แบบฟอรม

สําหรับ สป.(เดิม)
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ชื่อโครงการ
จัดทําแผนการจัดการศึกษาและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 6๓ - ธ.ค. 6๓  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 6๔ - มี.ค. 6๔
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 6๔ - มิ.ย. 6๔  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 6๔ - ก.ย. 6๔
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ 6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20. ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท 20.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
4.6 แผนความมั่นคง 9. เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ.................................-......................................................................)
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ถามี)
(โปรดระบุนโยบายขอ........................ไมมี...........................................................................................................)
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
 ยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกําลังคน การวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพ
 ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท
 ยุทธศาสตรที่ 4 สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
7. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 9
กําหนดไววาการบริหารราชการเพื่อให เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการปฏิ บัติ คื อ (1) กอนจะ
ดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา (2) การกําหนดแผนปฏิบัติ
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ราชการของสวนราชการตามขอ (1) ตองมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะตองใชในการ
ดําเนิน การของแต ละขั้น ตอน เป าหมายของภารกิ จ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัด ความสําเร็จ ของภารกิจ หน วยงาน
ประกอบกับคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ขอ 11 ใหมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและ
การจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่นโยบายและยุทธศาสตรของสวน
ราชการตาง ๆ ที่มอบหมายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
สูการปฏิบัติในระดับจังหวัด โดยอํานาจหนาที่ขอหนึ่งมอบหมายใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบในขอ
11 (2) คือ จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุ ราษฎรธานี จึงได ดําเนิ นการจัดทําแผนการจัดการศึ กษาและการประเมิ นผลการ
ดําเนินงานตามแผน ที่สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบายของรัฐบาลแผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564 และแผนอื่นที่เกี่ยวของมาเชื่อมโยง เพื่อ
เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพภายใตการบูรณาการภารกิจดานการศึกษาเพื่อความเปน
เอกภาพของจังหวัดสุราษฎรธานี
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี ใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน
8.2 เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณจังหวัดสุราษฎรธานี
8.3 เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
8.4 เพื่อรายงานและประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
คาเปาหมาย
วิธีประเมินผล
เครื่องมือที่ใช
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 แผนพัฒนาการศึกษา
จํานวน 1 เลม - มีกรอบแนวทางใน
- คําสั่งแตงตั้ง
จังหวัดสุราษฎรธานี
การบริหารจัด
- ประชุมทบทวน
การศึกษาของจังหวัด /จัดทําแผนฯ
9.1.2 แผนปฏิบัติการ
จํานวน 1 เลม - แผนงาน/โครงการ
- คําสั่งแตงตั้ง
ประจําปงบประมาณจังหวัด
- ประชุมทบทวน
สุราษฎรธานี
/จัดทําแผนฯ
9.1.3 แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี

จํานวน 1 เลม

- กรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการประจําป
ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุ
ราษฎรธานี

- คําสั่งแตงตั้ง
- ประชุมทบทวน/
กลั่นกรอง/จัดทํา
แผนฯ
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ตัวชี้วัดโครงการ

คาเปาหมาย

วิธีประเมินผล
- แผนงาน/โครงการ
- แผนงาน/โครงการ

เครื่องมือที่ใช

9.1.4 รายงานและประเมินผล
จํานวน 1 เลม
- แบบติดตามและ
การดําเนินงานประจําปงบประมาณ
รายงานผลการ
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ดําเนินโครงการ
สุราษฎรธานี
3.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการ
รอยละ 100 ความสําเร็จของ
แผนงาน/โครงการ
จังหวัดสุราษฎรธานี นําแผนพัฒนา
โครงการ
การศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุราษฎรธานี มาใชเปนกรอบทิศทาง
ในการปฏิบัติราชการ
10. กลุมเปาหมายโครงการ
10.1 เชิงปริมาณ
- ผูบริหารหนวยงานที่จัดการศึกษา/เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานแผนของหนวยงาน จํานวน 35 คน
- บุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 39 คน
10.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี นําแผนพัฒ นาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มาใชเปนกรอบทิศทางในการ
ปฏิบัติราชการ สงผลตอความสําเร็จของงานเพิ่มขึ้น
11. ระยะเวลาดําเนินการ

ธันวาคม 2563 - กันยายน 2564

12. สถานที่ดําเนินการ

จัดประชุมหนวยงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี

13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ชื่อกิจกรรม
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
13.1 ประชุมจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา/
/ / /
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณจังหวัด
สุราษฎรธานี
13.2 ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
/ / /
ประจําปงบประมาณของสํานักงาน
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ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ชื่อกิจกรรม
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
13.3 ประชุมจัดทํารายงานและ
ประเมินผลการดําเนินงานประจําป
งบประมาณของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี

/

/ /

14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหเกิดความเสี่ยงในการ
แพรระบาด อีกทั้ง สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีไดสํารวจขอมูลสําหรับจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ. 2563-2565) จังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564) ผานชองทางออนไลน
เรียบรอยแลว จึงไมไดประชุมจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณจังหวัดสุราษฎรธานี
แตใชชองทางออนไลนทดแทน
15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดสุราษฎรธานี
2. แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณจังหวัด
สุราษฎรธานี
3. แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุราษฎรธานี
4. รายงานและประเมินผล
การดําเนินงานประจําป
งบประมาณของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สุราษฎรธานี

จํานวนเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

จํานวน
1 เลม
จํานวน
1 เลม

จํานวน
1 เลม
จํานวน
1 เลม

จํานวน
1 เลม
จํานวน
1 เลม

100

จํานวน
1 เลม

จํานวน
1 เลม

จํานวน
1 เลม

100

จํานวน
1 เลม

จํานวน
1 เลม

0

0

คาเปาหมาย

รอยละ

100
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ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
บุคลากรในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
นําแผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุราษฎรธานี มาใชเปนกรอบ
ทิศทางในการปฏิบัติราชการ

