00
567,899.07
7,900.00
9,800.00
4,100.00
40,000.00
9,000.00
130,000.00
17,650.00
34,055.00
75,970.00
81,479.00
109,658.00
274,813.00
42,969.00
7,056.00
34,710.00
45,400.00
429,910.00
202,800.00
211,568.00
69,958.00
44,600.00
297,835.00
6,217.60
238,895.00
44,280.00
10,426.00
40,515.00
10,043,470.44
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ร้อยละ
98.21
29.41
70.91
100.00
79.45
100.00
100.00
98.00
95.35
100.00
100.00
100.00
58.83
56.76
75.97
52.57
89.23
83.85
53.71
100.00
89.23
100.00
93.05
100.00
100.00
87.45
98.41
99.45
57.57
70.25
98.40
100.00
81.52
93.61
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5. โครงกำร/กิจกรรม ประเมินกำรบริหำรกำรเงิน กำรคลัง สถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ประจำปีงบประมำณ 2563
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม นำงอำรยำ จันทวี กลุ่ม/หน่วย ตรวจสอบภำยใน
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ศธ.
ประเด็นที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สป.ศธ.
ประเด็นที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สนง.ศธจ.สฎ.
ประเด็นที่ 1 สร้ำงระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรคลังของสถำนศึกษำ ทรำบระดับกำรบริหำรงำน
กำรเงินกำรคลัง และนำผลกำรประเมินไปพัฒนำกำรบริหำรงำนกำรเงินกำรคลังของสถำนศึกษำต่อไป
2. เพื่อให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน นำผลกำรประเมินไปจัดลำดับ/กลุ่มสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำง
ที่ดี (best-practice) และกลุ่มสถำนศึกษำที่ควรได้รับกำรดูแลเป็นพิเศษ เพื่อจัดกิจกรรมกำรตรวจสอบและ
กำรให้คำปรึกษำต่อไป
3. เพื่อให้กระทรวงศึกษำธิกำรมีข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรกำรเงินกำรคลังของสถำนศึกษำในสังกัด
เพื่อกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุงแก้ไขปัญหำในภำพรวมต่อไป
กิจกรรม/ผลกำรดำเนินงำน/ภำพควำมสำเร็จ
หน่วยตรวจสอบภำยใน สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ได้กำหนดกิจกรรมกำรประเมินกำร
บริหำรงำนกำรเงิน กำรคลังของสถำนศึกษำ ในแผนกำรตรวจสอบภำยใน ประจำปีงบประมำณ 2563 โดย
กำหนดประเมินสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จำนวน 10 แห่ง
ประกอบด้วยสถำนศึกษำ ในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สพป.สฎ. เขต 1 – 3 สพม.
11 หน่วยงำนละ 2 แห่ง รวม 8 แห่ง และสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จำนวน 2 แห่ง
ก ำหนดประเมิ น ระหว่ ำ งวั น ที่ 9 – 30 มกรำคม 2563 เพื่ อ ทรำบสถำนะของ สถำนศึ ก ษำในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษำธิกำร รองรับกำรปฏิรูปกำรศึกษำ เพื่อกำรก้ำวสู่กำรเป็นสถำนศึกษำนิติบุคคลที่สมบูรณ์แบบต่อไป
ประเมินกำรบริหำรกำรเงิน กำรคลัง ในภำพรวม และแยก เป็น 4 มิติ ได้แก่มิติด้ำนกำรเงิน มิติด้ำน
กำรบัญชี มิติด้ำนกำรพัสดุ และมิติด้ำนกำรควบคุมภำยใน ของสถำนศึกษำในเขตพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วยสถำนศึกษำ ในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สพป.สฎ.
เขต 1 – 3 สพม.11 หน่วยงำนละ 2 แห่ง รวม 8 แห่ง และสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
จำนวน 2 แห่ง ระหว่ำงวันที่ 9 – 30 มกรำคม 2563
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ผลกำรดำเนินงำน/ภำพควำมสำเร็จ
เชิงปริมำณ
ประเมิ น กำรบริหำรงำนกำรเงิน กำรคลัง ทั้งภำพรวม และรำยมิติทั้ง 4 มิติ ของสถำนศึกษำในสังกั ด
กระทรวงศึกษำธิกำร ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ สถำนศึกษำ ในสังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สพป.สฎ. เขต 1 – 3 สพม.11 หน่วยงำนละ 2 แห่ง รวม 8 แห่ง และ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จำนวน 2 แห่ง
เชิงคุณภำพ
1. ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรคลังของสถำนศึกษำ ทรำบระดับกำรบริหำรงำนกำรเงิน
กำรคลัง และนำผลกำรประเมินไปพัฒนำกำรบริหำรงำนกำรเงินกำรคลังของสถำนศึกษำต่อไป
2. กระทรวงศึกษำธิกำร มีข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรกำรเงินกำรคลังของสถำนศึกษำในสังกัด เพื่อกำหนดแนว
ทำงกำรพัฒนำและปรับปรุงแก้ไขปัญหำในภำพรวมต่อไป
ภำพกิจกรรมสถำนศึกษำในสังกัด สพฐ.
ตรวจประเมิน ณ โรงเรียนอนุบำลวัดเขำสุวรรณประดิษฐ์ อ.ดอนสัก

ตรวจประเมิน ณ โรงเรียนวัดกำญจนำรำม อ.กำญจนดิษฐ์

สถำนศึกษำในสังกัด อำชีวศึกษำ
ตรวจประเมิน ณ วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรำษฎร์ธำนี

ตรวจประเมิน ณ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสุรำษฎร์ธำนี
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6. โครงกำร/กิจกรรม กิจกรรมตรวจสอบกำรดำเนินงำนโครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน ประจำปีงบประมำณ 2563
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม นำงอำรยำ จันทวี กลุ่ม/หน่วย ตรวจสอบภำยใน
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ศธ.
ประเด็นที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สป.ศธ.
ประเด็นที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สนง.ศธจ.สฎ.
ประเด็นที่ 1 สร้ำงระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทรำบว่ำผลกำรดำเนินงำนโครงกำรบรรลุวัตถุประสงค์เป้ำหมำยที่กำหนด
2. เพื่อทรำบว่ำกระบวนกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมแนวทำงกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำ
ต่อเนื่อง ที่สำนักงำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยกำหนด
3. เพื่อทรำบปัญหำอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินกำร
กิจกรรม/ผลกำรดำเนินงำน/ภำพควำมสำเร็จ
ในปีที่ผ่ำนมำ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้รับรำยงำนจำกสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ว่ำกำรดำเนินกำรโครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน ของสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม
อั ธ ยำศั ย พบว่ ำ บำงพื้ น ที่ ด ำเนิ น งำนโครงกำรไม่ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ กลุ่ ม ตรวจสอบภำยใน ส ำนั ก งำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร จึงกำหนดตรวจสอบกำรดำเนินกงำนโครงกำรดังกล่ำว โดยบูรณำกำรร่ วมกับ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
หน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวั ดสุรำษฎร์ธ ำนี ได้ กำเนิ นกำรตรวจสอบกำร
ดำเนินงำนโครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน ในแผนกำรตรวจสอบภำยใน ประจำปีงบประมำณ 2563 โดยกำหนด
ตรวจสอบสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ประจำปี
งบประมำณ 2563 และสุ่มตรวจสอบ กศน.อำเภอ และ กศน.ตำบล กำหนดตรวจสอบระหว่ำงเดือน สิงหำคม
- กันยำยน 2563
ผลกำรดำเนินงำน/ภำพควำมสำเร็จ
เชิงปริมำณ
ตรวจสอบ กำรดำเนินงำนโครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน รูปแบบกุล่มสนใจ รูปแบบชั้นเรียนวิชำชีพ
รูปแบบ 1 อำเภอ 1 อำชีพ สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดสุรำษฎร์
ธำนี โดยสุ่มตรวจสอบ กศน.อำเภอ และ กศน.ตำบล ดังนี้
- กศน.อำเภอเมือง
1) กศน.ตำบลวัดประดู่ รูปแบบกลุม่ สนใจ กิจกรรมกำรทำเค้กกล้วยหอม
2) กศน.ตำบลขุนทะเล รูปแบบชั้นเรียนวิชำชีพ กิจกรรมจักรสำนเส้นพลำสติก - เชือกมัดฟำง
3) กศน.ตำบลมะขำมเตี้ย รูปแบบ 1 อำเภอ 1 อำชีพ กิจกรรม นวดแผนไทย
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- กศน.อำเภอไชยำ
1) กศน.ตำบลป่ำเว รูปแบบกลุ่มสนใจ กิจกรรมกำรปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ (กำรปลูกข้ำวโพด)
2) กศน.ตำบลโมถ่ำย รูปแบบชั้นเรียนวิชำชีพ กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(กำรทำปุ๋ยหมัก)
3) กศน.ตำบลปำกหมำก รูปแบบ 1 อำเภอ 1 อำชีพ กิจกรรม กำรผูกผ้ำในงำนพิธี
เชิงคุณภำพ
1. ทรำบผลกำรดำเนินงำนโครงกำรบรรลุวัตถุประสงค์เป้ำหมำยที่กำหนด
2. ทรำบผลกำรดำเนินงำนตำมกระบวนกำรตำมแนวทำงกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำต่อเนื่อง ที่
สำนักงำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยกำหนด
3. ทรำบปัญหำอุปสรรคในกำรดำเนินงำน
ภำพกิจกรรมกำรดำเนินงำน ณ กศน.อำเภอเมือง

เปิดกำรตรวจสอบโครงกำรศูนย์ฝึกวิชำชีพต่อเนื่อง ณ กศน.อำเภอเมือง

สุ่มตรวจกำรจัดกิจกรรม กศน.ตำบลมะขำมเตี้ย รูปแบบ 1 อำเภอ 1 อำชีพ
กิจกรรม กำรนวดแผนไทย

สุ่มตรวจกำรจัดกิจกรรม กศน.ตำบลวัดประดู่ รูปแบบกลุ่มสนใจ
กิจกรรมกำรทำเค้กกล้วยหอม
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สุ่มตรวจกำรจัดกิจกรรม กศน.ตำบลขุนทะเล รูปแบบชั้นเรียนวิชำชีพ
กิจกรรมจักรสำนเส้นพลำสติก - เชือกมัดฟำง
ภำพกิจกรรมกำรดำเนินงำน ณ กศน.อำเภอไชยำ

เปิดกำรตรวจสอบโครงกำรศูนย์ฝึกวิชำชีพต่อเนื่อง ณ กศน.อำเภอเมือง

สุ่มตรวจกำรจัดกิจกรรม กศน.ตำบลป่ำเว รูปแบบกลุ่มสนใจ
กิจกรรมกำรปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ (กำรปลูกข้ำวโพด)

สุ่มตรวจสอบกำรจัดกิจกรรม กศน.ตำบลโมถ่ำย รูปแบบชั้นเรียนวิชำชีพ
กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง (กำรทำปุ๋ยหมัก)
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 เร่งรัดกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรบริกำรและกำรเรียนรู้สู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้
มีผลกำรดำเนินงำนสรุป ดังนี้
1. โครงกำร/กิจกรรม โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสาวสหนันท์ ศรีแสง และ นายศุภวิชญ์ ทองมงคล
กลุ่ม ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ศธ.
ประเด็นที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สป.ศธ.
ประเด็นที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สนง.ศธจ.สฎ.
ประเด็นที่ 2 เร่งรัดกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรบริกำรและ
กำรเรียนรู้สู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้
ประเด็ นที่ 7 ส่ ง เสริม และประสำนควำมร่ วมมือ ระหว่ำ งหน่ วยงำนทำงกำรศึก ษำกั บองค์ ก รภำค
เครือข่ำย และทุกภำคส่วนของสังคมในกำรสร้ำงคนดี
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนำระบบฐำนข้อมูลลูกเสือ ยุวกำชำด และเจ้ำหน้ำที่พนักงำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน
และนักศึกษำ ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ให้เป็นปัจจุบัน
กิจกรรม/ผลกำรดำเนินงำน/ภำพควำมสำเร็จ
ด้ ว ยส ำนั ก กำรลู ก เสื อ ยุ ว กำชำดและกิ จ กำรนั ก เรี ย น ก ำหนดให้ มี ก ำรพั ฒ นำเว็ บ ไซต์ แ ละระบบ
ฐำนข้อมูล เพื่อให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสำนัก ระดับสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและระดับ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ได้มีระบบสำรสนเทศที่ จะสำมำรถนำไปใช้ได้ เกิดประโยชน์ต่อ กำรพัฒนำงำนทั้งด้ำน
ลูกเสือ ด้ำนยุวกำชำด และด้ำนกิจกำรนักเรียน ตำมบริบทของแต่ละพื้นที่และภำรกิจ จึงพัฒนำระบบข้อมูล
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร และบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน สำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลอย่ำงสะดวก รวดเร็ว เรียกใช้ได้ตรงตำมควำมต้องกำร ช่วยอำนวยควำมสะดวกและสำมำรถลด
ขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้ง สำมำรถนำข้อมูลสำรสนเทศไปประกอบกำรตัดสินใจ
ในกำรวำงแผนกำรพัฒนำงำนและประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำรต่อไป สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี โดยกลุ่ ม ลู กเสื อ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน จึงได้จัดโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลด้ำนลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียนนี้ขึ้น
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กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ได้ประสำนควำมร่วมมือให้หน่วยงำนกำรศึกษำได้บันทึก
ข้อมูล 7 หน่วยงำน และบันทึกข้อมูล ได้ดังนี้ ลูกเสือ เนตรนำรี 60272 คน ผู้บังคับบัญชำ/ผู้กำกับ 1424 คน
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน และนักศึกษำ จำนวน 341 คน ยุวกำชำด 1163 คน
ภำพโปรแกรม
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2. โครงกำร/กิจกรรม กิจกรรมกำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำจังหวัด ปีกำรศึกษำ 2562
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม นำงสำวรสุ รุ่มจิตร กลุ่ม นโยบำยและแผน
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ศธ.
ประเด็นที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สป.ศธ.
ประเด็นที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สนง.ศธจ.สฎ.
ประเด็นที่ 2 เร่งรัดกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรบริกำรและ
กำรเรียนรู้สู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำของทุกหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดให้เป็นไป
ในทิศทำงเดียวกัน
2. เพื่อให้บริกำร เผยแพร่ และประชำสัมพันธ์ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำของจังหวัดแก่หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป
กิจกรรม/ผลกำรดำเนินงำน/ภำพควำมสำเร็จ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สำมำรถนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศกลำงด้ำนกำรศึกษำ
มำใช้ในกำรวำงแผน กำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำของจังหวัด ให้มีควำมถูกต้อง เหมำะสม รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ
และเชื่อมโยงติดต่อสื่อสำรข้อมูลถึงกันได้ทุกระดับ

ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ปีกำรศึกษำ 2562
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3. โครงกำร/กิจกรรม กิจกรรมกำรรับ-ส่งหนังสือระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office/my-office)
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม นำงอรอนงค์ สังข์ทอง กลุ่ม อำนวยกำร
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ศธ.
ประเด็นที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สป.ศธ.
ประเด็นที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สนง.ศธจ.สฎ.
ประเด็นที่ 2 เร่งรัดกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรบริกำรและ
กำรเรียนรู้สู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อควำมรวดเร็วในกำรรับ-ส่งข้อมูล ระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน และหน่วยงำนภำยนอก
2. เพื่อกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่สะดวกและปลอดภัย รวดเร็วในกำรค้นหำ
3. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียง ลดปริมำณกระดำษ ลดค่ำใช้จ่ำยในบำงส่วนได้
4. สะดวก รวดเร็ว สำมำรถทำงำนได้ทุกที่ทุกเวลำ
5. แก้ไขปัญหำหนังสือหำย
กิจกรรม/ผลกำรดำเนินงำน/ภำพควำมสำเร็จ
งำนสำรบรรณเป็นงำนเกี่ยวกับเอกสำร กำรรับส่งข้อมูลข่ำวสำรหรือหนังสือด่วนต่ำง ๆ เป็นจำนวนมำก
เพื่อให้เกิดควำมรวดเร็วและป้องกันกำรเกิดกำรสูญหำยระหว่ำงทำง โดยผ่ำนระบบสื่อสำรด้วยวิธีเล็กทรอนิกส์
กำรรับ-ส่งหนังสือ ภำยในหน่วยงำนและหน่วยงำนภำยนอกทุกฉบับสำมำรถถึงมือผู้รับได้ทันต่อเวลำ 100%

กำรรับ-ส่งหนังสือระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรงำนบุคคล พัฒนำและ
สร้ำงควำมก้ำวหน้ำของข้ำรำชกำร ครู คณำจำรย์
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
มีผลกำรดำเนินงำนสรุป ดังนี้
1. โครงกำร/กิจกรรม ฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่และผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกำชำด
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงสำวสหนันท์ ศรีแสง และ นำยศุภวิชญ์ ทองมงคล
กลุ่ม ลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ศธ.
ประเด็นที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สป.ศธ.
ประเด็นที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สนง.ศธจ.สฎ.
ประเด็นที่ 3 ส่งเสริมควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรงำนบุคคล พัฒนำและสร้ำงควำมก้ำวหน้ำของ
ข้ำรำชกำร ครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำยุวกำชำดและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดมีควำมรู้ มีควำมเข้ำใจ มีทักษะ
มีประสบกำรณ์ที่จะนำไปใช้ในกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด รวมทั้งตระหนักถึงควำมสำคัญในกระบวนกำรของ
กิจกรรมยุวกำชำด ให้เป็นไปตำมอุดมกำรณ์ของกำชำดและสอดคล้องกับพระรำชบัญ ญัติกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
พ.ศ. 2542
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำยุวกำชำดและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ได้พัฒนำตนเองและ
ผ่ำนกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกำชำด
กิจกรรม/ผลกำรดำเนินงำน/ภำพควำมสำเร็จ
ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี ได้ ด ำเนิ น กำรจั ด โครงกำรฝึ ก อบรมเจ้ ำ หน้ ำ ที่ แ ละ
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำยุ ว กำชำด หลั ก สู ต รครู ผู้ ส อนกิ จ กรรมยุ ว กำชำด เพื่ อ ร่ ว มสนั บ สนุ น งำนของสภำกำชำด
ในสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ บุคลำกรมีควำมรู้ มีควำมเข้ำใจ และมีทักษะในกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด ในกำรจัด
กิจกรรมอบรมครูผู้สอนกิจกรรมยุวกำชำดและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี มีผู้เข้ำร่วม
จำนวน 64 คน จำกสถำนศึกษำ 10 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ โรงเรียนเมืองสุรำษฎร์ธำนี โรงเรียน
พระแสงวิทยำ โรงเรียนไชยำวิทยำ โรงเรียนเทศบำล 5 โรงเรียนอนุบำลนวพร โรงเรียนเทศบำล 3 โรงเรียน
อนุบำลสุรำษฎร์ธำนี สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

Annual Report 2020 : Suratthani Provincial Education Office

49

ภำพกิจกรรมกำรจัดอบรมครูผสู้ อนกิจกรรมยุวกำชำดและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

Annual Report 2020 : Suratthani Provincial Education Office

/12. งบประมาณ…

50

2. โครงกำร/กิจกรรม โครงกำรจัดงำนวันครูส่วนภูมิภำค ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 หน่วยจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงอรนุช ปิติสุข กลุ่ม คุรุสภำจังหวัด
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ศธ.
ประเด็นที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สป.ศธ.
ประเด็นที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สนง.ศธจ.สฎ.
ประเด็นที่ 3 ส่งเสริมควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรงำนบุคคล พัฒนำและสร้ำงควำมก้ำวหน้ำของ
ข้ำรำชกำร ครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพำจำรย์
2. เพื่อส่งเสริมสำมัคคีธรรมระหว่ำงครู และควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงครูกับประชำชน
3. เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำที่ประกอบคุณงำมควำมดีหรือทำ
คุณประโยชน์ต่อวงกำรศึกษำให้เป็นที่ประจักษ์แก่สำธำรณชน และเป็นแบบอย่ำงให้เยำวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติ
กิจกรรม/ผลกำรดำเนินงำน/ภำพควำมสำเร็จ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี โดยกลุ่มคุรุสภำจังหวัด ได้ดำเนินกำรจัดงำนวันครูส่วนภูมิภำค
ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 หน่วยจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2563 โดยมีนำยวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เป็นประธำนในพิธี ในกำรจัดกิจกรรมวันครู ส่งผลให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและ
ผู้ร่วมงำน ตระหนักและเห็นควำมสำคัญของ “ครู” ได้ร่วมกิจกรรมบูชำครูและบูรพำจำรย์ ร่วมสร้ำงควำม
เข้มแข็งสำหรับผู้ประกอบวิชำชีพครูให้ครูทุกคนเป็นครูมืออำชีพ กิจกรรมภำยในงำนประกอบด้วย
- พิ ธี เปิ ดกรวยดอกไม้ ธู ปเที ยนแพ สั กกำระ พระบรมฉำยำลั กษณ์ สมเด็ จพระเจ้ ำอยู่ หั วมหำวชิ รำ
ลงกรณบดินทรเทพยวรำงกูร รัชกำลที่ 10
- พิธีถวำยเครื่องสักกำระพระบรมสำทิสลักษณ์ พระบำทสมเด็จพระมงกุฏเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 6
- พิธีอ่ำนโองกำรอัญเชิญบูรพำจำรย์ กล่ำวนำถวำยสัตย์ปฏิญำณตน
- พิธี คำรวะครูอำวุโส จำนวน 50 ท่ำน พร้อมมอบของระลึก
- กำรรับมอบเงินสนับสนุนกำรจัดงำนวันครู จำกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรำษฎร์ธำนี
- กำรมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ จำนวน 116 รำย
- กำรนิทรรศกำรแสดงผลงำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพของคณะครูและนักเรียนจำกหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำ
- พิธีอ่ำนสำรนำยกรัฐมนตรีและพิธีอ่ำนสำรรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
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โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำในเขตอำเภอเมืองฯ
เข้ำร่วมงำนรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,832 คน ประกอบด้วย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

หน่วยงำน/สถำนศึกษำ
จำนวนผู้เข้ำร่วมงำน (คน)
ชมรมครูอำวุโสสุรำษฎร์ธำนี
24
ชมรมครูและบุคลำกรสำมัญศึกษำสุรำษฎร์ธำนี
24
ครูอำวุโสจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี
2
สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 11
280
สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
324
สังกัด สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
407
สังกัด สำนักงำนกำรศึกษำพิเศษ
75
สังกัด สำนักงำน กศน.จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
43
สังกัด ท้องถิ่นจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
240
สังกัด สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
72
สังกัด สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
19
ผู้รับเกียรติบัตรรำงวัล
116
แขกผู้มีเกียรติ
36
คณะกรรมกำรจัดงำนวันครู
72
ภำพกำรจัดงำนวันครูส่วนภูมิภำค ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 หน่วยจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
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ภำพกำรจัดงำนวันครูส่วนภูมิภำค ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 หน่วยจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
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3. โครงกำร/กิจกรรม งำนธุรกำรในคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม นำงปำริชำติ รัตนรักษ์
นำงสำวสนธิยำ ไชยชำนิ

กลุ่ม บริหำรงำนบุคคล

ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ศธ.
ประเด็นที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สป.ศธ.
ประเด็นที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สนง.ศธจ.สฎ.
ประเด็นที่ 3 ส่งเสริมควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรงำนบุคคล พัฒนำและสร้ำงควำมก้ำวหน้ำของ
ข้ำรำชกำร ครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรดำเนินงำนจัดประชุม กศจ. ตำมบทบำทหน้ำที่และเป็นไป ตำมคำสั่ง หัวหน้ำรักษำควำม
สงบ แห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 3 เมษำยน
พ.ศ. 2560 ประกำศสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งหน่วยงำนภำยในสำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำคและ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 12 มิถุนำยน พ.ศ.
2560
กิจกรรมผลกำรดำเนินงำน/ภำพควำมสำเร็จ
ตำมคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 เรื่อง กำร
ปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 7 ในแต่ละจังหวัดให้มีคณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัด เรียกโดยย่อว่ำ “กศจ.” ซึ่งกำหนดให้ศึกษำธิกำรจังหวัดเป็นกรรมกำรเลขำนุกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบ
งำนธุรกำรของ กศจ. อกศจ. และตำมคำสั่งสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ที่ 526/2562 ลงวันที่
14 พฤศจิกำยน 2562 เรื่อง กำรมอบหมำยงำนและปฏิบัติหน้ำที่ ได้มอบหมำยให้กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
รับผิดชอบงำนธุรกำรในคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด ในภำพรวมเกี่ยวกับ งำนธุรกำรในคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี มีกระบวนกำรดำเนินงำนที่สำคัญ ประกอบด้วย 1) กำรเตรียมกำรก่อนกำร
ประชุม ได้แก่ กำรประสำนและรวบรวมเรื่องที่จะเสนอเข้ำที่ประชุม, กำรจัดเตรียมเอกสำรต่ำง ๆ, ส่งหนังสือ
เชิญประชุมถึงกรรมกำรใน กศจ. และอื่นๆ 2) กำรดำเนินกำรในระหว่ำงกำรประชุม ได้แก่ กำรอำนวยควำม
สะดวกด้ำนต่ำงๆ ในกำรประชุมฯ, เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำรในระหว่ำงกำรประชุม โดยจดบันทึกกำรประชุมให้
เป็นไปตำมข้อคิดเห็น และมติที่ประชุมของ กศจ. และอื่นๆ และ 3) กำรดำเนินกำรหลังกำรประชุม ได้แก่ กำร
จัดทำรำยงำนกำรประชุมเสนอศึกษำธิกำรจังหวัดลงนำมในเอกสำรกำรประชุม, แจ้งมติที่ประชุมให้แก่กลุ่มงำน
ในสังกัด สนง.ศธจ. รวมถึงทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ
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สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ในฐำนะเลขำนุกำร ดำเนินกำรจัดประชุม คณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จำนวน 12 ครั้ง เรื่องเสนอที่ประชุม จำนวน 224 เรือ่ ง และมีมติอนุมัติ
จำนวน 224 เรื่อง
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2. โครงกำร/กิจกรรม กิจกรรมกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม นำงปำริชำติ รัตนรักษ์
นำงสำวสนธิยำ ไชยชำนิ
นำงสุจิรำ เพชรทอง

กลุ่ม บริหำรงำนบุคคล

ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ศธ.
ประเด็นที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สป.ศธ.
ประเด็นที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สนง.ศธจ.สฎ.
ประเด็นที่ 3 ส่งเสริมควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรงำนบุคคล พัฒนำและสร้ำงควำมก้ำวหน้ำของ
ข้ำรำชกำร ครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ได้บุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงตำมมำตรฐำนตำแหน่งครูผู้ช่วยตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2. เพื่อให้สถำนศึกษำในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี มีครูครบทุกชั้น ทุกโรงเรียน ส่งผลต่อกำรพัฒนำกำร
จัดกำรศึกษำของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
กิจกรรมผลกำรดำเนินงำน/ภำพควำมสำเร็จ
ด้วยสำนักงำน ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับ
รำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูแ ละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2563 ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 22 พฤษภำคม
2563 และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้กำหนดกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยดำเนินกำรรับสมัคร ระหว่ำงวันที่ 17 – 23
กรกฎำคม 2563 สอบข้อเขียน ในวันที่ 29 – 30 สิงหำคม 2563 สอบภำค ค ระหว่ำงวันที่ 8 – 20 กันยำยน
2563 ประกำศผลกำรสอบแข่งขัน ในวันที่ 23 ตุลำคม 2563
ในกำรประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2563 กศจ.สุรำษฎร์ธำนี อนุมัติตำแหน่งว่ำงใน
กำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแ ละแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 114 อัตรำ 14
สำขำวิชำเอก และสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ได้ดำเนินกำรสอบแข่ งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้
บุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 14 สำขำวิชำเอก
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ภำพกิจกรรมกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2563
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3. โครงกำร/กิจกรรม กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม นำงปำริชำติ รัตนรักษ์
นำงสำวสนธิยำ ไชยชำนิ
นำงสุจิรำ เพชรทอง