คาเปาหมาย
รอยละ
100

จํานวนเปาหมาย
รอยละ 100

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

รอยละ

0

0

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
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17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ ผลการใชจาย
ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
38,900
8,990
0
8,990
0
แหลงงบประมาณ งบรายจายอื่น แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จจจึงไมสามารถ
จัดประชุมที่มีการรวมตัวของคนหมูมากได
18.2 แนวทางแกไข
ปรับเปลี่ยนเปนการใชชองทางออนไลนในการจัดการขอมูล
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
ประชุมจัดทํารายงานและประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุราษฎรธานี
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มีกรอบแนวทางที่ใชในการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ นโยบายรัฐบาล และบริบทของพื้นที่ ที่มีประสิทธิภาพ ภายใตความรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของ
กับการจัดการศึกษา
21. ผูรายงาน นางสาวรสุ รุมจิตร
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ
โทรศัพท 081-9582612 โทรสาร 077-203252 E–mail : ppolicysurat@gmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
--------------------------------------

แบบฟอรม

สําหรับ สป.(เดิม)
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ชื่อโครงการ
เสริมสรางศักยภาพบุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 6๓ - ธ.ค. 6๓  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 6๔ - มี.ค. 6๔
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 6๔ - มิ.ย. 6๔  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 6๔ - ก.ย. 6๔
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 10.การปรับเปลี่ยนคานิยม และวัฒนธรรม
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท 10.1 การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิต
สาธารณะ และการเปนพลเมืองที่ดี
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 9. ดานสังคม
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
1.การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.............-..........................................................................................................)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ.......................................-................................................................)
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ถามี)
(โปรดระบุนโยบายขอ........................ไมมี...........................................................................................................)
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
 ยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกําลังคน การวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพ
 ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท
 ยุทธศาสตรที่ 4 สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
7. หลักการและเหตุผล
การพัฒ นาองคการเปนทฤษฎีที่อาศัยหลักทางพฤติกรรมศาสตร สรางความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคานิยมและ
พฤติกรรมของสมาชิกในองคการ โดยเนน 3 ดาน คือ เพิ่มความสามารถในการทํางานใหความสําคัญกับการพัฒนา
องคกร และใหความสําคัญ กับการมีปฏิสัมพันธระหวางกันของสมาชิกในองคกร กระบวนการที่จะเสริมสรางให
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บุคลากรมีความรู ความเขาใจ มีความสามารถ มีทักษะในการทํางานดี ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทํางานอันจะ
เปน ผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น นอกจากการใหความรูทางวิชาการแลว ตองปลูกฝง ใหทุกคนมี
พื้น ฐานและความพรอมในดานปญ ญา คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค การใฝรูเรียนรูตลอดชีวิต
และการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความสําเร็จในการรวมกันทํางานเกิดจากการเสริมพลัง
ความรู ความสามารถจากบุคลากรในองคกรทุกระดับ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี เห็นความสําคัญ ของการสงเสริมและพัฒ นาศักยภาพบุคลากรของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีใหมีคุณภาพ และสงผลตอการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงไดจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดขึ้น
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่ อปลูกฝ งทั กษะความรูความเขาใจในการขับ เคลื่อนกลยุท ธตาง ๆ ให แกบุคลากรและคณะทํางาน
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพทุกดาน
8.2 เพื่ อเสริ มสร างการทํ างานของบุ คลากรและคณะทํ างานของสํ านั กงานศึ กษาธิ การจั งหวั ดสุ ราษฎรธานี
ใหมีกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมในการปฏิบัติงานที่มุงเนนเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
8.3 เพื่อสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะและสรางความผูกพันที่ดีกับองคกร
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
คาเปาหมาย
วิธีประเมินผล
เครื่องมือที่ใช
9.1 เชิงปริมาณ
รอยละความพึงพอใจของ
รอยละ 100
รายงานผล
แบบสอบถาม
ผูเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ความพึงพอใจ
บุคลากร สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุราษฎรธานี
9.2 เชิงคุณภาพ
รายงาน
รายงานผล
บุคลากรผูเขารวมโครงการ
ศึกษาดูงาน
พัฒนาศักยภาพบุคลากร มีความรู
จํานวน 1 ครั้ง การดําเนินงานของ
โครงการ
ความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
เขาใจในการปฏิบัติงานตามนโยบาย
และมีความสามัคคี มีความรักผูกพัน
ในองคกร
10. กลุมเปาหมายโครงการ
10.1 เชิงปริมาณ
ขาราชการ ลูกจางประจํา บุคลากรทางการศึกษาและคณะทํางาน
จํานวน 39 คน
ศึกษานิเทศก
จํานวน 8 คน
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2)
จํานวน 21 คน
ลูกจาง(จางเหมาบริการ)
จํานวน 7 คน
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เจาหนาที่คุรุสภาในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
จํานวน 3 คน
10.2 เชิงคุณภาพ
บุค ลากรผูเขารวมโครงการมีค วามรู ความเขาใจและปฏิ บั ติง านสอดคลอ งกับ นโยบายขององค ก ร
เขาใจกระบวนการปฏิบัติงานทําใหงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด บุคลากรมีขวัญกําลังใจที่ดี ชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน สงผลตอความสําเร็จของงานเพิ่มขึ้น
11. ระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือน/ป (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)
12. สถานที่ดําเนินการ
12.1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนาน อําเภอเมือง จังหวัดนาน
12.2 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสามอาชีพ อําเภอเมือง จังหวัดนาน
12.3 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จังหวัดนาน
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ชื่อกิจกรรม
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
13.1 ประชุมชี้แจง มอบหมายงาน /
สื่อสารทําความเขาใจกับ
ผูรับผิดชอบโครงการ
13.2 แตงตั้งคณะทํางาน
/
13.3 ประสานวิทยากร สถานที่
/
การจัดอบรมพัฒนา ศึกษาดูงาน
13.4 กําหนดปฏิทิน แนวทางการ
/
บริหาร/กิจกรรมในโครงการ
13.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
/
ศึกษาแหลงเรียนรู
13.6 ดําเนินการ/ศึกษาดูงาน
/
แหลงเรียนรู
13.7 สรุปและรายงานผล
/ /
13.8 ติดตามและประเมินผล
/
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
14.1 ประชุมชี้แจง มอบหมายงานและทําความเขาใจกับบุคลากรในสังกัด แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ตามโครงการ ประสานวิทยากร สถานที่ศึกษาดูงาน และกําหนดปฏิทินการดําเนินการ
14.2 ดําเนินการตามแผนงาน ดังนี้
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การประชุม/ศึกษาดูงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนาน ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสาม
อาชีพ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติจังหวัดนาน โดยใหบุคลากรที่ตัวแทนของแตละกลุมงานของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ไดศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อนําความรูที่ไดรับจาก
การศึกษาดูงาน ประสบการณใหมๆ มาปรับใชกับการปฏิบัติงานของกลุมงานที่รับผิดชอบ สิ่งใดที่ดีนํามาปรับใชให
นํามาปรับใช สิ่งใดคิดวาไมดีลองนํามาพัฒนาตอยอดเพื่อใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีไดมีนวัตกรรม
บรรยากาศในสถานที่ทํางานใหมๆ ในการจูงใจใหบุคลากรมีความรู ความผูกพันมากยิ่งขึ้นโดยนํามาประยุกตใช
เปนไปตามกระบวนการที่ไดวางแผนไว
14.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม วันที่ 3 ธันวาคม 2563
15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
รอยละความพึงพอใจ
ของผูเขารวมโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี
เชิงคุณภาพ
บุคลากรผูเขารวม
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร มีความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เขาใจใน
การปฏิบัติงานตามนโยบาย
และมีความสามัคคี มีความ
รักผูกพัน
ในองคกร

จํานวนเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

รอยละ

รอยละ
100

39 คน

16 คน

41.03

ศึกษาดูงาน
จํานวน 1
ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

100

คาเปาหมาย

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
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17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ ผลการใชจาย
ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
45,400
45,400
45,400
แหลงงบประมาณ งบรายจายอื่น แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
- ความรวมมือ/ระยะเวลาในการดําเนินงาน/จํานวนงบประมาณที่ไดรับ
- ผูเขารวมโครงการนอยกวาเปาหมายเนื่องจากในชวงที่ศึกษาดูงาน งานตามภารกิจของหนวยงานตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่องตองใหตัวแทนของแตละกลุมเขาศึกษาดูงาน
18.2 แนวทางแกไข
- ประชุมวางแผนการดําเนินงานรวมกัน/จํานวนวันที่ใชในการดําเนินงาน
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
สิ้นสุดโครงการแลวตั้งแตในไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 6๓ - ธ.ค. 6๓
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20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
20.1 ข า ราชการ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ค วามรู ความเข า ใจในการปฏิ บั ติ ง านของกลุ ม งาน
ทุ ก กลุ ม มี ป ระสบการณ แ ละแนวทางเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านในการขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทําใหการปฏิบัติงานในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีมีประสิทธิภาพ
20.2 ขาราชการและบุคลกรทางการศึกษา มีความสามัคคีในหมูคณะและสรางความผูกพันที่ดีกับองคกร
20.3 ข า ราชการและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ปฏิ บั ติ ง านที่ มี ก ระบวนทั ศ น วั ฒ นธรรม และค า นิ ย ม
ในการปฏิ บั ติ ง านที่ มุ ง เพิ่ ม สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง าน และมี ค วามรู ค วามเข า ใจแนวการปฏิ บั ติ ง าน
ที่สอดคลองกับนโยบายขององคกร
20.4 ข า ราชการและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ค วามรู ประสบการณ เกี่ ย วกั บ ศาสตร พ ระราชา
และเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําไปปรับใชในการดําเนินชีวิตไดเปนอยางดี
21. ผูรายงาน นายวัฎนา ทองมณี ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท 077-203252 โทรสาร 077-203252 E–mail : watsurat196912@gmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
--------------------------------------

แบบฟอรม

สําหรับ สป.(เดิม)
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ชื่อโครงการ
ตรวจติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร
(เชิงบูรณาการโดยใชพื้นที่เปนฐานของจังหวัดสุราษฎรธานี)
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 6๓ - ธ.ค. 6๓  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 6๔ - มี.ค. 6๔
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 6๔ - มิ.ย. 6๔  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 6๔ - ก.ย. 6๔
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ 2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 11. ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท 11.1 การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 12 ดานการศึกษา
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.6 แผนความมั่นคง 1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
4.7.2 นโยบายเรงดวน 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผูร ับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ถามี)
1. ดานความมั่นคง
2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดภาครัฐ
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
 ยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกําลังคน การวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพ
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 ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท
 ยุทธศาสตรที่ 4 สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
7. หลักการและเหตุผล
โครงสรางการบริหารจัดการศึกษาของสวนกลางในระดับภูมิภาคตามคําสั่งคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่
11/2559 เรื่องการบริหารราชการของกระทรวง ศึกษาธิการในภูมิภาค ซึ่งสั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช
2559 เพื่อใหการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิก ารในภูมิภ าคเปน ไปด วยความ
เรียบรอยมีเอกภาพและสามารถประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษาของประเทศโดยเนนการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนใหสอดรับกับแนวทางการบริหารงานโดยประชารัฐ โดยมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการเพื่อปฏิบัติภารกิจ ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและ
การจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนดการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่นโยบายและยุทธศาสตรของสวน
ราชการตาง ๆ ที่มอบหมายใหเกิดความเปนเอกภาพ และเปนกลไกหลักในการบูรณาการการทํางานของทุกภาค
สวนที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหเกิดความเปนเอกภาพเชิงนโยบาย สอดคลองกับระเบียบการบริหารราชการ
แผนดิน การสอดประสานการทํางานในเชิงพื้นที่ที่เปนอยูในปจจุบันใหเปนการทํางานในลักษณะยุทธศาสตรเชิงรุก
และประสานภารกิจรวมกันในแนวราบ การขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่จะตองลงสูพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผลในทางการปฏิบัติ ซึ่งเปาหมายสําคัญ ของการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัด คือ การพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนและเนนประโยชน ของผู เรียนเปนสําคั ญ ครู บุ คลากรทางการศึกษา ประชาชนในพื้ น ที่ และสัง คมพึ ง พอใจ
ประเทศชาติ ไดค นหรือทรัพยากรมนุ ษยที่ มีคุณ ภาพ สั งคมอยูรวมกัน ไดอ ยางมีค วามสุข และนํ าไปสู การบรรลุ
วิสัยทัศนระยะยาวของประเทศไทย คือ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เปาหมายของการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สําคัญที่สุด คือ การสรางคุณภาพของคนไทยในพื้น ที่
จังหวัดนั้นใหสามารถเรียนรู พัฒ นาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได โดยมีความใฝรู
และทักษะที่เหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม ตลอดจนความสามารถในการพัฒนาและสรางเสริมคุณภาพการเรียนรู
โดยเนนการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนและคนในพื้น ที่สรางสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนให
เปนที่ตองการ เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศเรื่องการแบงหนวยงานภายในสํานักงานศึกษาธิการภาคและ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสัง กัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอ 2.5 และ 4.5 เกี่ยวกับหนาที่ความ
รับ ผิ ด ชอบด า นการตรวจราชการและการติ ด ตามประเมิ น ผลของสํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาคและสํ า นั ก งาน
ศึก ษาธิก ารจั ง หวั ด และมี ก ารปรับ ปรุ ง ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารวาด ว ยการตรวจราชการการติ ดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560 ไดบัญญัติรายละเอียดแนวทาง การตรวจราชการ
และการติดตามประเมิน ผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให มีความชัดเจนดัง นั้น เพื่ อใหการตรวจ
ราชการ ติดตามและประเมินผลเปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล เปนระบบมีกรอบและมี
แนวทางเดียวกันในการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติใหเห็นผลเปนรูปธรรมใหเกิดประโยชนสูงสุดเปนแนวทางใน
การตรวจราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของในการนํานโยบายไปปฏิบัติตามกรอบนโยบายการตรวจราชการและการ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ/นโยบายจุดเนนของจังหวัดรวมทั้งการนําผลจากการ
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ตรวจราชการและติดตามประเมินผลมาใชเปนฐานขอมูลที่แสดงถึงความสําเร็จ จุดแข็ง จุดออน และแนวทางการ
ปรับปรุงแกไข ชวยใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นตอไปจึงจัดทําโครงการนี้
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อติดตามการดําเนินงานตามภารกิจและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายจุดเนนของจังหวัด
8.2 เพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 รอยละของหนวยงาน
ทางการศึกษาในจังหวัดไดรับการกํากับ
ติดตาม การดําเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายจุดเนน
ของจังหวัด
9.1.2 รอยละของสถานศึกษา
ในจังหวัดไดรับการกํากับ ติดตาม
การดําเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาและนโยบายจุดเนน
ของจังหวัด
9.1.3 มีการประชุมการ
ดําเนินงานการรายงานผลการตรวจ
ราชการ และติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
ระดับจังหวัด
9.1.4 มีการลงพื้นที่ตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
ระดับจังหวัด
9.1.5 มีการลงพื้นที่นิเทศ
ติดตาม การดําเนินงานตามนโยบาย
และจุดเนนกระทรวง ศึกษาธิการ