กลุ่ม บริหำรงำนบุคคล

ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ศธ.
ประเด็นที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สป.ศธ.
ประเด็นที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สนง.ศธจ.สฎ.
ประเด็นที่ 3 ส่งเสริมควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรงำนบุคคล พัฒนำและสร้ำงควำมก้ำวหน้ำของ
ข้ำรำชกำร ครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์
เพื่อคัด เลื อกบุ คคลเพื่ อบรรจุแ ละแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรสถำนศึ กษำ ในสังกั ด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1-3 และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 11 (เฉพำะจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี) ให้ครบตำมตำแหน่งว่ำง จำนวน 92 อัตรำ
กิจกรรมผลกำรดำเนินงำน/ภำพควำมสำเร็จ
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ในกำรประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อ
วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563 ได้อนุมัติตำแหน่งว่ำง และอนุมัติประกำศกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรสถำนศึ กษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ.
2563 ซึ่ ง จั ง หวั ด สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี ประกอบด้ ว ยส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ จ ำวน 4 เขต มี ต ำแหน่ ง รอง
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำว่ำง จำนวน 92 อัตรำ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ได้ ดำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และสังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ได้ครบตำมจำนวน ตำแหน่งว่ำง จำนวน 92 อัตรำ และดำเนินกำรเปลี่ยน
ตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุค ลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ครบ จำนวน 92 อัตรำ
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ภำพกิจกรรมกำรกำรรับสมัคร สอบภำค ก ภำค ค และรำยงำนตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
ทุกช่วงวัยทั้งในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
มีผลกำรดำเนินงำนสรุป ดังนี้
1. โครงกำร/กิจกรรม โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด
โดยผ่านกลไก กศจ.
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงสำวพรรณำ พรหมวิเชียร กลุ่ม นโยบำยและแผน
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ศธ.
ประเด็นที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สป.ศธ.
ประเด็นที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สนง.ศธจ.สฎ.
ประเด็นที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำทุกช่วงวัยทั้งในระบบ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
ประเด็นที่ 5 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำทั้งในระบบนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยรวมถึง
กำรศึกษำแบบทวิภำคีให้ได้มำตรฐำนสำกล
ประเด็นที่ 7 ส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนทำงกำรศึกษำกับองค์กรภำคี
เครือข่ำย และทุกภำคส่วนของสังคมในกำรสร้ำงคนดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโดยใช้เครือข่ำยควำมร่วมมือจำกองค์คณะบุคคล
2. เพื่อสนับสนุนให้เกิดงำนวิจัยแบบบูรณำกำรร่วมกับศึกษำธิกำรภำคให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
อย่ำงสูงสุด
กิจกรรม/ผลกำรดำเนินงำน/ภำพควำมสำเร็จ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เน้นให้มีประสานและ
การบูรการดาเนินงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่มีภารกิจจัดการศึกษา หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง องค์กร
ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดให้ตอบสนองความต้องการเชิงพื้นที่ ซึ่งจะต้องดาเนินการโดยมีแนวทางที่ผ่านการ
ร่วมกันกาหนด ร่วมกันขับเคลื่อน ร่วมกันประเมิน และร่วมกันนาเสนอและปรับปรุงเพื่อการพัฒนา อย่าง
ต่อเนื่องจาก สานักงานศึกษาธิการจังหวัดจึงได้จัดให้มีโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของจังหวัดโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) โดยมีกำรดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1. ดำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรประชุมบุคลำกรของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เพื่อระดม
ประเด็ นกำรพั ฒนำขององค์ กร (จั ดกิ จกรรมบู รณำกำรร่ วมกั บโครงกำรพั ฒนำศั กยภำพบุ คลำกรเพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน) จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 1-2 ตุลำคม 2563 ณ ห้องประชุม โรงแรมนครำลองบีช รีสอร์ท
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เมื่อวันที่ 1 - 2 ตุลำคม 2563 ส่งผลให้บุคลำกรในสังกัดมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีส่วนร่วมและมีพลังเสริม
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนที่ดีมีประสิทธิภำพ
2. สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดดำเนินกำรจัดทำวิจัยแล้วเสร็จ โดยสำมำรถนำไปใช้ในกำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีให้เกิดประโยชน์ต่อสภำพบริบทที่ต้องพัฒนำ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
1) รำยงำนผลกำรศึกษำสภำพควำมพร้อมและเงื่อนไขแห่งควำมสำเร็จของโรงเรียนหลักที่มีผลต่อ
กำรควบรวมโรงเรียนขนำดเล็กจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
2) รูปแบบกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนข้อมูล และกำรประชำสัมพันธ์เพื่อกำรตรวจรำชกำร ติดตำม
และประเมินผลของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
3) รูปแบบกำรบริหำรงำนบุคคลที่เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลทำงกำรศึกษำตำมอำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ภาพกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไก กศจ.
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2. โครงกำร/กิจกรรม โครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยระดับพื้นที่ (จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี)
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงสำวจิตรำ เผือกสวัสดิ์ กลุ่ม นิเทศ ติดตำมและประเมินผล
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ศธ.
ประเด็นที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สป.ศธ.
ประเด็นที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สนง.ศธจ.สฎ.
ประเด็นที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำทุกช่วงวัยทั้งในระบบ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำรดูแลและพัฒนำในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
อย่ำงทั่วถึง และมีพัฒนำกำรสมวัย
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ
3. เพื่อให้ผู้ บ ริหำร ครู ผู้ ดู แ ลเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกิดควำมตระหนัก เล็งเห็นควำมสำคัญของกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย และมีบทบำทในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำร
ดูแล พัฒนำและกำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่เพิ่มขึ้น
กิจกรรม/ผลกำรดำเนินงำน/ภำพควำมสำเร็จ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรลงข้อมูลระบบสำรสนเทศกำรพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยตำมมำตรฐำนชำติให้แก่โรงเรียนเอกชน
ผลที่ได้รับ ผู้บริหำรฯ และครูปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนที่จัดกำรศึกษำปฐมวัย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
จำนวน 100 คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถนำเข้ำข้อมูล บันทึกข้อมูลประเมินตนเองในระบบสำรสนเทศ
ฯได้เป็นอย่ำงดี และสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมีข้อมูลด้ำนเด็กปฐมวัย ข้อมูลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กตำม
มำตรฐำนสถำนศึกษำปฐมวัย ของปีกำรศึกษำ 2562
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้วิทยำศำสตร์บูรณำกำรคณิตศำสตร์เพื่อ
พัฒนำทักษะสมองส่วนหน้ำในเด็กปฐมวัย
ผลที่ได้รับ ผู้บริหำรและครูปฐมวัย มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์เรียนรู้ให้
เด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ทักษะEF เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย และครูสำมำรถสร้ำง
นวัตกรรมพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยได้เป็นอย่ำงดี
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กิจกรรมที่ 3 กำรจัดกำรประกวดนวัตกรรมปฐมวัย/กำรคัดเลือกผลงำนที่เป็นเลิศในกำรพัฒนำกำร
จัดกำรศึกษำปฐมวัย (Best Practices) และกำรเผยแพร่ขยำยผลผลงำนที่เป็นเลิศในกำรพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย (Best Practices)
ผลที่ได้รับ
ระดับจังหวัด มีผู้เข้ำร่วมคัดเลือกผลงำน Best Practices จำนวน 17 ผลงำน แบ่งเป็น
1) ด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย จำนวน 4 ผลงำน และผลงำนที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็น
ตัวแทนของจังหวัดเข้ำรับกำรคัดเลือกในระดับสำนักงำนศึกษำธิกำร ภำค 5 คือผลงำนของ นำงสำวนิภำพร บินสำร
โรงเรียนบ้ำนโฉลกหลำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
2) ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ปฐมวัย จำนวน 13 ผลงำน และผลงำนที่ได้รับกำรคัดเลือก
ให้เป็นตัวแทนของจังหวัดเข้ำรับกำรคัดเลือกในระดับสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 5 คือ ผลงำนของ นำงสำวพุทธรักษำ
ก้อนแก้ว โรงเรียนบ้ำนโพหวำย สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
ระดับศึกษำธิกำรภำค ๕ ผลงำนได้รับกำรคัดเลือกไปขยำยผลต่อยอดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best-Practice) ในวันที่ 14 กันยำยน 2563 ณ โรงแรมขนอมซันไรท์ แอนด์โอเทล จ.นครศรีธรรมรำช
กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
1) ด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย (ผู้บริหำร) ได้รับรำงวัลชนะเลิศ อันดับ 1
2) ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ (ครู) ได้รับรำงวัลชมเชย
กิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตำมจัดกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัย ในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ผลที่ได้รับคือ ครูสำมำรถนำนำควำมรู้ไปใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย เด็กส่วน
ใหญ่รู้จักระเบียบวินัย เด็กรู้จักรอยคอย มีสมำธิและสำมำรถเรียนรู้ผ่ำนกำรเล่น มีอำรมณ์แจ่มใสร่ำเริงมี
พัฒนำกำรสมวัย ครูสำมำรถจัดทำแผนกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ตรงตำมหลักสูตรและมีกำรวัดผลประเมินผล
ตัวชี้วัดและสภำพที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย และครูสำมำรถสร้ำงสื่อนวัตกรรมสร้ำงสรรค์เหมำะสมกับกำร
จัดประสบกำรณ์เรียนรู้ของแต่ละช่วงวัยได้เป็นอย่ำงดี ส่งผลทำให้ครูมีผลงำนนวัตกรรม และกำรปฏิบัติที่เป็น
เลิศในกำรประกวดผลงำนที่เป็นเลิศระดับปฐมวัย ระหว่ำงวันที่ 11 สิงหำคม 2563

ประชุมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกำรลงข้อมูลระบบสำรสนเทศฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดประสบการณ์เรียนรู้
วิทยาศาสตร์บูรณาการคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนา
ทักษะสมองส่วนหน้าในเด็กปฐมวัย
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นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย

การคัดเลือก/นาเสนอผลงานที่เป็นเลิศใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
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3. โครงกำร/กิจกรรม โครงกำรศึกษำและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้ำนเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงสำวจิตรำ เผือกสวัสดิ์ กลุ่ม นิเทศ ติดตำม ประเมินผล
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ศธ.
ประเด็นที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สป.ศธ.
ประเด็นที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สนง.ศธจ.สฎ.
ประเด็นที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำทุกช่วงวัยทั้งในระบบ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติด้ำนเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัดตำมประเด็นที่กำหนด
2. เพื่อบูรณำกำรเชื่อมโยงข้อมูลเด็กปฐมวัยในแต่ละหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกสังกัดในระดับจังหวัด
ให้มีกำรใช้ข้อมูลร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในกำรวำงแผนหรือตัดสินใจเชิงนโยบำย
กิจกรรม/ผลกำรดำเนินงำน/ภำพควำมสำเร็จ
กิ จ กรรมที่ 1 ในกำรประชุ ม ติ ด ตำมผลกำรด ำเนิ น งำนของกลุ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตำมและประเมิ น ผล
ประจำเดือน มิถุนำยน 2563 โดยนำเข้ำวำระกำรประชุม เรื่อง กำรวำงแผนในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร
ศึกษำและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้ำนเด็กปฐมวัย ในระดับจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เกี่ยวกับรำยละเอียดที่จัดทำ
ข้อมูลสำรสนเทศหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี มีผู้เข้ำร่วมประชุมจำก สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 1-3 กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 41
ส ำนั ก งำนท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด องค์ ก ำรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส ำนั ก งำนสำธำรณะสุ ข จั ง หวั ด สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี
สำนักงำนพัฒนำสั งคมและควำมมั่ นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 17 สิงหำคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
กิจกรรมที่ 3 ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลและติดตำมกำรดำเนินงำน ติดตำมกำรดำเนินกำรกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ระหว่ำงวันที่ 19-23
สิงหำคม2563 และวันที่ 2-3 กันยำยน 2563
กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมสรุปข้อมูลของแต่ละหน่วยงำนที่รำยงำนข้อมูลในระบบ เพื่อตรวจสอบควำม
ถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล เด็ ก ปฐมวั ย เมื่ อ วั น ที่ 8 กั น ยำยน 2563 ณ ห้ อ งประชุ ม ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด
สุรำษฎร์ธำนี
กิจกรรมที่ 5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรทำรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำร เมื่อวันที่ 21 สิงหำคม 2563
ณ ห้องประชุมสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
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ผลกำรดำเนินงำน ในกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรศึกษำและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้ำนเด็กปฐมวัยใน
ระดับจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เกี่ยวกับรำยละเอียดที่จัดทำข้อมูลสำรสนเทศหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ จังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี มีฐำนข้อมูลด้ำนเด็กปฐมวัย ปี 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหำคม 2563) เป้ำหมำย ร้อยละ 90
ผลกำรดำเนินงำน ร้อยละ 90