คาเปาหมาย

วิธีประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

รอยละ 100 ของ
หนวยงานทาง
การศึกษา
ในจังหวัด
(จํานวน 8 สังกัด)
รอยละของ
สถานศึกษา
ในจังหวัด
(จํานวน 606 แหง)

- รายงานการลง
พื้นที่ตรวจราชการ

- แบบ รต.64

- รายงานผลการ
นิเทศ ติดตาม การ
ดําเนินงานตาม
นโยบาย ศธ.

- แบบ รต.64

มีการประชุมการ
ดําเนินงานการ
รายงานการตรวจ
ราชการฯ ระดับ
จังหวัด
(จํานวน 1 ครั้ง)
มีการลงพื้นที่ตรวจ
ราชการฯ
(จํานวน 1 ครั้ง)

- รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
นโยบายและจุดเนน
ของ ศธ.

- รายงาน
การประชุม
- ระเบียบวาระ
การประชุม

มีการลงพื้นที่นิเทศ
ติดตาม การ
ดําเนินงานตาม

- รายงานผลการ
- แบบ รต.64
ดําเนินงานตาม
นโยบายและจุดเนน

- แบบติดตาม
- รายงานผลการ
การตรวจ
ดําเนินงานตาม
นโยบายและจุดเนน ราชการฯ
ของ ศธ.
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ตัวชี้วัดโครงการ
คาเปาหมาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
นโยบาย ศธ.
(ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีตามนโยบาย (จํานวน 1 ครั้ง)
ศธ.)
9.2 เชิงคุณภาพ
9.2.1 หนวยงานทางการศึกษาใน การรายงานผลการ
จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานตาม
ดําเนินงานตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
นโยบาย และจุดเนน
นโยบายจุดเนนของจังหวัดอยางมี
ของ ศธ. กรณีปกติ
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
(จํานวน 2 รอบ)
การรายงานผลการ
9.2.2 สถานศึกษาในจังหวัด
ดําเนินงานตาม
รายงานผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาอยาง นโยบาย และจุดเนน
ของ ศธ. กรณีปกติ
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
(จํานวน 2 รอบ)
รูปเลมรายงานผลการ
9.2.3 มีรายงานผลการตรวจ
ดําเนินงาน
ราชการ และติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป ตามนโยบาย และ
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดสุ จุดเนนของ ศธ. กรณี
ปกติ
ราษฎรธานี (กรณีปกติ)
(จํานวน 2 เลม : 1
รอบ : 1 เลม )

วิธีประเมินผล
ของ ศธ.

เครื่องมือที่ใช

- แบบ รต.64
- รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
นโยบายและจุดเนน
ของ ศธ.
- แบบ รต.64
- รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
นโยบายและจุดเนน
ของ ศธ.
- แบบ รต.64
- รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
นโยบายและจุดเนน
ของ ศธ.

10. กลุมเปาหมายโครงการ
10.1 เชิงปริมาณ
10.1.1 หนวยงานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 5 แหง ไดแก
1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
3) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4) สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
5) ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสุราษฎรธานี
10.1.2 โรงเรียนในสังกัด/หนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน 606 โรงเรียน ไดแก
1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน 495 โรง
1.1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน 119 โรง
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1.2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จํานวน 180 โรง
1.3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จํานวน 152 โรง
1.4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
จํานวน 44 โรง
2) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
จํานวน 77 โรง
3) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จํานวน 12 โรง
4) สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน 19 โรง
5) ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสุราษฎรธานี
จํานวน 3 โรง
10.2 เชิงคุณภาพ
10.2.1 หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดไดรับติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
10.2.2 สถานศึกษาในจังหวัดไดรับการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
11. ระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือน/ป (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)
12. สถานที่ดําเนินการ
หนวยงานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก
12.1 ระดั บ หน ว ยงาน ได แ ก สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 11 สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต 1,2,3 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับจังหวัด
และระดับอําเภอ
12.2 ระดับ สถานศึกษา ไดแก สถานศึกษาสัง กัดสํ านั กงานสงเสริม การศึก ษาเอกชน สถานศึกษาสังกั ด
สํ านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษาสถานศึ กษา สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 11
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สถานศึกษาสังกัดศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
สุราษฎรธานี

13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
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ชื่อกิจกรรม
13.1 รับทราบนโยบายและจุดเนนของ ศธ.
(ประสาน แจงสวนราชการที่เกี่ยวของ)
13.2 วางแผนการดําเนินงาน เสนอโครงการ
13.3 วิเคราะหรายละเอียดตัวชี้วัด
ตามนโยบาย ผูรับผิดชอบขอมูล
กลุมเปาหมาย และหนวยงานที่เกี่ยวของ
13.4 ประชุมจัดทําคูมือ/เครื่องมือฯ
การตรวจ ติดตามและประเมินผล
13.5 ประชุมชี้แจง/วางแผนผูมีสวนเกี่ยวของ
ของหนวยงานทางการศึกษาการดําเนินงาน
การรายงานผลการตรวจราชการฯระดับ
จังหวัด
13.6 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การดําเนินงาน
ตามนโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ
(ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติทดี่ ีตามนโยบาย ศธ.)
13.7 รับการตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2564 ระดับจังหวัดฯ
13.8 สรุปผล/รายงานผลการตรวจราชการ
และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด

14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)

ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ / /
/ /

/ /

/ /
/

/

/ /

/

/ /

/

/

/

/ /

/

/
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13.5 ประชุมชี้แจง/วางแผนผูมีสวนเกี่ยวของของหนวยงานทางการศึกษาการดําเนินงานการรายงานผล
การตรวจราชการฯระดับจังหวัด
13.6 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานตามนโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ
13.7 รับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับจังหวัดฯ
13.8 สรุปผล/รายงานผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด
ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติ ด ตามประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564และติดตามการเรียนการสอนตามมาตรการ
ปองกันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 นายวัลลพ สงวนนาม ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ
ลงพื้ น ที่ ต รวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติ ด ตามประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และติดตามการเรียนการสอนตามมาตรการ
ปองกัน ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตตรวจราชการที่ 5 จัง หวัดสุราษฎรธานี ไดมอบ
นโยบายในการขับเคลื่อนการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี
นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ผูแทนจากสํานักงานศึกษาธิการภาค 5 หัวหนาสวนราชการ
รวมให การตอนรับ สนั บสนุนและประสานการตรวจ ตรวจราชการติดตามผลการดําเนิ นการตามนโยบายและ
ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และติดตามการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรการการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จํานวน 5 แหง
1) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร
4) สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี
5) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด
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สรุ ป ผล /ราย งาน ผ ล การตรวจราชการ แ ล ะติ ด ตามป ระเมิ น ผล การจั ด การศึ ก ษ าข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด
รายงานสรุปผลการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 และติดตามการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรการปองกันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ นายวัลลพ สงวนนาม ผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ระหวางวันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2564 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 (ชุมพร สุราษฎรธานี
นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา) วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 (จังหวัดสุราษฎรธานี ณ หนวยรับตรวจและ
สถานศึกษา อําเภอเมืองสุราษฎรธานี และอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี
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15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. รอยละของหนวยงานทาง
การศึกษาในจังหวัดไดรับ
การกํากับ ติดตาม การ
ดําเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและ
นโยบายจุดเนนของจังหวัด
2. รอยละของสถานศึกษาใน
จังหวัดไดรับการกํากับ
ติดตาม การดําเนินงาน
ตามนโยบายของกระทรวง
ศึกษาและนโยบายจุดเนน
ของจังหวัด
3. มีการประชุมการ
ดําเนินงานการรายงานผล
การตรวจราชการ และ
ติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ระดับจังหวัด
4. มีการลงพื้นที่ตรวจ
ราชการและติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวง ศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ระดับจังหวัด

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน

รอยละ

รอยละ 100
ของหนวยงาน
ทางการศึกษา
ในจังหวัด
(จํานวน 8
สังกัด)
รอยละของ
สถานศึกษา
ในจังหวัด
(จํานวน 606
แหง)

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

มีการประชุม
การดําเนินงาน
การรายงานการ
ตรวจราชการฯ
ระดับจังหวัด
(จํานวน 1
ครั้ง)

1 ครั้ง

1 ครั้ง

รอยละ 100

มีการลงพื้นที่
ตรวจราชการฯ
(จํานวน 1
ครั้ง)

1

1

รอยละ 100
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ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

5. มีการลงพื้นที่นิเทศ
มีการลงพื้นที่
ติดตาม การดําเนินงานตาม นิเทศ ติดตาม
นโยบายและจุดเนน
การดําเนินงาน
กระทรวง ศึกษาธิการ
ตามนโยบาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
ศธ.
2564 (ถอดบทเรียนวิธี
(จํานวน 1
ปฏิบัติที่ดีตามนโยบาย ศธ.)
ครั้ง)
เชิงคุณภาพ
1. หนวยงานทางการศึกษาใน
จังหวัดรายงานผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและ
นโยบายจุดเนนของจังหวัด
อยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
2. สถานศึกษาในจังหวัด
รายงานผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายของกระทรวง
ศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
3. มีรายงานผลการตรวจ
ราชการ และติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ระดับจังหวัด
(กรณีปกติ)

การรายงานผล
การดําเนินงาน
ตามนโยบาย
และจุดเนนของ
ศธ. กรณีปกติ
(จํานวน 2
รอบ)
การรายงานผล
การดําเนินงาน
ตามนโยบาย
และจุดเนนของ
ศธ. กรณีปกติ
(จํานวน 2
รอบ)
รูปเลมรายงาน
ผลการ
ดําเนินงาน
ตามนโยบาย
และจุดเนนของ
ศธ. กรณีปกติ
(จํานวน 2 เลม
: 1 รอบ : 1
เลม )

ผลการดําเนินงาน
จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน
รอยละ
1 ครั้ง
1 ครั้ง
รอยละ 100

1

1

รอยละ 100

1

1

รอยละ 100

1

1

รอยละ 100
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)