จัดประชุมวางแผนในการดาเนินงาน
ตามโครงการฯ

ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด

ติดตามแนะนาการรายงานข้อมูลด้าเด็กปฐมวัย
ให้แก่ รร.เอกชน ที่จัดการศึกษาปฐมวัย

Annual Report 2020 : Suratthani Provincial Education Office

66

4. โครงกำร/กิจกรรม โครงกำรตรวจติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์
(เชิงบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำนของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี)
ผู้รับผิดชอบโครงกำร ดร.ธีติมำ ถำวรรัตน์ และ นำงสำวศิริมำ นุ้ยไม กลุ่ม นิเทศ ติดตำมและประเมินผล
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ศธ.
ประเด็นที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สป.ศธ.
ประเด็นที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สนง.ศธจ.สฎ.
ประเด็นที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำทุกช่วงวัยทั้งในระบบ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
ประเด็นที่ 5 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำทั้งในระบบ นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย รวมถึง
กำรศึกษำทวิภำคีให้ได้มำตรฐำนสำกล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตำมกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจและนโยบำยสำคัญของกระทรวงศึกษำธิกำรและนโยบำย
จุดเน้นของจังหวัด
2. เพื่อประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจและนโยบำยสำคัญของกระทรวงศึกษำธิกำร
กิจกรรม/ผลกำรดำเนินงำน/ภำพควำมสำเร็จ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ได้ดำเนินกำรโครงกำรตรวจติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำน
ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ โดยมีขั้นตอนกระบวนกำร ประกอบด้วย 1) วิเครำะห์รำยละเอียดประเด็นตัวชี้วัด
ตำมนโยบำยและจุดเน้น 2) กำหนดกลุ่มเป้ำหมำยกำรตรวจ ติดตำมและประเมินผล 3) จัดทำคู่มือ/เครื่องมือฯ
กำรตรวจ ติดตำมและประเมินผล 4) ประชุมชี้แจง/วำงแผนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเชิงบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน
ของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 5) รับกำรติดตำมตรวจสอบฯระดับจังหวัด 6) สรุปผล/รำยงำนผล
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนโครงกำรตรวจติดตำม ประเมินผล
กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ จัดประชุมชี้แจง วำงแผนกำรดำเนินงำนกำรรำยงำนผลกำรตรวจ
รำชกำร และติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
โดยมี ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ รองศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี รักษำกำรในตำแหน่ง ศึกษำธิกำรจังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี ประธำนกำรประชุม และได้รับควำมร่วมมือจำกส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกลไกสำคัญที่
จะทำให้กำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรดำเนินงำนภำรกิจของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำสั งกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
เป็นไปตำมเป้ำหมำย สอดคล้องตำมยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยรัฐบำลและนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร
เกิดควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติรำชกำร เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำรและกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี รวมทั้งเป็นกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภำพันธ์
2562 ณ โรงแรมไดมอนด์พลำซ่ำ อำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
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กิจกรรมรับกำรตรวจ ติดตำม นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2563 ดังนี้
รับกำรตรวจครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 มิถุนำยน 2563 โดย ดร.ประชำคม อินทรชิต หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร ลงพื้นที่ ณ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เพื่อดำเนินกำรตรวจ ติดตำม นโยบำยกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในสถำนกำรณ์เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 ใน ณ วิทยำลัยเทคนิคสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี กำรตรวจ ติดตำม ผลกำร
ดำเนินงำนตำมนโยบำยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงศึกษำธิกำร
รับกำรตรวจครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎำคม 2563 โดย ดร.ประชำคม จันทรชิต หัวหน้ำผู้ตรวจ
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และคณะ ลงพื้นที่ตรวจ ติดตำม นโยบำยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์
เพื่ อ ป้ อ งกั น กำรแพร่ ร ะบำดโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนำ 2019 ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ.2563 ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ช่วงเปิดภำคเรียนในวันพุธที่ 1 กรกฎำคม 2563 โดยมีนำยสันติภัทร โคจีจุล ศึกษำธิกำร
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี พร้อมด้วย ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ รองศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี หัวหน้ำส่วนรำชกำร
ศึกษำนิเทศก์ ร่วมให้กำรต้อนรับ สนั บสนุนประสำนกำรตรวจ ติดตำม กับสถำนศึกษำหน่วยรับตรวจรำชกำร
จำนวน 8 แห่ง
รับกำรตรวจครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29-30 กรกฎำคม 2563 โดย ดร.ประชำคม จันทรชิต หัวหน้ำผู้ตรวจ
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและคณะ ลงพื้นที่ ตรวจ ติดตำมประเมินผลกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) แบบบูรณำกำรระหว่ำง
กระทรวงศึกษำธิกำรร่วมกับกระทรวงสำธำรณสุข นำยสันติภัทร โคจีจุล ศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ รองศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี หัวหน้ำส่วนรำชกำรต้นสังกัด ศึกษำนิเทศก์
ร่วมให้กำรต้อนรับ สนับสนุนและประสำนกำรตรวจ ติดตำม กับสถำนศึกษำหน่วยรับตรวจรำชกำร ตรวจเยี่ยม
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ภำยหลัง
เปิดภำคเรียนที่ 1/2563 ของสถำนศึกษำ จำนวน 6 แห่ง
รับกำรตรวจครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 4-5 สิงหำคม 2563 โดย นำยสันติภัทร โคจีจุล ศึกษำธิกำรจังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี และนำยชัยณรงค์ ช่ำงเรือ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 11
พร้อมคณะ ได้ติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในสถำนศึกษำ อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จำนวน 6 แห่ง
จำกกำรติดตำมพบว่ำสถำนศึกษำได้ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ ไวรัส
โคโรนำ 2019 รูป แบบกำรเรี ยนกำรสอน เป็ นแบบ ผสมผสำน Onsite และ Online เพื่ อลดควำมแออั ด
กำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง และพร้อมปฏิบัติตำม
แนวทำง ศบค. อย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้โรงเรียนปลอดภัยจำกกำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
รับกำรตรวจครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 2-3 กันยำยน 2563 โดย ว่ำที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดำ ผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร และคณะ ลงพื้นที่ เพื่อตรวจรำชกำรติดตำมนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร
(Agenda Based) ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2563 ตำมประเด็ นนโยบำย 1) นโยบำยกำรเรีย นกำรสอน
ภำษำอังกฤษ เพื่อใช้ในกำรสื่อสำร 2) นโยบำยโครงกำรเพิ่มทักษะด้ำนอำชีพ แก่นักเรียนครอบครัวยำกจน
ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบกำรศึกษำภำคบังคับ และ3) นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำสำหรับคนพิกำร ณ โรงเรียนวัด
ภูเขำทอง และโรงเรียนวัดกลำง อำเภอเกำะสมุ ย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
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โดยมี นำยสันติภัทร โคจีจุล ศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี พร้อมด้วย นำงสำวฉวีวรรณ สุวรรณภักดี
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร ผู้ แ ทน ศึกษำธิกำรภำค 5 หัวหน้ำส่วนรำชกำร ศึกษำนิเทศก์ ร่วมต้อนรับ
ให้กำรสนับสนุนและร่วมมือในกำรตรวจรำชกำรติดตำมนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร (Agenda
Based) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
กำรรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กรณีปกติ รอบที่ 1-2
ตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2560 ซึ่งให้ดำเนินกำรจัดทำรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร
และติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึ กษำธิกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ดำเนินกำรรวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ ผลกำรตรวจรำชกำรและ
ติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กรณีปกติ
รอบที่ 1-2 ในภำพรวมของจั ง หวั ด สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี รำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรและติ ด ตำมประเมิ น ผล
กำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กรณีปกติ รอบที่ 1-2 ไปยัง
ศึกษำธิกำรภำค 5 ตำมกำหนดเป็นไปตำมแผน
ภำพควำมสำเร็จ
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนีทุกสังกัด รำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรและติดตำม
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กรณีปกติ รอบที่ 1-2
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 ทั้ ง นี้ หน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งและสถำนศึ ก ษำทุ ก สั ง กั ด ด ำเนิ น งำนตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำรและนโยบำยจุดเน้นของจังหวัดอย่ ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล เพื่อใช้ในกำร
พัฒนำต่อไป
กำรลงพื้นที่ ตรวจ ติดตำม นโยบำยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมนโยบำยและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ณ หน่วยสถำนศึกษำรับตรวจ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
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5. โครงกำร/กิจกรรม โครงกำรตรวจติดตำมกำรใช้เงินอุดหนุนทุกประเภท และนิเทศ ติดตำมกำรบริหำร
จัดกำรของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ ประจำปีงบประมำณ 2563
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงทิพวรรณ คงแป้น และ นำงภัทรมน พันธุพ์ ฤกษ์ กลุ่ม ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ศธ.
ประเด็นที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สป.ศธ.
ประเด็นที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สนง.ศธจ.สฎ.
ประเด็นที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำทุกช่วงวัยทั้งในระบบ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
ประเด็นที่ 5 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำทั้งในระบบนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยรวมถึง
กำรศึกษำแบบทวิภำคีให้ได้มำตรฐำนสำกล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจ นิเทศและติดตำม กำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล โรงเรียนที่ได้รับกำรสนับสนุน
เป็นเงินอุดหนุนให้ ดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชนกำหนด ให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อตรวจสอบว่ำโรงเรียนได้มีกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำและค่ำธรรมเนียมอื่นเป็นไปตำมที่
โรงเรียนประกำศอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำและค่ำธรรมเนียมอื่น
3. เพื่อตรวจติดตำม สถำนะกำรจัดตั้ง กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ของโรงเรียนเอกชนในระบบและ
นอกระบบ
กิจกรรม/ผลกำรดำเนินงำน/ภำพควำมสำเร็จ
กิจกรรมที่ 1 ตรวจติดตำม กำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนในโรงเรียนเอกชน
ผลกำรดำเนินงำน โรงเรียนเอกชน ประเภทสำมัญ ในกำกับสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
มีกำรบริหำรกิจกำรและมีกำรเบิกจ่ำยเงิน ใช้จ่ำยเงินอุดหนุนเป็นไปอย่ำงถูกต้อง ตำมระเบียบ แนวปฏิบัติและ
ตรงตำมควำมเป็นจริง พร้อมรับกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนภำยนอก และกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณที่โรงเรียน
ได้รับเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรอุดหนุนแต่ละประเภท
กิจกรรมที่ 2 ตรวจติดตำม สถำนะกำรจัดตั้ง กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และเลิกล้มกิจกำรของ
โรงเรียนเอกชนในระบบ และนอกระบบ
ผลกำรดำเนินงำน โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ มีกำรบริหำรจัดกำร และจัดกำรเรียนกำร
สอนตำมที่ระเบียบกำหนด และโรงเรียนที่ขอเลิกกิจกำรได้รับกำรอนุญำตถูกต้อง
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ภำพกิจกรรมที่ 1 ตรวจติดตำมกำรใช้เงินอุดหนุนในโรงเรียนเอกชน

ภำพกิจกรรมที่ 2 ตรวจติดตำม สถำนะกำรจัดตั้ง กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และเลิกล้มกิจกำร
ของโรงเรียนเอกชนในระบบ และนอกระบบ
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำทั้งในระบบนอกระบบและกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัยรวมถึงกำรศึกษำแบบทวิภำคีให้ได้มำตรฐำนสำกล
มีผลกำรดำเนินงำนสรุป ดังนี้
1. โครงกำร/กิจกรรม โครงกำร TFE (Teams For Education) ปีงบประมำณ 2563
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางธัญญลักษณ์ ศรีสมานุวัตร กลุ่ม นิเทศ ติดตำมและประเมินผล
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ศธ.
ประเด็นที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สป.ศธ.
ประเด็นที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สนง.ศธจ.สฎ.
ประเด็นที่ 5 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำทั้งในระบบนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยรวมถึง
กำรศึกษำแบบทวิภำคีให้ได้มำตรฐำนสำกล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับ คุณภำพ
กำรศึกษำและที่เกี่ยวข้องของจังหวัด
2. เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทำงกำร
พัฒนำนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนแต่ละวิชำต่ำกว่ำเกณฑ์ คะแนนร้อย
ละ 50 เพิ่มขึ้น ของสถำนศึกษำนำร่อง และโรงเรียนเครือที่ข่ำยเข้ำร่วมโครงกำร
3. เพื่อให้สถำนศึกษำมีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์เพิ่มขึ้น
กิจกรรม/ผลกำรดำเนินงำน/ภำพควำมสำเร็จ
ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด สุ ร ำษฏร์ ธ ำนี สั ง กั ด ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรกระทรวง
ศึกษำธิกำรได้เล็งเห็นควำมสำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน คุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อเป็นกำรสร้ำง
คุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นต่อกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน นอกจำกนี้ยังเป็นหน่วยงำนกลำง
ระดับจังหวัดที่ต้องดูแล ตรวจสอบ ให้ควำมสำคัญในกำรนำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
(Ordinary National Educational Testing : O-NET) รวมทั้งผลกำรทอสอบ NT มำใช้ในกำรร่วมวำงแผน
พัฒนำกำรศึกษำระดับจังหวัด ให้สำมำรถผลิตคนรุ่น ใหม่ระดับจังหวัดที่มีคุณภำพตำมควำมคำดหวังของสังคม
จึงได้ทำโครงกำร โครงกำร TFE (Teams For Education) ระยะที่ 2 เพื่อเป็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้ำ
สู่สังคมคุณภำพในศตวรรษที่ 21 ได้มีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องต่อไป
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สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ได้จัดงบประมำณ สำหรับโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร ดังนี้
- โรงเรียนนำร่อง โรงเรียนละ 5,000.- บำท เพื่อดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จำนวน 6
โรงเรียน >> พัฒนำรูปแบบ/แนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
- โรงเรียนเครือข่ำย โรงเรียนละ 10,000.- บำท เพื่อดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จำนวน 12
โรงเรียน >> มีรูปแบบและแนวทำงในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ จำนวน 12 รูปแบบ/แนวทำง
- กิจกรรมเข้ำร่วมเสนอผลงำนในกำรจัดแสดงผลงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 5 โดยมีโรงเรียน
นำร่อง คือ โรงเรียนเยำวเรศวิทยำ สังกัดโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนเครือข่ำย คือ โรงเรียนบ้ำนเกำะมุกด์
สังกัด สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 เข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว ณ โรงแรม ซันไรส์ รีสอร์ท อำเภอขนอม เมื่อวันที่
13-14 กันยำยน 2563
- กิจกรรมรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำร ในที่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร เมื่อวันที่ 15-16 กันยำยน 2563
- กิจกรรมจัดประชุมรำยงำนผลเพื่อนำเสนอรูปแบบและแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
เมื่อวันที่ 22 กันยำยน 2563
- กิจกรรมรับกำรกำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรนิเทศกำรศึกษำในส่วนภูมิภำคประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2563 ในกำรดำเนินโครงกำร TFE (Teams For Education) เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2563
- ดำเนินกำรนิเทศติดตำมกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร เพื่อกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ตลอดปีกำรศึกษำ
จำกกำรดำเนินกิจกรรมตำมแผนงำนโครงกำรฯ ทำให้ได้รูปแบบหรือแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ดังนี้ 1) โรงเรียนนำร่องพัฒนำรูปแบบเดิม จำนวน 6 รูปแบบ 2) โรงเรียนเครือข่ำย ร่วมกับโรงเรียน
นำร่องในกำรพัฒนำรูปแบบเพิ่มอีก 12 รูปแบบ/แนวทำง รวมถึง ผู้บริหำร ครู นักเรียน มีกำรพัฒนำ
โดย
ผู้บริหำรปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนกิจกรรมและพฤติกรรมกำร
สอน และนักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรรับรู้
ภำพกิจกรรม โครงกำร TFE (Teams For Education) ปีงบประมำณ 2563
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2. โครงกำร/กิจกรรม โครงกำร Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงเรณู สุชีวพลำนนท์ กลุ่ม นิเทศ ติดตำมและประเมินผล
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ศธ.
ประเด็นที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สป.ศธ.
ประเด็นที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สนง.ศธจ.สฎ.
ประเด็นที่ 5 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำทั้งในระบบนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยรวมถึง
กำรศึกษำแบบทวิภำคีให้ได้มำตรฐำนสำกล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผล และกำรสนับสนุน
กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ ในระดับจังหวัด เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
2. เพื่อพัฒนำและขยำยผลรูปแบบ/แนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำที่เหมำะสม สอดคล้องกับควำมต้องกำรและบริบทของพื้นที่
3. เพื่อเพิ่มร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ทุกระดับในแต่ละ
วิชำผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
กิจกรรม/ผลกำรดำเนินงำน/ภำพควำมสำเร็จ
กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรมี น โยบำยขั บ เคลื่ อ นและพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำของประเทศให้ มี
ประสิท ธิภำพทั ดเที ย มนำนำประเทศ รวมทั้งส่ งเสริ มกำรศึกษำให้เยำวชน ประชำชนมีควำมรู้มี คุณภำพ
มีศั ก ยภำพในกำรพั ฒ นำตนเอง พั ฒ นำเศรษฐกิ จ พั ฒ นำสั ง คม และเพิ่ ม ขี ดควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขั น
ของประเทศ และมีนโยบำย มำตรกำรต่ำง ๆ ที่จะดำเนินกำรเพื่อพัฒนำกำลังคนซึ่งเป็นทรัพยำกรมนุษย์
ที่สำคัญในกำรพัฒนำประเทศ ปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร โดยกำหนดให้มี โครงกำร
“Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ” เพื่อพัฒนำแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำให้ตรงกับบริบทของพื้นที่ตรงกับผลกำร
วิเครำะห์ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและควำมต้องกำรของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
สำมำรถเป็นกลไกกระตุ้นให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำบริหำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งแก้ไขปัญหำด้ำนคุณภำพของ
ผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ต่อคุณภำพของผู้เรียนที่สูงขึ้น ให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเหมำะสม เป็นผู้มีองค์
ควำมรู้ตำมศักยภำพและเป็นคนดีของสังคม สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีจึงได้ดำเนินกำรจัด
โครงกำร Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ โดยมีผลกำรดำเนินโครงกำร ดังนี้
1. มี Supervisor Teams ระดับจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลำงกำรบูรณำกำรด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับในพื้นที่
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2. มี แ นวทำงกำรนิ เ ทศ ติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรบริ ห ำรกำรจั ด กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนในพื้ น ที่
รับผิดชอบ ที่สอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่
3. สถำนศึ กษำที่ ไ ด้รั บกำรนิ เทศ ติ ดตำมและประเมิ นผลตำมแนวทำงที่ พัฒ นำขึ้ น มีร้ อ ยละของ
นักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ทุกระดับในแต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50
ขึ้นไป เพิ่มขึ้น

กำรนิเทศ ติดตำม กำรดำเนินโครงกำรโดย
Supervisor Teams

โรงเรียนอนุบำลบ้ำนคุณหนูตัวแทนโรงเรียนที่ร่วม
โครงกำรนำเสนอผลงำนที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ระดับภำค

รับกำรตรวจจำกคณะผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร ณ สำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
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3. โครงกำร/กิจกรรม โครงกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงสำวลีลำรัศม์ จำตุรพล กลุ่ม นิเทศ ติดตำมและประเมินผล
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ศธ.
ประเด็นที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สป.ศธ.
ประเด็นที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สนง.ศธจ.สฎ.
ประเด็นที่ 5 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำทั้งในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยรวมถึง
กำรศึกษำแบบทวิภำคีให้ได้มำตรฐำนสำกล
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ประเมิ น ควำมสำมำรถด้ ำ นกำรอ่ ำ น (กำรอ่ ำ นออกเสี ย งและอ่ ำ นรู้ เ รื่ อ ง) ของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
2. เพื่อประเมินคุณภำพผู้เรียน (ควำมสำมำรถพื้นฐำนด้ำนภำษำไทยและด้ำนคณิตศำสตร์) ชั้นประถม
ศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562
กิจกรรม/ผลกำรดำเนินงำน/ภำพควำมสำเร็จ
กิจกรรมที่ 1
ประชุ ม คณะกรรมกำรระดั บ สนำมสอบ เรื่ อ ง แนวทำงกำรด ำเนิ น งำนประเมิ น คุ ณ ภำพผู้ เ รี ย น
ปีกำรศึกษำ 2562
ผลกำรดำเนินงำน
ดำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้ ง ที่ 1 เรื่ อ ง แนวทำงกำรด ำเนิ น งำนประเมิ น คุ ณ ภำพผู้ เ รี ย น ปี ก ำรศึ ก ษำ 2562 ในวั น ที่
6 กุมภำพันธ์ 2563 มีผู้เข้ำร่วมประชุม จำนวน 90 คน
ครั้ ง ที่ 2 เรื่ อ ง กำรประเมิ น คุ ณ ภำพผู้ เ รี ย น (NT) ชั้ น ประถมศึ ก ษำปี ที่ 3 ปี ก ำรศึ ก ษำ 2562
ในวันที่ 2 มีนำคม 2563 มีผู้เข้ำร่วมประชุม จำนวน 88 คน
กิจกรรมที่ 2
ด ำเนิ น กำรประเมิ น ควำมสำมำรถด้ ำ นกำรอ่ ำ นของผู้ เ รี ย น (RT) ชั้ น ประถมศึ ก ษำปี ที่ 1
ปีกำรศึกษำ 2562 ให้กับโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมำณ
ด ำเนิ น กำรประเมิ น ควำมสำมำรถด้ ำ นกำรอ่ ำ นของผู้ เ รี ย น (RT) ชั้ น ประถมศึ ก ษำปี ที่ 1
ปีกำรศึกษำ 2562 วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2563 โดยมีโรงเรียนเข้ำร่วมกำรประเมิน จำนวน 41 โรงเรียน นักเรียน
ที่เข้ำรับกำรประเมิน จำนวน 3,514 คน คิดเป็นร้อยละ 95 ของนักเรียนที่มีควำมประสงค์เข้ำสอบทั้งหมด
Annual Report 2020 : Suratthani Provincial Education Office