นายวัลลพ สงวนนาม

นายสันติภท
ั ร โคจีจล
ุ

~ 15 ~

17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ ผลการใชจาย
ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
80,000
40,263
4,025
30,285
5,953
แหลงงบประมาณ งบรายจายอื่น แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
เนื่องจาก นายกรัฐมนตรีไดมีประกาศขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2564 กําหนดเขตพื้นที่สถานการณเพื่อ
การบังคับใชมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ โดยไดกําหนดใหจังหวัดสุราษฎรธานีเปนเขตพื้นที่เฝาระวังสูงสุด
(สีเหลือง) โดยใหสถานที่สามารถเปดบริการได โดยตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและควบคุมโรค
ดวย สถานการณ การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้น ที่จัง หวัด
สุราษฎรธานียังไมยุติลง และยังคงพบผูติดเชื้อกระจายตัวอยูหลายพื้นที่ ซึ่งจากสถานการณ การแพรระบาดใน
ปจจุบันอาจเปนปจจัยเสี่ยงตอการแพรเชื้อในกลุมผูสัมผัส ในครอบครัว กลุมเพื่อน และสถานที่ทํางานได เพื่อให
การป อ งกั น การแพร ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี
สอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น นั้น โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแหง ทุกสังกัด ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี มีกําหนดจัดการเรียนการสอน
รูปแบบปกติ On-Site ภาคเรียนที่ 1 /2564 ในวันจันทรที่ 5 กรกฎาคม 2564
จากสถานการณ ดั ง กล าว การตรวจติ ดตามแผนงาน/โครงการที่ สํ าคั ญ ตามนโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร แผนการศึ ก ษาชาติ และแผนปฏิ บั ติ ราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยผู ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการในภาพรวมของเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ ไมเปนไปตามกรอบระยะเวลาการตรวจ
ราชการ การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๒ ระหวางวันที่ 1 เมษายน ๒๕๖4 – 30 กันยายน ๒๕๖4
18.2 แนวทางแกไข
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี เปนหนวยงานทางภูมิภาคที่รับนโยบายการจัดการศึกษาและ
ใหความชวยเหลือ ติดตามการดําเนินการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา โดยยึด
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและสอดคลองกับศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และมีการประชาสัมพันธใหสถานศึกษาดําเนินตามมาตรการปองกัน การแพรระบาด
การแพรระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พรอมกับ กํากับ ติด ตามการดําเนิ นงานอย าง
สม่ําเสมอ
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
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กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ(จากขอ 13)
13.6 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานตามนโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ
(ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีตามนโยบาย ศธ.)
13.7 รับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับจังหวัดฯ ระดับจังหวัด
13.8 สรุปผล/รายงานผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ระดับจังหวัด
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
20.1 จั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี มี ก ารขั บ เคลื่ อ นการจั ด การศึ ก ษาเป น ไปตามน โยบายและจุ ด เน น
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
20.2 มีขอมูลสารสนเทศรายงานการจัดการการศึกษาตามนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับจังหวัด เพื่อใชในการพัฒนาการศึกษาตอไป
20.3 จั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี มี ตั ว อย า งสถานศึ ก ษาต น แบบในการดํ า เนิ น งานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายจุดเนนระดับจังหวัด
21. ผูรายงาน นางสาวศิริมา นุยไม ตําแหนง ศึกษานิเทศก ชํานาญการ
โทรศัพท 098 014 9465 โทรสาร 077 203252 E–mail : phimsirima7003@gmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

แบบฟอรม

สําหรับ สป.(เดิม)
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ชื่อโครงการ
ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการยกกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา
จังหวัดโดยผานกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 6๓ - ธ.ค. 6๓  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 6๔ - มี.ค. 6๔
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 6๔ - มิ.ย. 6๔  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 6๔ - ก.ย. 6๔
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ 2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20. ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท 20.5 การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.................-.......................................................................................................)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุขอ.........-..................................................................................................)
4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ......-.................................................................................................)
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ถามี)
(โปรดระบุนโยบายขอ.....................-..............................................................................................................)
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
 ยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกําลังคน การวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพ
 ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท
 ยุทธศาสตรที่ 4 สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
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7. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม หัวขอการลดความ
เหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ ในสวนของการสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข และ
การศึกษาโดยเฉพาะสําหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส ไดกําหนดใหดานการศึกษาเนนการสรางโอกาสใน
การเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เปนมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพื้นที่หางไกลทุรกันดารและยากจน และ
กลุมเปาหมายที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ การจัดใหมีมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา การ
สนับสนุนกลไกความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด
คํ าสั่ งหั วหน าคณะรั กษาความสงบแห งชาติ ที่ 19/2560 กํ าหนดให ในแต ละจั งหวั ด ให มี คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีอํานาจหนาที่ในสวนของการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทา
เทียมและทั่วถึงในพื้นที่จังหวัด โดยการกําหนดยุทธศาสตร แนวทางการจัดการศึกษา และการสงเสริมสนับสนุน
การจัดการศึก ษาทุ กระดับ และทุกประเภท ประสานและส งเสริมการบริหารและการจัดการศึ กษาขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกร
เอกชน องค กรวิช าชีพ สถาบั น ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบั น สัง คมอื่น ที่ จั ด การศึ ก ษาในรูป แบบที่
หลากหลาย ใหความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัด
รวมของสวนราชการหรือหนวยงาน และสถานศึกษา และกํากับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สวนราชการหรือหนวยงานและสถานศึกษา โดยมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
ตามยุ ท ธศาสตร ช าติ และอํ า นาจหน า ที่ ข องคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เน น ให มี ป ระสาน
และการบูรการดําเนินงานตามภารกิจของแตละหนวยงานที่มีภารกิจจัดการศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของ องคกร
ภ า ค รั ฐ แ ล ะ เอ ก ช น ใน จั ง ห วั ด ให ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต อ ง ก า ร เชิ ง พื้ น ที่ ซึ่ ง จ ะ ต อ ง ดํ า เนิ น ก า ร
โดยมี แ นวทางที่ ผ า นการร ว มกั น กํ า หน ด ร ว มกั น ขั บ เคลื่ อ น ร ว มกั น ประเมิ น และร ว มกั น นํ า เสน อ
และปรับปรุงเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง ประกอบกับยุทธศาสตรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มีการ
กําหนด 5 ยุทธศาสตร คือ (1) ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท (2) สงเสริมการ
จัดการศึกษา เพื่อการมีง านทําและคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง สังคมเปนสุข (3)
สง เสริม พัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ (4) สรางระบบและกลไกการ
บริ ห ารและจั ด การตามหลั กธรรมาภิ บ าล และ (5) สง เสริ มและประสานความรว มมื อ ระหว างหน วยงานทาง
การศึกษากับองคกรภาคีเครือขาย และทุกภาคสวนของสังคมในการสรางคนดี จากเหตุผลและความจําเปนขางตน
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดใหมีโครงการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการยกกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผานกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อสรุปทบทวน ปรับปรุงแนวทางในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา
จังหวัดสุราษฎรธานี
8.2 เพื่อให มีแนวทางการยกระดับคุณ ภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมี คุณ ภาพเทาเทียมและทั่วถึง ตาม
บริบทของจังหวัด โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
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8.3 เพื่ อสรางเครือขายความรวมมื อในการจัดการศึกษาระดั บพื้ นที่ โดยผานความรวมมือจากองคคณะบุ คคลใช
เครือขายความรวมมือจากองคคณะบุคคล
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
9.1 เชิงปริมาณ
หนวยงานสถานศึกษาสถาบัน
ประกอบการ และสถาบันที่จัดการศึกษาอื่น
มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและ
สถานศึกษา อยางมีคุณภาพเทาเทียมและ
ทั่วถึง ตามบริบทของจังหวัด
9.2 เชิงคุณภาพ
-