77

เชิงคุณภำพ
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษำปี ที่ 1 ของโรงเรี ย นเอกชนในจั ง หวั ด สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี ที่ ไ ด้ รั บ กำรประเมิ น
ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (RT) ในภำพรวมทั้ง 41 โรงเรียน ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100 จำก
โรงเรียนที่เข้ำรับกำรประเมินทั้งหมด
กิจกรรมที่ 3
ดำเนินกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 ให้กับโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมำณ
ดำเนินกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 โดยมีโรงเรียนเข้ำ
ร่วมกำรประเมิน จำนวน 42 โรงเรียน นักเรียนที่เข้ำรับกำรประเมิน จำนวน 3,642 คน คิดเป็นร้อยละ 98.11
ของนักเรียนที่มีควำมประสงค์เข้ำสอบทั้งหมด
เชิงคุณภำพ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 3 ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีที่ได้รับกำรประเมินคุณภำพ
ผู้เรียน (NT) ในภำพรวมทั้ง 42 โรงเรียน ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100 จำกโรงเรียนที่เข้ำรับกำร
ประเมินทั้งหมด
กิจกรรมที่ 4 ดำเนินกำรตรวจเยี่ยมสนำมสอบ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
1. ตรวจเยี่ยมสนำมสอบกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
ปีกำรศึกษำ 2562
2. ตรวจเยี่ยมสนำมสอบกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562
ผลกำรดำเนินงำน
1. ตรวจเยี่ยมสนำมสอบกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่
1 ในวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2563 จำนวน 18 โรงเรียน
2. ตรวจเยี่ยมสนำมสอบกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562
ในวันที่ 4 มีนำคม 2563 จำนวน 10 โรงเรียน
กิจกรรมที่ 5 จัดทำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562
ผลกำรดำเนินงำน
1. ด ำเนิ น กำรจั ด ประชุ ม คณะกรรมกำรจั ด ท ำรำยงำนผลกำรประเมิ น คุ ณ ภำพผู้ เ รี ย น
ปีกำรศึกษำ 2562 จำนวน 1 ครั้ง วันที่ 30 กรกฎำคม 2563 มีผู้เข้ำร่วมประชุม จำนวน 8 คน
2. มี ร ำยงำนผลกำรประเมิ น ควำมสำมำรถด้ ำ นกำรอ่ ำ นของผู้ เ รี ย น (RT) ชั้ น ประถมศึ ก ษำ
ปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ส่งถึงสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน จำนวน 1 เล่ม และเก็บรักษำ
ไว้ ณ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จำนวน 1 เล่ม
3. มีรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 ส่งถึง
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน จำนวน 1 เล่ม และเก็บรักษำไว้ ณ สำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จำนวน 1 เล่ม
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ประชุมคณะกรรมการดาเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

รับ-ส่ง แบบทดสอบและกระดาษคาตอบ

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ

ประชุมคณะกรรมกำรจัดทำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562
Annual Report 2020 : Suratthani Provincial Education Office

79

4. โครงกำร/กิจกรรม โครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนในระบบและ
นอกระบบรองรับกำรเปิดเรียนในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
2019 ในกำกับของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงกฤษณำ ธนอำรักษ์ กลุ่ม ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ศธ.
ประเด็นที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สป.ศธ.
ประเด็นที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สนง.ศธจ.สฎ.
ประเด็นที่ 5 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำทั้งในระบบนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยรวมถึง
กำรศึกษำแบบทวิภำคีให้ได้มำตรฐำนสำกล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจติดตำมกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรรองรับกำรเปิดเรียนในสถำนกำรณ์แพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019
2. เพื่อติดตำมและเก็บรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบทุกโรง
3. เพื่อให้มีข้อมูลสำรสนเทศตำมสภำพจริงโรงเรียนที่มีนักเรียนพักนอนประจำ
4. เพื่อให้โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบมีรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (Self-Assessment
Report : SAR) ในกำรป้องกันและควบคุมกำรระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสำธำรณชน
5. เพื่อให้ส่งเสริม ช่วยเหลือและแนะนำโรงเรียนเอกชนในระบบ นอกระบบมีรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่
สอดคล้องและควำมเข็มแข็งภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
กิจกรรม/ผลกำรดำเนินงำน/ภำพควำมสำเร็จ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ได้จัดทำโครงกำรโครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบรองรับกำรเปิดเรียนในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 เพื่อให้กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนให้มีคุณภำพ
อย่ำงต่อเนื่อง สอดคล้องกับสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019
โดยสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1. ดำเนินกำรตำมกิจกรรม ตรวจติดตำมกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรรองรับกำรเปิดเรียนในสถำนกำรณ์
แพร่ระบำดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ดังนี้
1.1 โรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 84 โรงเรียน โดยคณะกรรมกำรจำกสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดและผู้บริหำรโรงเรียน ตรวจติดตำมระหว่ำงวันที่ 12–16 มิถุนำยน 2563
1.2 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 84 โรงเรียน ดำเนินกำร 2 ช่วง
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ระหว่ำงวันที่ 12–16 มิถุนำยน 2563 โรงเรียนประเภทวิชำชีพ, เสริมสร้ำงทักษะ และ
ประเภทศิลปะกีฬำ รวมจำนวน 44 โรงเรียน ,
ระหว่ำงวันที่ 25–26, 29-30 มิถุนำยน 2563 โรงเรียนประเภทกวดวิชำทุกโรงเรียน
จำนวน 40 โรงเรียน
1.3 กิจกรรมส่งเสริมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
ดำเนินกำรส่งเสริมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนเอกชนนอกระบบ โดยกำรประชุม
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนนอกระบบ ในวันที่ 21 กันยำยน 2563 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง
จ.สุรำษฏร์ธำนี ผู้เข้ำประชุม ประกอบด้วยผู้รับใบอนุญำต ครู ผูส้ อน ผู้เรียน และบุคลำกรกลุ่มส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชน สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฏร์ธำนี รวมทั้งสิ้น 120 คน
ภำพกิจกรรม ตรวจติดตำมกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรรองรับกำรเปิดเรียนในสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019

ภาพการประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ
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5. โครงกำร/กิจกรรม กิจกรรมกำรดำเนินงำนทุนกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม นำงทิพย์สุดำ สมทรัพย์ กลุ่ม พัฒนำกำรศึกษำ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ศธ.
ประเด็นที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สป.ศธ.
ประเด็นที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สนง.ศธจ.สฎ.
ประเด็นที่ 5 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำทั้งในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยรวมถึง
กำรศึกษำแบบทวิภำคีให้ได้มำตรฐำนสำกล
วัตถุประสงค์
1. เยำวชนในพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ได้รับกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและทั่วถึง
2. เยำวชนที่ขำดแคลนทุนทรัพย์เพื่อกำรศึกษำได้โอกำสเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และเป็นกำรช่วย
แบ่งเบำภำระให้แก่ครอบครัวที่ขำดแคลนทุนทรัพย์
3. เยำวชนมี ควำมรู้สึ กส ำนึกรับผิ ดชอบในหน้ำที่กำรศึกษำของตนเองและนำควำมรู้ที่ได้รับจำก
กำรศึกษำมำพัฒนำตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไป
4. เยำวชนมีควำมจงรักภักดี ต่อสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์
กิจกรรม/ผลกำรดำเนินงำน/ภำพควำมสำเร็จ
กิจกรรมที่ดำเนินกำร
1. ดำเนินกำรคัดเลือก คัดสรร เยำวชนคนใหม่เพื่อขอรับทุนกำรศึกษำโดยคณะกรรมกำรทุนกำรศึกษำ
ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้ำฯ ประจำจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
2. รำยงำนผลกำรคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน และเข้ำตรวจสอบในระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน
ทุนกำรศึกษำ มีข้อมูลรำยชื่อนักเรี ยน สถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำ เจ้ำของทุน รำยงำนข้อมูลกำรรับ -ส่ง
เอกสำร
3. รับโอนเงินเบิกจ่ำยให้สถำนศึกษำจ่ำยให้แก่นักเรียน นักศึกษำ ในสังกัดต่อไป พร้อมรำยงำนผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
4. ตรวจติ ด ตำม เยี่ ย มนั ก เรี ย นทุ น มู ล นิ ธิ ร่ ว มจิ ต ต์ เ พื่ อ เยำวชน ในพระบรมรำชิ นู ป ถั ม ภ์ ร่ ว มกั บ
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ (สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ท้องถิ่นจังหวัด) สำนักงำนพัฒนำควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ผลกำรดำเนินงำนของกิจกรรม
1. ดำเนินกำรคัดเลือก คัดสรร เยำวชนคนใหม่เพื่อขอรับทุนกำรศึกษำโดยคณะกรรมกำรทุนกำรศึกษำ
ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้ำฯ ประจำจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน 2563
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2. ตรวจติ ด ตำม เยี่ ย มนั ก เรี ย นทุ น มู ล นิ ธิ ร่ ว มจิ ต ต์ เ พื่ อ เยำวชน ในพระบรมรำชิ นู ป ถั ม ภ์ ร่ ว มกั บ
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ (สำนักงำนพัฒนำควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี กำรดำเนินกำรตรวจ
เยี่ยม ติดตำมนักเรียนทุนกำรศึกษำพระรำชทำนเป็นกำรให้กำลังใจและเพิ่มโอกำสให้กับเยำวชน สำมำรถ
เติบโตเป็นคนดี มีคุณภำพนำควำมรู้กลับไป ทำงำนพัฒนำท้องถิ่นชุมชน มีสัมมำชีพมั่นคง เป็นพลเมืองที่ ทำ
ประโยชน์ให้แก่ประเทศชำติ หลักกำรแนวคิดตำมแนวพระรำโชบำย

ภำพกำรดำเนินกำรคัดเลือก คัดสรร เยำวชนคนใหม่เพื่อขอรับทุนกำรศึกษำ
โดยคณะกรรมกำรทุนกำรศึกษำของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้ำฯ ประจำจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

ตรวจติดตำม เยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์ฯ เพื่อเยำวชน
ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ ปีงบประมำณ 2563
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมกำรกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำและคุณภำพชีวิต
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
มีผลกำรดำเนินงำนสรุป ดังนี้
1. โครงกำร/กิจกรรม

โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทารูปแบบและแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม นำงศุภสั ตุ์ตรี คำศรีสุข กลุ่ม นิเทศ ติดตำม และประเมินผล
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ศธ.
ประเด็นที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สป.ศธ.
ประเด็นที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สนง.ศธจ.สฎ.
ประเด็นที่ 6 ส่งเสริมกำรกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำและคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีควำมเชื่อมโยงกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน กับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
กิจกรรม/ผลกำรดำเนินงำน/ภำพควำมสำเร็จ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและลงนามความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อการมีงานทา
โดยมีโรงเรียนขยายโอกาสและมั ธยมศึกษาเข้าร่วม สามารถเลือกเรียนหลักสูตรตามสนใจ โดยแบ่งเป็น
หลักสูตรยะระสั้น และทวิศึกษา สามมารถใช้ Credit Bank ไปใช้ในการเทียบโอน ดังนี้
โรงเรียนบ้านโพหวาย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดท่าไทร
วิทยาลัยการอาชีพสุราษฎร์ธานี โรงเรียนวัดกลางใหม่
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
มหาวิทยาลัยเจ้าคุณลาดกระบัง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
วิทยาเขตอุดมศักดิ์ชุมพร
โรงเรียนนาสาร
โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนห้วยตาหมิง
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นิเทศ ติดตามการพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนพรุพีพิทยาคม

นิเทศ ติดตามการพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนพรุพีพิทยาคม

กำรนำเสนอผลงำนโครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมเพื่อกำรจัดทำ
รูปแบบและแนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ” ระหว่ำงวันที่ 13-14
กันยำยน 2563 ณ โรงแรมขนอมซันไรส์รีสอร์ทแอนด์โฮเทล
อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมรำช

สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ลงพื้นที่กำกับติดตำมและ
ประเมินผลกำรนิเทศกำรศึกษำในส่วนภูมิภำคประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 ณ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
โดยโรงเรียนพรุพีพิทยำคม นำหลักสูตรมำจัดนิทรรศกำร
และให้นักเรียนนำเสนอ
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2. ชื่องำน/โครงกำร

โครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำ
สู่กำรปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงสำวสหนันท์ ศรีแสง และ นำยศุภวิชญ์ ทองมงคล
กลุ่ม ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนควำมมั่นคง
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ศธ.
ประเด็นที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สป.ศธ.
ประเด็นที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สนง.ศธจ.สฎ.
ประเด็นที่ 6 ส่งเสริมกำรกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำและคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นที่ 7 ส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนทำงกำรศึกษำกับองค์กรภำคี
เครือข่ำย และทุกภำคส่วนของสังคมในกำรสร้ำงคนดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษำเรียนรู้พระรำชกรณียกิจของพระรำชวงศ์จักรี
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีโอกำสทำหน้ำที่เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐำนชีวิตที่
มั่นคงและมีคุณธรรม
3. เพื่ อส่ งเสริ ม ให้ค รู บุค ลำกรทำงกำรศึก ษำ ผู้เ รีย น ได้ เรี ยนรู้ถึ งนวัต วิถี ของท้ องถิ่น และชุ มชน
มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง
กิจกรรม/ผลกำรดำเนินงำน/ภำพควำมสำเร็จ
กิจกรรมที่ 1 ค่ำยเรียนรู้ใต้ร่มพระบำรมี จำนวน 2 คืน 1 วัน จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ 203
จัดระหว่ำงวันที่ 21- 22 สิงหำคม 2563 ณ โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ 2
กิจกรรมที่ 2 จิตอำสำ รั กบ้ ำ นรั กษ์ถิ่น จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ 2
(148 คน) 2) โรงเรียนวัดสมหวัง (486 คน) 3) โรงเรียนบ้ำนหัวสะพำนมิตรภำพที่ 217 (200 คน) 4) โรงเรียน
บ้ำนดอนมะกอก (208 คน) 5) โรงเรียนบ้ำนเชี่ยวเฟือง (113 คน) รวมทั้งสิ้น 1155 คน
กิจกรรมที่ 3 เช็คอินคนดีบอกสังคม เด็กดี 4 ด้ำน จำนวน 32 คน
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ภำพกิจกรรมที่ 1 ค่ำยเรียนรู้ใต้ร่มพระบำรมีจักรีวงศ์
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ภำพกิจกรรมที่ 2 จิตอำสำ “รักษ์บ้ำน รักษ์ถิ่น”

ภำพกิจกรรมที่ 3 เช็คอินคนดีบอกสังคม
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3. ชื่องำน/โครงกำร

โครงกำรขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563

ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงสำวสหนันท์ ศรีแสง และ นำยศุภวิชญ์ ทองมงคล
กลุ่ม ลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ศธ.
ประเด็นที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สป.ศธ.
ประเด็นที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สนง.ศธจ.สฎ.
ประเด็นที่ 6 ส่งเสริมกำรกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำและคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะและประสบกำรณ์ เกี่ยวกับประเภทของขยะกำรบริหำร
จัดกำรกับขยะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
2. เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรป้องกันและรักษำสิ่งแวดล้อมและนำ
ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรสร้ำงรำยได้จำกขยะ หรือสิ่งเหลือใช้
3. เพื่ อให้ ส ถำนศึ กษำมี แ นวทำงกำรบริ หำรจัด กำรขยะและน ำไปสู่ก ำรปฏิบั ติใ ห้เป็ นต้ นแบบแก่
สถำนศึกษำอื่น
กิจกรรม/ผลกำรดำเนินงำน/ภำพควำมสำเร็จ
ในกำรส่งเสริม สนับสนุนและสร้ำงจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและนำแนวคิดตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรดำเนินชีวิตไว้ในภำรกิจดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรส่งเสริม
สนับสนุน ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่ อกำรพัฒนำนักเรียนนักศึกษำ โดยผ่ำนกระบวนกำรลูกเสือและยุวกำชำด
รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำงำนด้ำนกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
จึงได้จัดโครงกำรขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขึ้น เพื่อพัฒนำนักเรียน นักศึกษำให้มีเจตคติ และเกิด
จิตสำนึกที่ดี มีส่วนร่วมในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม โดยรู้จักกำรบริหำรจัดกำรขยะตั้งแต่ต้นทำงและ
กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มเป็นรำยได้จำกขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี
โดยสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ได้ดำเนินกำรจัดกิจกรรมค่ำยนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ
จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 127 คน ระหว่ำงวันที่ 7-8 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี 2 อำเภอ
เมือง" จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จำกสถำนศึกษำ 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนบำงใหญ่ จำนวน 4 คน โรงเรียนบ้ำน
ห้วยตำหมิง จำนวน 15 คน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 12 จำนวน 15 คน โรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี จำนวน
25 คน โรงเรียนเทศบำล 5 จำนวน 13 คน โรงเรียน อบจ.สฎ. 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) อำเภอดอนสัก จำนวน 15
คน โรงเรียนเทพมิตรศึกษำ จำนวน 30 คน
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ภำพกิจกรรมโครงกำรขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563
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ยุทธศำสตร์ที่ 7 ส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนทำงกำรศึกษำกับ
องค์กรภำคีเครือข่ำย และทุกภำคส่วนของสังคมในกำรสร้ำงคนดี
มีผลกำรดำเนินงำนสรุป ดังนี้
1. โครงกำร/กิจกรรม โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติเพื่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ในสถำนศึกษำ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงทิพย์สุดำ สมทรัพย์

กลุ่ม พัฒนำกำรศึกษำ

ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนควำมมั่นคง
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ศธ.
ประเด็นที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สป.ศธ.
ประเด็นที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สนง.ศธจ.สฎ.
ประเด็นที่ 7 ส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนทำงกำรศึกษำกับองค์กรภำคี
เครือข่ำย และทุกภำคส่วนของสังคมในกำรสร้ำงคนดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ เ กิ ด กำรบู ร ณำกำรควำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำ งหน่ ว ยงำนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด โดยขั บ เคลื่ อ น
ศูนย์อำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดในสถำนศึกษำ
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนโครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติด
และอบำยมุข
3. เพื่อกำกับ ติดตำม วิเครำะห์ประเมินสถำนกำรณ์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
เชิงพื้นที่/เชิงนโยบำย ผลเชิง outcome หรือ best practices ในภำพรวมของสถำนศึกษำในจังหวัด
4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนผ่ำนระบบสำรสนเทศ
ยำเสพติดจังหวัด (NISPA) ระบบดูแลและติดตำมกำรใช้สำรเสพติดในสถำนศึกษำ (CATTAS) ระบบกำลังพล
และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
กิจกรรม/ผลกำรดำเนินงำน/ภำพควำมสำเร็จ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ได้จัดโครงกำรกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ เพื่อกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ เพื่อบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนในพื้นที่จังหวัด
ดำเนินงำน ตำมภำรกิจด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำให้เกิดควำมเข้มแข็งและอย่ำง
ยั่งยืนตลอดไป โดยมีกำรดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมกำรศูนย์อำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดในสถำนศึกษำ จังหวัดสุ
รำษฎร์ธำนี
2. กิจกรรมประเมินโครงกำรสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข
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3. กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนผ่ำนระบบสำรสนเทศยำเสพติดจังหวัด (NISPA) ระบบดูแล
และติดตำมกำรใช้สำรเสพติดในสถำนศึกษำ (CATTAS) ระบบกำลังพล และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ผลกำรดำเนินงำนของกิจกรรม
ดำเนินกำรในกิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมกำรศูนย์อำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2563 และวันที่ 16 กรกฎำคม 2563
ดำเนินกำรในกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประเมินโครงกำรสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข
เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2563 และ วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563
ดำเนินกำรในกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนผ่ำนระบบสำรสนเทศยำเสพติด
จังหวัด (NISPA) ระบบดูแลและติดตำมกำรใช้สำรเสพติดในสถำนศึกษำ (CATTAS) ระบบกำลังพล และระบบ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ภำพกำรประชุมคณะกรรมกำรศูนย์อำนวยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพติดในสถำนศึกษำจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
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ประชุมโครงกำรสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ปี 2563