คาเปาหมาย

วิธีประเมินผล

- ศึกษาดูงาน กศจ. - สอบถาม
อื่น จํานวน 1 ครั้ง - สัมภาษณ
- ประชุมสัมมนา
- สังเกต
จํานวน 1 ครั้ง
-

-

เครื่องมือที่ใช
แบบสอบถาม

-

10. กลุมเปาหมายโครงการ
10.1 เชิงปริมาณ
ขาราชการ ลูกจางประจํา บุคลากรทางการศึกษาและคณะทํางาน
จํานวน 39 คน
ศึกษานิเทศก
จํานวน 8 คน
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2)
จํานวน 21 คน
ลูกจาง(จางเหมาบริการ)
จํานวน 7 คน
เจาหนาที่คุรุสภาในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
จํานวน 3 คน
10.2 เชิงคุณภาพ
บุ คลากรผู เข าร วมโครงการมี ความรู ความเข าใจและปฏิ บั ติ งานสอดคล องกั บ นโยบายขององค ก ร
เขาใจกระบวนการปฏิบัติงานทําใหงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด บุคลากรมีขวัญกําลังใจที่ดี ชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน สงผลตอความสําเร็จของงานเพิ่มขึ้น
11. ระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือน/ป (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)
12. สถานที่ดําเนินการ
หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี
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13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/

ชื่อกิจกรรม
13.1 กิจกรรมเรียนรูนอกสถานที่
โดยการศึกษาดูงานการดําเนินการ
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่น
13.2 กิจกรรมประชุมขับเคลื่อน
แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา

/

14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
...................ไมมี..........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
หนวยงานสถานศึกษา
สถาบันประกอบการ และสถาบัน
ที่จัดการศึกษาอื่น มีแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนและ
สถานศึกษา อยางมีคุณภาพเทา
เทียมและทั่วถึง ตามบริบทของ
จังหวัด
เชิงคุณภาพ
-

คาเปาหมาย
- ศึกษาดูงาน กศจ.
อื่น จํานวน 1 ครั้ง
- ประชุมสัมมนา
จํานวน 1 ครั้ง

ผลการดําเนินงาน

จํานวน
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย

รอยละ

1 ครั้ง

1 ครั้ง

100

0

0

0

~6~
๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
ไมมี
17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ ผลการใชจาย
ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
100,000
50,920
50,920
แหลงงบประมาณ งบรายจายอื่น แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
- ระยะเวลาในการบริหารโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณโรคระบาด (โควิค 19)
18.2 แนวทางแกไข
- วางแผนและกําหนดปฏิทินการดําเนินการอยางชัดเจน
- กําหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่แตกตางเชิงพื้นที่
- มีการชี้แจงสรางความเขาใจอยางชัดเจนและทั่วถึง
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
เนื่องจากสถานการณโรคระบาด (โควิค 19) จึงจะจัดการประชุมขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ไตรมาส ที่ 4
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
20.1 มี แ นวทางการยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการเรี ย นรู ใ ห มี คุ ณ ภาพเท า เที ย มและทั่ ว ถึ ง
ตามบริบทของจังหวัด โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
20.2 มี การสร างเครือข ายความร วมมื อในการจัดการศึ กษาระดั บพื้ นที่ โดยผ านความรวมมื อจากองค คณะบุ คคลใช
เครือขายความรวมมือจากองคคณะบุคคล
21. ผูรายงานนางปาริชาติ รัตนรักษ ตําแหนง.....นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท...083 5940915...โทรสาร................................E–mail : ...tup-teain99@hotmail.com..
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
--------------------------------------

แบบฟอรม

สําหรับ สป.(เดิม)
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ชื่อโครงการ
สงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 6๓ - ธ.ค. 6๓  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 6๔ - มี.ค. 6๔
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 6๔ - มิ.ย. 6๔  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 6๔ - ก.ย. 6๔
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ 4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 11. ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท 11.1 การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.6 แผนความมั่นคง 1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
4.7.2 นโยบายเรงดวน 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