-

มอบโล่รำงวัลสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ปี 2560 -2561
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2. โครงกำร/กิจกรรม โครงกำรจัดกิจกรรมงำนวันเด็กแห่งชำติ ประจำปี 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสหนันท์ ศรีแสง และ นายศุภวิชญ์ ทองมงคล
กลุ่ม ลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนควำมมั่นคง
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ศธ.
ประเด็นที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สป.ศธ.
ประเด็นที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สนง.ศธจ.สฎ.
ประเด็นที่ 7 ส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนทำงกำรศึกษำกับองค์กรภำคี
เครือข่ำย และทุกภำคส่วนของสังคมในกำรสร้ำงคนดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติและเป็นกำรสร้ำงให้เด็กและเยำวชนได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของ
ตนรู้จักหน้ำที่เป็นคนดี มีคุณธรรม
2.เพื่อให้เด็กและเยำวชน ได้ร่วมเฉลิมฉลองให้ได้รับควำมสนุกสนำนในงำนวันเด็กแห่งชำติ
3. เพื่อเป็นกำรส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็กให้มีควำมพร้อมตำมวัยที่เหมำะสม
4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็ก เยำวชน ผู้ปกครอง มำร่วมกิจกรรมและทำกิจกรรมร่วมกัน
กิจกรรม/ผลกำรดำเนินงำน/ภำพควำมสำเร็จ
ในกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ ประจำปี 2563 สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีได้ประสำน
เข้ำร่วมจัดกิจกรรมกำรจัดงำนฉลองวันเด็กแห่งชำติ ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อให้เด็กได้รับรู้ถึงควำมสำคัญ
ของตนเอง รู้ถึงควำมมีระเบียบวินัย ควำมรู้จักสิทธิหน้ำที่ควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อจะได้
ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ที่มีควำมสำคัญของประเทศชำติ ด้วยกำรตั้งใจใฝ่ศึกษำเรียนรู้ ประพฤติ
ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักกำรใช้เวลำ ควำมคิด มีควำมขยันหมั่นเพียร มีค วำมรับผิดชอบ และซื่อสัตย์
สุ จ ริ ต มี ค วำมยึ ด มั่ น ในสถำบั น ชำติ ศำสน์ กษั ต ริ ย์ และกำรปกครองในระบอบประชำธิ ป ไตย อั น มี อ งค์
พระมหำกษัตริย์เป็นประมุข
ในกิจกรรงำนวันเด็กแห่งชำติ มีกำรจัดบูทกิจกรรม เกมส์ กำรละเล่น โดยแยกระดับ ปฐมวัย
ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ ในวันเสำร์ที่ 11 มกรำคม 2563 ณ สวนสำธำรณะเกำะลำพู อำเภอเมืองฯ
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี, โดยมีเด็ก เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,200 คน จากการดาเนินกิจกรรมส่งผล
ให้เด็กและเยาวชน มีความสนุกสนานในกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่
พร้อมตามวัยที่เหมาะสม และผู้ปกครองได้ทากิจกรรมร่วมกับเด็กและเยาวชน
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3. โครงกำร/กิจกรรม โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน
และนักศึกษำ และศูนย์เสมำรักษ์สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงสำวสหนันท์ ศรีแสง และ นำยศุภวิชญ์ ทองมงคล
กลุ่ม ลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ศธ.
ประเด็นที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สป.ศธ.
ประเด็นที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สนง.ศธจ.สฎ.
ประเด็นที่ 7 ส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนทำงกำรศึกษำกับองค์กรภำคี
เครือข่ำย และทุกภำคส่วนของสังคมในกำรสร้ำงคนดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อก ำหนดนโยบำย มำตรกำร แนวทำงและแผนในกำรส่ งเสริม ควำมประพฤตินัก เรี ยนและ
นักศึกษำในระดับจังหวัด
2. เพื่อให้หน่วยงำนศูนย์เสมำรักษ์สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สำมำรถบูรณำกำรและขับเคลื่อน
กำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำได้อย่ำงเป็นระบบมีกลไกและเอกภำพในกำรดำเนินกำรทั้งส่วนกลำง
และส่วนภูมิภำค
กิจกรรม/ผลกำรดำเนินงำน/ภำพควำมสำเร็จ
ด้วยกระทรวงศึกษำธิกำรได้มีคำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ 133/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ส่ ง เสริ ม ควำมประพฤติ นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษำ ลงวั น ที่ 29 มกรำคม 2561 และมี ป ระกำศส ำนั ก งำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง จัดตั้งศูนย์เสมำรักษ์สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด แต่ปัจจุบันยังขำดระบบและ
กลไกที่ชัดเจนถูกต้องและเหมำะสมในกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรงำนเครือข่ำยและกำรจัดระบบงำน เพื่อสร้ำง
ระบบและกลไกที่ชัดเจนถูกต้องและเหมำะสมในกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรงำนเครือข่ำย กำรส่งเสริมควำม
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษำจังหวัด สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จึงได้ จัดโครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำและศูนย์เสมำรักษ์
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีขึ้น
ในกำรจัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ มีกลุ่มเป้ำหมำย
คือคณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ จำนวน 26 คน และเจ้ำหน้ำที่ศูนย์เสมำรักษ์
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จำนวน 19 คน โดยดำเนินกำรจัดประชุมฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 24
กุมภำพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 11 อำเภอเมืองฯ จังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี ซึ่งมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จำนวน 22 คน จึงไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ตำมแผนงำนโครงกำร
กำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่ศูนย์เสมำรักษ์สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
มีกลไกกำรขับเคลื่อนงำนกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำให้เป็นระบบ มีประสิทธิภำพเกิด
ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์มำกยิ่งขึ้น
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4. โครงกำร/กิจกรรม โครงกำรกำรจัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำดไทย ประจำปี 2563
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงสำวสหนันท์ ศรีแสง และ นำยศุภวิชญ์ ทองมงคล
กลุ่ม ลูกเสือยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนควำมมั่นคง
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ศธ.
ประเด็นที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สป.ศธ.
ประเด็นที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สนง.ศธจ.สฎ.
ประเด็นที่ 7 ส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนทำงกำรศึกษำกับองค์กรภำคี
เครือข่ำย และทุกภำคส่วนของสังคมในกำรสร้ำงคนดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งกิจกำรยุวกำชำดขึ้นในประเทศไทย
2. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำยุวกำชำดและสมำชิกยุวกำชำด ตระหนักในคุณค่ำและควำมสำคัญของกำร
เป็นสมำชิก ยุวกำชำด มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำ รู้รัก สำมัคคี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ได้แสดงออกในทำงสร้ำงสรรค์ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม
กิจกรรม/ผลกำรดำเนินงำน/ภำพควำมสำเร็จ
เนื่องจำกปัจจุบันนี้ หมู่ยุวกำชำดโรงเรียนมีจำนวนน้อย ซึ่งบำงสถำนศึกษำที่เคยมีกำรเรียนกำรสอน
กิจกรรมยุวกำชำดก็ได้ยกเลิกกำรเรียนกำรสอนกิจกรรมยุวกำชำด เนื่องมำจำกขำดแคลนครูผู้สอน ครูผู้สอน
ขำดควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนยุวกำชำด หรือมีข้อจำกัดในด้ำนอื่น เพื่อเป็นกำรส่งเสริม สนับสนุนให้สมำชิก
ยุวกำชำดตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรเป็นสมำชิกยุวกำชำดและยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบกำร
จัดกิจกรรมยุวกำชำดของจังหวัด เป็นส่วนสำคัญในกำรส่งเสริมให้สถำนศึกษำให้เล็งเห็นควำมสำคัญของ
กิจกรรมยุวกำชำดมำกยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำโครงกำรส่งเสริมกำรจัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำดไทย ประจำปี
2563 ขึ้น โดยได้มีกำรจัดกิจกรรมกำรสวนสนำมตำมโครงกำรส่งเสริมกำรจัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำด
ไทย ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2563 มีผู้เข้ำร่วม จำนวน 481 คน ซึ่งผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้ร่วมระลึก
ถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งกิจกำรยุวกำชำดขึ้น ในประเทศไทย โดยกำรสวนสนำมบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
แก่ส่วนรวม
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5. โครงกำร/กิจกรรม โครงกำร ศธ.จิตอำสำบำเพ็ญประโยชน์
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงสำวสหนันท์ ศรีแสง และ นำยศุภวิชญ์ ทองมงคล
กลุ่ม ลูกเสือยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนควำมมั่นคง
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ศธ.
ประเด็นที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สป.ศธ.
ประเด็นที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สนง.ศธจ.สฎ.
ประเด็นที่ 7 ส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนทำงกำรศึกษำกับองค์กรภำคี
เครือข่ำย และทุกภำคส่วนของสังคมในกำรสร้ำงคนดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลย
เดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
2. เพื่อปลูกฝังและสร้ำงจิตสำนึกที่ดีให้กับ ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด นักศึกษำวิชำทหำร และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอำสำบำเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่ำของกำรแบ่งปันและกำรช่วยเหลือผู้อื่น
3. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีจิตสำธำรณะและใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์
กิจกรรม/ผลกำรดำเนินงำน/ภำพควำมสำเร็จ
เนื่องในวันที่ 5 ธันวำคม เป็นวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล
อดุลยเดช บรมนำถบพิตร ประกอบกับได้มีพระรำชโองกำรโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่ำ วันที่ 5
ธันวำคม ของทุกปี เป็นวันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ เพื่อเป็นกำรร่วมน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่ำน
“กำรบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นนั้น เป็นปัจจัยที่จะสร้ำงสรรค์ ควำมมุ่งดี มุ่งเจริญต่ อกันและกัน
ควำมรักใคร่เผื่อแผ่ แบ่งปันในกันและกัน ซึ่งในที่สุดจะก่อให้เกิดควำมสำมัคคีเป็นปึกแผ่นในชำติขึ้น จนเป็นพลัง
อันยิ่งใหญ่ ที่จะช่วยให้เรำสำมำรถรักษำควำมเป็นอิสระ และควำมมั่นคงของชำติบ้ำนเมืองเรำให้ยืนยงอยู่
ตลอดไป" สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ได้ตระหนักและเห็นควำมสำคัญในกำรส่งเสริมให้ ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด นักศึกษำวิชำทหำร ตลอดจนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอำสำ
บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมจึงได้จัดทำโครงกำร ศธ.จิตอำสำบำเพ็ญประโยชน์ ขึ้น
ในกำรดำเนินกิจกรรมมี นักเรียน นักศึกษำ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ จำนวน
480 คน เข้ำร่วมกิจกรรมตำมโครงกำร ศธ.จิตอำสำบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของ
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอำสำ
บำเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่ำของกำรแบ่งปันและกำรช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตสำธำรณะ และใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์
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6. โครงกำร/กิจกรรม โครงกำรยุวกำชำดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID – 19 เฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงสำวสหนันท์ ศรีแสง และ นำยศุภวิชญ์ ทองมงคล
กลุ่ม ลูกเสือยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ศธ.
ประเด็นที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สป.ศธ.
ประเด็นที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สนง.ศธจ.สฎ.
ประเด็นที่ 7 ส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนทำงกำรศึกษำกับองค์กรภำคี
เครือข่ำย และทุกภำคส่วนของสังคมในกำรสร้ำงคนดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สมำชิกยุวกำชำด มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มีควำมเสียสละ ใช้เวลำว่ำง
ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม เป็นกำรประชำสัมพันธ์กิจกำรยุวกำชำดให้แพร่หลำยมำกยิ่งขึ้น
2. เพื่ อเฉลิ มพระเกี ยรติ พระบำทสมเด็ จพระเจ้ ำอยู่ หั ว ซึ่ งจะเป็ นกำรส่ งเสริ ม สนับสนุ น ให้ สมำชิ ก
ยุวกำชำดได้ประพฤติ ปฏิบัติตนได้สอดคล้องกับคำปฏิญำณตนยุวกำชำดอย่ำงแท้จริง
กิจกรรม/ผลกำรดำเนินงำน/ภำพควำมสำเร็จ
ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี ได้ จั ด โครงกำรยุ วกำชำดบ ำเพ็ ญประโยชน์ ป้องกั นภั ย
COVID – 19 เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เพื่อเป็นกำรส่งเสริม สนับสนุน ให้สมำชิกยุวกำชำด
มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มีควำมเสียสละ ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม
โดยให้ สถำนศึกษำจัดกิจกรรมทำเจลล้ำงมือ และกิจกรรมจัด ทำหน้ำกำกผ้ำ และทำน้ำยำล้ำงมือ
สมำชิกยุวกำชำด จำกสถำนศึกษำในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ที่เปิดกำรเรียนกำรสอนยุวกำชำด จำนวน 1,300 คน
ดำเนินกำรในช่วง 19 -20 สิงหำคม 2563 ได้แก่ โรงเรียน โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ จำนวน 2 โครงกำร และ
โรงเรียนไชยำวิทยำ จำนวน 2 โครงกำร โรงเรียนอนุบำลสุรำษฎร์ธำนี จำนวน 2 โครงกำร โรงเรียนอนุบำล
นวพร จำนวน 2 โครงกำร และโรงเรียนพระแสงวิทยำ จำนวน 2 โครงกำร โรงเรียนเมืองสุรำษฎร์ธำนี
จำนวน 2 โครงกำร โรงเรียนเทศบำล 3 จำนวน 1 โครงกำร
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7. โครงกำร/กิจกรรม โครงกำรส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนำรี ประจำปี 2563
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงสำวสหนันท์ ศรีแสง และ นำยศุภวิชญ์ ทองมงคล
กลุ่ม ลูกเสือยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนควำมมั่นคง
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ศธ.
ประเด็นที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สป.ศธ.
ประเด็นที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สนง.ศธจ.สฎ.
ประเด็นที่ 7 ส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนทำงกำรศึกษำกับองค์กรภำคี
เครือข่ำย และทุกภำคส่วนของสังคมในกำรสร้ำงคนดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนำรี มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม และเป็ นพลเมืองดี มีระเบียบ
วินัย มีควำมเข้มแข็ง อดทนควำมพร้อมเพรียงมีควำมเป็นผู้นำ มีควำมสำมัคคี รู้จักเสียสละและช่วยเหลือผู้อื่น
เสริมสร้ำงทักษะกำรอยู่ร่วมกัน
2. เพื่อฟื้นฟูกิจกำรลูกเสือในสถำนศึกษำและเพื่อให้ลูกเสือมีควำมรัก ควำมสนใจ และเห็นคุณค่ำ
กิจกรรมลูกเสือมำกยิ่งขึ้น
3. เพื่อคัดเลือกสถำนศึกษำที่ชนะเลิศกำรประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนำรี เข้ำรับกำรแข่งขัน
ในระดับประเทศ
กิจกรรม/ผลกำรดำเนินงำน/ภำพควำมสำเร็จ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ในฐำนะหน่วยงำนปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้เห็นควำมสำคัญ
ของกิจกรรมกำรประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนำรี เป็นกิจกรรมที่สำมำรถพัฒนำเยำวชนให้เป็นพลเมืองดี
เสริมสร้ำงทักษะชีวิต จึงจัด โครงกำรประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนำรี ในระดับจังหวัดเพื่อส่งต่อใน
ระดับประเทศต่อไป
ในกำรจัดกิจกรรมโครงกำรฯ มีสถำนศึกษำส่งคลิปกำรสวนสนำมเข้ำร่วมกำรประกวดระเบียบแถวฯ
ประกอบด้วย ลูกเสือ เนตรนำรี และผู้บังคับบัญชำ จำนวน 377 คน จำก 10 โรงเรียน โดยมีกองลูกเสือ เนตร
นำรี และผู้บังคับบัญชำ สมัคร 6 กลุ่ม ร่วมเข้ำกำรประกวด ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประเภทลูกเสือ เนตรนำรี สำรอง
ตัวแทนโรงเรียนบ้ำนดินแดงสำมัคคี ส่งเข้ำประกวดระดับประเทศ กลุ่มที่ 2 ประเภทลูกเสือสำมัญ ตัวแทน
โรงเรียนบ้ำนดอนมะกอก กลุ่มที่ 3 ประเภทเนตรนำรีสำมัญ ตัวแทน โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี 2 (บ้ำนดอนเกลี้ยง) กลุ่มที่ 4 ประเภทลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ตัวแทนโรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ กลุ่ม
ที่ 5 ประเภทเนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่ ตัวแทนโรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี กลุ่มที่ 6 ประเภทลูกเสือวิสำมัญ กลุ่มที่ 7
ประเภทเนตรนำรีวิสำมัญ ตัวแทน โรงเรียนเคียนซำพิทยำคม เวลำดำเนินกำร กำหนดให้จัดส่งวีดีโอ วั นที่
13 เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2563 และคณะกรรมกำรตัดสิน วันที่ 18 สิงหำคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
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8. โครงกำร/กิจกรรม โครงกำรนิเทศกำรจัดกิจกรรมลูกเสือในสถำนศึกษำ ประจำปี 2563
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงสำวสหนันท์ ศรีแสง นำยศุภวิชญ์ ทองมงคล และคณะ
กลุ่ม ลูกเสือยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ศธ.
ประเด็นที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สป.ศธ.
ประเด็นที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สนง.ศธจ.สฎ.
ประเด็นที่ 7 ส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนทำงกำรศึกษำกับองค์กรภำคี
เครือข่ำย และทุกภำคส่วนของสังคมในกำรสร้ำงคนดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ บังคับบั ญ ชำลู กเสื อหรือผู้ที่ เกี่ยวข้อ งกับกำรจั ดกิจกรรมลูกเสือ ตระหนักและเห็นถึ ง
ควำมสำคัญของกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนโดยผ่ำนกระบวนกำรลูกเสือ
2. เพื่อรับทรำบผลกำรดำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ
ในสถำนศึกษำและเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ประชำสัมพันธ์ กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรม/ผลกำรดำเนินงำน/ภำพควำมสำเร็จ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ได้จัดโครงกำรนิเทศกำรจัดกิจกรรมลูกเสือในสถำนศึกษำ
เพื่อพัฒนำเด็กและเยำวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเสริมสร้ำงค่ำนิยมของคนไทย 12 ประกำร โดย
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ จะต้องมีทัศนคติที่ดี มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
และมีทักษะในกำรจัดกิจกรรมลูกเสืออย่ำงถูกต้อง
ผลกำรดำเนินกิจกรรม ออกนิเทศในสถำนศึกษำของหน่วยงำนกำรศึกษำ สถำนศึกษำ 12 แห่ง ได้แก่
1) โรงเรียนบ้ำนยำงงำม 2) โรงเรียนบ้ำนท่ำแซะ 3) โรงเรียนบ้ำนดอนมะกอก 4) โรงเรียนวัดขจรบำรุง
5) โรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี 2 6) โรงเรียนบ้ำนซอย 2 7) โรงเรียนพุนพินพิทยำคม 8) โรงเรียนมำนิตำนุเครำะห์
9) โรงเรียนวัดวิเวกำรม 10) โรงเรียน อบจ.สฎ. 2 บ้ำนดอนเกลี้ยง 11) โรงเรียนวัดกำญจนำรำม 12) โรงเรียน
มหำรำช 2
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9. โครงกำร/กิจกรรม กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับพัฒนำกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม นำงทิพย์สุดำ สมทรัพย์ กลุ่ม พัฒนำกำรศึกษำ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ศธ.
ประเด็นที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สป.ศธ.
ประเด็นที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สนง.ศธจ.สฎ.
ประเด็นที่ 7 ส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนทำงกำรศึกษำกับองค์กรภำคี
เครือข่ำย และทุกภำคส่วนของสังคมในกำรสร้ำงคนดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อดำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ และคณะทำงำนที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อปฏิบัติรำชกำรให้เป็นไปตำมอำนำจและหน้ำที่ของคณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ
และตำมที่คณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ มอบหมำย
กิจกรรม/ผลกำรดำเนินงำน/ภำพควำมสำเร็จ
กำรดำเนินงำนประชุมคณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ เป็นกำรกลั่นกรองงำนด้ำน
กำรศึกษำต่ำง ๆ โดยใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำร แนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แนวคิดเรื่อง
กำรบริหำรจัดกำรแนวคิด หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดกำรพัฒนำชุมชนแบบมีส่วนร่ วม กำรวิจัยเชิง
ปฏิ บั ติ ก ำรแบบมี ส่ ว นร่ ว ม งำนเกี่ ย วกั บ กำรศึ ก ษำทุ ก ด้ ำ น และต้ อ งอำศั ย ระเบี ย บ กฎหมำย กฎเกณฑ์
ข้อกำหนด ข้อบังคับ คู่มือและแนวปฏิบัติต่ำง ๆ ที่หลำกหลำยหลำยขั้นตอนและมีวิธีกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงกัน
เพื่อทำหน้ำที่ช่วยเหลือเยำวชน บุคลำกร หน่วยงำนหรือกลั่ นกรองงำนให้แก่คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี เกี่ยวกับกำรศึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำยที่กำหนดให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนด
อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส่ เป็นธรรม
ประชุมคณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ ในปีงบประมำณ 2563 สำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด สุรำษฎร์ธำนี ดำเนินกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำจำนวน 5 ครั้ง
รำยละเอียด ดังนี้
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563
เรื่อง กำรเปิดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบำล 1 (3 ปีบริบูรณ์) สังกัด สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2563
- สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 1 จำนวน 1 โรงเรียน คือโรงเรียนบ้ำนท้องนำยปำน
- สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 จำนวน 4 โรงเรียน คือ 1) โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งำม 2) โรงเรียนบ้ำนไร่เหนือ
3) โรงเรียนบ้ำนในปรำบรำษฎร์ประสงค์ 4) โรงเรียนบ้ำนควนมหำชัย
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2563
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เรื่อง กำรเปิดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบำล 1 (3 ปีบริบูรณ์ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ปีกำรศึกษำ 2563
- สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 จำนวน 5 โรงเรียน คือ 1) โรงเรียนวัดอินทรำวำส 2) โรงเรียนวัดประตูใหญ่
3) โรงเรียนตำขุน 4) โรงเรียนชุมชนบ้ำนช้องม้ำเหลียว 5) โรงเรียนบ้ำนอ่ำงทอง
เรื่อง กำรรวมสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
- สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 โรงเรียนบ้ำนยำงรวมโรงเรียนนิลำรำม อำเภอคีรีรฐั นิคม ในปีกำรศึกษำ 2563
เรื่อง กำรเลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
- สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3 โรงเรียนบ้ำนยำงอุง และโรงเรียนบ้ำนดอนทรำย อำเภอบ้ำนนำสำร
เรื่อง ขอควำมเห็นชอบ (ร่ำง) แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563- 2565 และเห็นชอบ
(ร่ำง) แผนปฏิบัติกำร ปี 2563
- สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 1-3 สพม. เขต 11
เรื่อง ขอควำมเห็นชอบโครงกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัด
โดยผ่ำนกลไก กศจ.
- ศธจ.สุรำษฎร์ธำนี
ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2563
เรื่อง กำรขอรวมสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
- สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 1 1) โรงเรียนวัดบุญบันเทิง รวมกับโรงเรียนวัดบำงใบไม้ 2) โรงเรียนบ้ำนซอย
10 รวมกับโรงเรียนบ้ำนควนยูง
ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน 2563
เรื่อง กำรขอเลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
- สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 2 โรงเรียนบ้ำนปำกหำร อำเภอคีรีรัฐนิคม
ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2563
เรื่อง โครงกำรทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี ระยะที่ 2 ของกระทรวงศึกษำธิกำร
- สพม.เขต 11 จำนวน 3 รำย 1) นำงสำวนภสร กอบวัฒนกุล โรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี 2
2) นำยอิทธิฤทธิ์ หนูจันทร์ โรงเรียนเขำพนมแบกศึกษำ 3) นำงสำวภัทรธิดำ แซ่อึ่ง โรงเรียนเคียนซำ
พิทยำคม
เรื่อง กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว
- สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 1
1. นำงสำวพรทิพย์ เหลืองกำธร ผู้จัดกำรศึกษำ ให้กับเด็กชำยทิมม์ เหลืองกำธร ระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 1 - 6 ปีกำรศึกษำ 2563
2. นำงสำวจิรำพร พิมสำรี ผูจ้ ัดกำรศึกษำให้กับเด็กหญิงนภวริน พินิจพงศ์ ระดับชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 1 - 6 ปีกำรศึกษำ 2563
3. นำงวิจิตรำ ศิริสำธิตกิจ ผู้จัดกำรศึกษำ ให้กบั เด็กชำยอริย์ธัช ศิริสำธิตกิจ ระดับประถมศึกษำ
ปีที่ 2 - 6 ปีกำรศึกษำ 2563
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ภำพกิจกรรมกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
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10. โครงกำร/กิจกรรม กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงกำร ดร.ธีติมำ ถำวรรัตน์ และ นำงสำวนฤนำฎ รัตนจินดำ
กลุ่ม นิเทศ ติดตำม และประเมินผล
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ศธ.
ประเด็นที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สป.ศธ.
ประเด็นที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สนง.ศธจ.สฎ.
ประเด็นที่ 7 ส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนทำงกำรศึกษำกับองค์กรภำคี
เครือข่ำย และทุกภำคส่วนของสังคมในกำรสร้ำงคนดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อดำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ และคณะทำงำนที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อปฏิบัติรำชกำรให้เป็นไปตำมอำนำจและหน้ำที่ของคณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิง
ยุทธศำสตร์ และตำมที่ คณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ มอบหมำย
กิจกรรม/ผลกำรดำเนินงำน/ภำพควำมสำเร็จเชิงปริมำณ
ประชุมคณะคณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์กำรศึกษำ จำนวน 3 ครัง้
ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563
เรื่อง ขอควำมเห็นชอบ (ร่ำง) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี แผนพัฒนำกำรศึกษำ
(พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มิถนุ ำยน 2563
1. เรื่อง ขอควำมเห็นชอบ (ร่ำง) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี แผนพัฒนำ
กำรศึกษำ (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
2. เรื่อง ขอควำมเห็นชอบ (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (ฉบับจัดทำคำขอ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี) จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ครัง้ ที่ 3 เมื่อวันที่ 6 สิงหำคม 2563
กำรขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกำรจัดสรรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 โรงเรียนในสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 11
1. รำยกำรอุปกรณ์วิทยำศำสตร์ ม.ต้น (shopping List) จำนวน 75,000 บำท ของโรงเรียนบ้ำนคลอง
ฉนวนวิทยำ
2. รำยกำรครุภณ
ั ฑ์ที่มีรำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำ 1,000,000 บำท ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 11
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ในกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ สำมำรถดำเนินงำนกลั่นกรองงำนที่
เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ เพื่อนำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ทันตำมกำหนดเวลำ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
ภำพกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ พ.ศ. 2563
ครัง้ ที่ 1 เมือ่ วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563

ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มิถนุ ำยน 2563

ครัง้ ที่ 3 เมื่อวันที่ 6 สิงหำคม 2563
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ส่วนที่ 5
ปัจจัยสู่ควำมสำเร็จ
ปัจจัยสู่ควำมสำเร็จ
1. นโยบำย/มำตรกำร
1.1 สำมำรถนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
1.2 มีแนวทำงและมำตรกำรกำกับด้ำนบุคลำกรให้ทำงำนให้ถูกต้องตำมระเบียบกฎหมำยและใช้
หลักธรรมำภิบำลในกำรปฏิบัติรำชกำร
1.3 มีมำตรกำรโดยกำหนดให้ทุกกลุ่มงำนทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประหยัด รวดเร็วโดยยึด
ผู้บริกำรเป็นศูนย์กลำง โดยเฉพำะช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19)
2. ผู้นำ
2.1 ภำวะผู้นำของผู้บริหำรกำรศึกษำ มีกำรแสดงวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย พันธกิจ ที่ชดั เจน
2.2 มีกำรกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำได้ตรงประเด็น ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย
2.3 มีกำรประสำนและสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้เกี่ยวข้อง
3. กำรบริหำรจัดกำร
3.1 มีทิศทำงในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่ชัดเจน
3.2 มีกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมำภิบำล ตำมแนวกำรกระจำยอำนำจและ
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3 มีกำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร มีแผนเป็นตัวกำหนดในกำรดำเนินงำนตำม
กลยุทธ์จุดเน้น ทั้งในระดับของกระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด และของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำอื่น ภำยใต้กฎหมำยที่กำหนด
3.4 มีแผนควบคุมกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ 2563
4. งบประมำณ
4.1 สำมำรถใช้งบประมำณอย่ำงประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล
4.2 มีมำตรกำรด้ำนกำรเงินเพื่อป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี
5.1 มีข้อมูลสำรสนเทศที่เป็นระบบในกำรบริหำรจัดกำรที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
5.2 จัดทำเครือข่ำยและวิธีกำรติดต่อสื่อสำรหลำกหลำย เช่น Website e-office, e-mail, Line
5.3 กำรติดต่อสื่อสำรมีควำมรวดเร็วทันต่อเวลำและครอบคลุมทุกหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
6. ข้อมูลสำรสนเทศ
6.1 มีข้อมูลสำรสนเทศที่แสดงบริบทของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและของหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำอื่น
6.2 มีข้อมูลสำรสนเทศครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
6.3 ใช้ข้อมูลสำรสนเทศ แบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ดีมำกขึ้น มีประสิทธิภำพ และเชื่อมโยงได้สืบค้นได้
7. กระบวนกำรทำงำน
7.1 มีกำรทำงำนอย่ำงมีส่วนร่วม
7.2 มีกำรทำงำนเป็นทีมและกำรสื่อสำรให้สมำชิกในทีมงำนทุกทีมงำนเข้ำใจเป้ำหมำยและทิศ
ทำงกำรทำงำนที่ชัดเจน
7.3 มีกำรวำงแผนลำดับขั้นตอนกำรทำงำนมีแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงหรือป้องกันปัญหำที่อำจจะ
เกิดขึ้นล่วงหน้ำ
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ตำรำงที่ 1 จำนวนสถำนศึกษำ นักเรียน ครู และห้องเรียน ในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จำแนกตำมสังกัดปีกำรศึกษำ 2562
จำนวน
สังกัด

1. กระทรวงศึกษำธิกำร
1.1 สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
1.1.1 สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
- โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
- โรงเรียนเอกชนนอกระบบจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
- ประเภทวิชำชีพ
- ประเภทกวดวิชำ
- ประเภทศิลปะและกีฬำ
- ประเภทสร้ำงเสริมทักษะชีวิต
1.1.2 สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
1.2 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1.2.1 สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 1
1.2.2 สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 2
1.2.3 สพป.สุรำษฎร์ธำนี เขต 3
1.2.4 สพม.11
1.2.5 โรงเรียนสังกัดสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
1.3 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
1.3.1 วิทยำลัยอำชีวศึกษำของรัฐบำล
1.3.2 วิทยำลัยอำชีวศึกษำของเอกชน
1.4 สถำนศึกษำในสถำนประกอบกำร
- ศูนย์กำรเรียนปัญญำภิวัฒน์ สุรำษฎร์ธำนี
2. สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
- โรงเรียนสังกัดกองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
3. สำนักนำยกรัฐมนตรี
- โรงเรียนสังกัดสำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
4. กระทรวงมหำดไทย
4.1 โรงเรียนสังกัดองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น
- โรงเรียนสังกัดองค์กำรปกครองส่วนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
- โรงเรียนสังกัดองค์กำรปกครองส่วนเทศบำลจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
4.2 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
5. กระทรวงสำธำรณสุข
- วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
6. กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- มหำวิทยำลัยในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

รวม
ทีม่ ำ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562

สถำนศึกษำ
(แห่ง)

ครู/อำจำรย์

นักเรียน
(คน)

ห้องเรียน
(ห้อง)

(คน)

703
186
167
83
84
34
36
11
3
19

199,655
63,646
51,599
43,806
7,793
1,031
4,676
1,991
95
12,047

10,960
2,686
2,441
2,137
304
116
154
26
8
245

8,136
1,826
1,433
1,433
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
393

504
121
182
154
44
3

123,161
26,680
30,961
27,199
37,412
909

7,600
1,622
1,865
1,997
2,012
104

5,852
1,317
1,792
1,550
1,150
43

12
8
4
1

12,593
10,928
1,665
255

674
529
145
0

450
368
82
8

4

591

49

171

4

96

27

18

80
40
3
37
40
1

32,644
16,303
3,134
13,169
16,341
527

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
51

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
6

3

16,839

761

1,352

795

250,352

11,848

9,683
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ตำรำงที่ 2 จำนวนนักเรียนในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จำแนกตำมระดับกำรศึกษำและสังกัด ปีกำรศึกษำ 2562
จำนวนนักเรียน (คน)
ระดับ
กำรศึกษำ

สพฐ.

สศศ. เอกชน ตชด. พศ.

อปท.

กศน.

สอศ. สบช.

อว.

สถำนฯ

ก่อนประถม 17,075
66 12,924 199
0 3,918
0
0
0
0
ประถม
59,540 243 23,441 392
0 7,874 606
0
0
0
มัธยมต้น
30,241 406 4,885 0 73 3,281 5,133
0
0
0
มัธยมปลำย 15,396 194 2,556 0 23 859 6,308
0
0
0
ปวช.
0
0
0 0
0 254
0 9,004
0
0
ปวส.
0
0
0 0
0 117
0 3,398
0
0
อุดมศึกษำ
0
0
0 0
0
0
0 191 527 16,839
รวม
122,252 909 43,806 591 96 16,303 12,047 12,593 527 16,839
ที่มำ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562
หมำยเหตุ
เอกชน หมำยถึง โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ไม่รวม เอกชนนอกระบบ
อปท. หมำยถึง โรงเรียนสังกัดองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวม ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

0
0
0
0
255
0
0
255

รวม
34,182
92,096
44,019
25,336
9,513
3,515
17,557
226,218

ตำรำงที่ 3 กำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562
ระดับกำรจัดกำรศึกษำ

กำรศึก
ษำขั้น
พื้นฐำน

ชั้นเตรียมควำมพร้อม (1 – 2 ปี)
ก่อนประถมศึกษำ
ประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำ
มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.ต้น)
มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.ปลำย)
อำชีวศึกษำ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)









-

อุดมศึกษำ

-

กำรศึกษำอุดมศึกษำ
ระดับก่อน
ระดับอุดมศึกษำ
อุดมศึกษำ

-



หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
สช. / สศศ.
อปท. / สช. / สพฐ. / สศศ. / ตชด.
อปท. / สช. / สพฐ. / กศน. / สศศ. / ตชด.
อปท. / สช. / สพฐ. / กศน. / พศ. / สศศ.
อปท. / สช. / สพฐ. / กศน. / พศ. / สศศ.
อปท. / สช. / สพฐ. / กศน. / พศ. / สศศ.
อปท. / กศน. / สอศ. / ศปภ.
อปท. / กศน. / สอศ. / ศปภ.
สอศ.
สอศ. / อว. / สบช.

ที่มำ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562
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ตำรำงที่ 4 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2560 – 2562
จำแนกตำมรำยวิชำ 4 วิชำหลัก ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ระดับ
ประเทศ
สุรำษฎร์ธำนี
+สูง/-ต่ำ

2560
46.58
49.99
+3.41

ภำษำไทย
ปีกำรศึกษำ
2561
55.90
58.82
+2.92

2562
49.07
51.77
+2.70

2560
36.34
37.11
+0.77

อังกฤษ
ปีกำรศึกษำ
2561
39.24
35.48
-3.76

2562
34.42
34.48
+0.06

คณิตศำสตร์
ปีกำรศึกษำ
2560 2561
37.12 37.50
39.66 40.55
+2.54 +3.05

วิทยำศำสตร์
ปีกำรศึกษำ
2560 2561
39.12 39.93
39.47 41.82
+0.35 +1.89

2562
32.90
34.61
+1.71

2562
35.55
37.07
+1.52

ตำรำงที่ 5 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2560 – 2562
จำแนกตำมรำยวิชำ 4 วิชำหลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ระดับ
ประเทศ
สุรำษฎร์ธำนี
+สูง/-ต่ำ

2560
48.29
49.36
+1.07

ภำษำไทย
ปีกำรศึกษำ
2561
54.42
55.93
+1.51

2562
55.14
56.53
+1.39

2560
30.45
27.24
-3.21

อังกฤษ
ปีกำรศึกษำ
2561
29.45
28.59
-0.86

2562
33.25
32.49
-0.76

คณิตศำสตร์
ปีกำรศึกษำ
2560 2561
26.30 30.04
26.29 29.67
-0.01 -0.37

วิทยำศำสตร์
ปีกำรศึกษำ
2560 2561
32.28 36.10
32.30 36.58
+0.02 +0.48

2562
26.73
26.54
-0.19

2562
30.07
29.97
-0.10

ตำรำงที่ 6 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2560 – 2562
จำแนกตำมรำยวิชำ 5 วิชำหลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
ภำษำไทย
ปีกำรศึกษำ

ระดับ
ประเทศ
สุรำษฎร์ธำนี
+สูง/-ต่ำ

2560
49.25
49.41
+0.16

2561
47.31
47.78
+0.47

สังคม
ปีกำรศึกษำ
2562
42.21
42.21
0.00

2560
34.70
30.33
-4.37

2561
35.16
34.94
-0.22

อังกฤษ
ปีกำรศึกษำ
2562
35.70
35.80
-0.10

2560
28.31
26.28
-2.03

2561
31.41
29.51
-1.9

คณิตศำสตร์
ปีกำรศึกษำ
2562
29.20
27.23
-1.97

2560
24.53
23.08
-1.45

2561
30.72
29.71
-1.01

วิทยำศำสตร์
ปีกำรศึกษำ
2562
25.41
23.71
-1.70

ตำรำงที่ 7 ปีกำรศึกษำเฉลี่ยของประชำชนในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี รวมชำยหญิง จำแนกตำมช่วงอำยุ
ช่วงอำยุ (ปี)
ปี พ.ศ.
15 ปีขึ้นไป
15 - 39 ปี
40 - 59 ปี
15 - 59 ปี
2552
8.1
10.0
7.3
8.9
2553
8.4
10.0
8.0
9.2
2554
8.2
9.8
7.7
8.9
2555
8.0
10.0
7.1
8.7
2556
7.9
10.2
7.0
8.7
2557
8.2
10.2
7.8
9.1
2558
8.4
10.1
7.8
9.1
2559
8.3
9.9
7.6
9.0
2560
8.4
9.8
7.8
8.9
2561
8.52
9.53
8.51
9.09
2562
8.67
10.02
8.50*
9.36
ที่มำ : สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
หมำยเหตุ * หมำยถึง มีจำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยน้อยกว่ำปี 2561
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2560
29.37
28.72
-0.65

2561
30.51
30.15
-0.36

2562
29.20
28.68
-0.52

60 ปีขึ้นไป

4.5
4.4
4.3
4.3
4.1
4.5
4.9
5.1
5.7
5.85
5.62*
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รวมภำพกิจกรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
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รวมภำพกิจกรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
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ที่ปรึกษำ
นำยสันติภัทร โคจีจุล
ศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ดร.ชนภรณ์ อือตระกูล
รองศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ผู้อำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย ทุกท่ำน

ผู้ให้ข้อมูล
สถำนศึกษำ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ บุคลำกรทุกกลุ่ม/หน่วยในสังกัด

คณะผู้จัดทำ
ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุน
นำยสำวรสุ รุม่ จิตร
นำงสำวอัจฉรำ ฉัตรำกำญจน์
นำงสำวอันธิกำ ไทยเอียด

รองศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี รักษำกำรในตำแหน่ง
ศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร

ผู้ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ผู้อำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย ในสังกัดสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
นำงธัญญลักษณ์ ศรีสมำนุวตั ร
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
นำงศุภัสตุ์ตรี คำศรีสุข
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
นำงเรณู สุชีวพลำนนท์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
นำงพิมพ์ดำว ศุภผล
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ

รวมรวม เรียบเรียง รูปเล่ม
นำงสำวอันธิกำ ไทยเอียด

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร

Annual Report 2020 : Suratthani Provincial Education Office