~2~

4.9.1  แผนงานพื้นฐาน
 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ
 ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคลไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน
4.9.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
4.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกําลังคน การวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพ
 ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท
 ยุทธศาสตรที่ 4 สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
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7. หลักการและเหตุผล
ยุท ธศาสตร ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ได กํา หนดเป าหมายการพั ฒ นาประเทศ คื อ “ประเทศชาติ มั่ น คง
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” พัฒนาคนใน
ทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโต
บนคุ ณ ภาพชี วิต ที่ เป น มิ ต รกั บ สิ่ง แวดล อ ม และมี ภ าครั ฐของประชาชนเพื่ อ ประชาชนและประโยชน ส วนรวม
มี 6 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ 1. ยุทธศาสตรชาติดานความ
มั่น คง 2. ยุท ธศาสตรชาติ ด านการสรา งความสามารถในการแขง ขั น 3. ยุท ธศาสตรชาติ ด านการพั ฒ นาและ
เสริม สรา งศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย 4. ยุ ท ธศาสตรช าติ ด านการสรา งโอกาสและความเสมอภาคทางสัง คม
5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ 6. ยุทธศาสตรชาติดาน
การปรับ สมดุล และพั ฒ นาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะอย างยิ่ ง ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒ นาที่มุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ
บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก 1) “ตอยอดอดีต 2) “ปรับปจจุบัน” และ 3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต”
และยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒ นาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒ นาที่สําคัญ เพื่อ
พัฒนาคนในทุกมิติและใน
กระทรวงศึ กษาธิ การได ดํ าเนิ นการตามแผนยุ ทธศาสตร ชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 -2580) ภายใต วิ สั ยทั ศน
“ประเทศมีความมั่นคง มั่ งคั่ง ยั่งยืน เป นประเทศพัฒนาแลว ดวยการพั ฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง” ซึ่งได
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตรชาติเปนจุดเนนดานการศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอน การใชสถานการณจริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เปนโรงเรียน” โดยมุงเนนให
นักเรียน นักศึกษาไดฝกทักษะฝมือควบคูกับการฝกทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น เพื่อใหมีสมรรถนะที่เปนไปตามความ
ตองการของสถานประกอบการ เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูและประสบการณไปใชไดจริง สามารถประกอบอาชีพได
ตามความถนั ดและความสนใจ มี นโยบายในการเพิ่ มสั ดส วนผู เรี ย นสายอาชี พ และสายสามั ญ ให ไ ด 50 ต อ 50
และในป การศึ กษา 2563 สั ดสว นผู เรีย นสายอาชีพ จะตองอยูที่ 60 ขึ้ นไป และสายสามัญ 40 แตทั้ งนี้ ตองปรั บ
หลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวะ และการพัฒนาครู เพื่อทําใหการเรียนการสอนในสายอาชีพมีความนาสนใจมากขึ้น
จากนโยบายของรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในการเพิ่ ม สั ด ส ว นเพิ่ ม สั ด ส ว นผู เรี ย นสายอาชี พ
และสายสามัญ ป 2563 ใหได 50 : 50 จากรายงานสรุปผลสัดสวนของผูเรียนสายสามัญตอสายอาชีวศึกษาใน
จังหวัดสุราษฎรธานีปการศึกษา 2563 จํานวนผูเรียนสายสามัญ 24,518 คน จํานวนผูเรียนสายอาชีวศึกษา
10,122 คน คิดเปน 71: 29 เทานั้น สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีจึงไดจัดทําโครงการสงเสริมเวที
และประชาคมเพื่ อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รต อ เนื่ อ งเชื่ อ มโยงการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐานกั บอาชี วศึ กษาและอุ ดมศึ กษา
เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีความเชื่อมโยงกับหลักสูตรในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และพัฒนา
หลัก สูตรสถานศึก ษาระดั บการศึ กษาขั้นพื้ น ฐานเพื่ อการมีง านทํ า เพื่ อใหผูเรียนที่ จบการศึก ษาในแต ละระดั บ
สามารถใชความรูและประสบการณไปใชในการประกอบอาชีพไดตามความถนัดและความสนใจ
8. วัตถุประสงค
เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงการจั ด การเรี ย นรู ใ นระดั บ การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ในระดับจังหวัดและภูมิภาค
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9. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 มีหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา
9.1.2 มีหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา
9.1.3 มีหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา
9.2 เชิงคุณภาพ
จังหวัดสุราษฎรธานีมีรอยละ
ผูเรียนตอสายอาชีพเพิ่มขึ้น

คาเปาหมาย

วิธีประเมินผล

จํานวน 1 หลักสูตร

นิเทศติดตาม

เครื่องมือที่ใช
แบบนิเทศ
ติดตาม

จํานวน 1 เลม
จํานวน 1 Model

50:50

-

-

10. กลุมเปาหมายโครงการ
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนในสถานศึกษาทุกสังกัด
11. ระยะเวลาดําเนินการ ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
12. สถานที่ดําเนินการ
หนวยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ชื่อกิจกรรม
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
13.1 ประชุมคณะทํางานจัดทําแนวทาง
/
การดําเนินงานโครงการ
13.2 ประชุมชี้แจงแนวการใชหลักสูตร
/
13.3 คัดเลือกหลักสูตร และกําหนด
/
กระบวนในการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร
13.4 ประชุมการสรางเครือขายความ
/
รวมมือและลงนามความรวมมือในการ
จัดการอาชีวศึกษาเพื่อการมีงานทํา
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ชื่อกิจกรรม
13.5 นิเทศติดตาม
13.6 ประชุมนําเสนอเปลี่ยนเรียนรู
การดําเนินงานโครงการ
13.7 ประชุมสรุปและรายงานผล
การดําเนินงาน

ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ /
/ / / / / / /
/
/

14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
ไมไดดําเนินการ
15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. มีหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
2. มีหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
3. หลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
เชิงคุณภาพ
จังหวัดสุราษฎรธานีมีรอยละ
ผูเรียนตอสายอาชีพเพิ่มขึ้น

คาเปาหมาย

จํานวน
เปาหมาย

หลักสูตร

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

รอยละ

1

0

0

Model

1

0

0

รายงานผลการ
ดําเนินงาน

4

1

0

50:50
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16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
ไมมี
17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ ผลการใชจาย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม
(สะสม)
100,000
6,860

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
6,860

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
9,572

ผลการใชจาย ผลการใชจาย
งบประมาณ
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
0
-

แหลงงบประมาณ งบรายจายอื่น แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
- การแพรระบาดของโรคติดเชื้อ CORONA19
18.2 แนวทางแกไข
- ติดตอประสานงานโดยใชการสื่อสารออนไลน เชน Line
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทํางานดําเนินการ
กิจกรรมที่ 2
กลุมที่2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
กลุมที่4 วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยี
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ผูเรียนมีทางเลือกในการเขาสูการศึกษาในระดับชั้นที่ สูง ขึ้น ที่หลากหลายสอดคลองกับความตองการและ
บริบทของพื้นที่
21. ผูรายงาน นางศุภัสตุตรี คําศรีสุข ตําแหนง ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท 09-6635-7933 โทรสาร 077-203252 E–mail : jisaw111@gmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

แบบฟอรม

สําหรับ สป.(เดิม)
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ชื่อโครงการ
Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนา
การศึกษา
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 6๓ - ธ.ค. 6๓  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 6๔ - มี.ค. 6๔
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 6๔ - มิ.ย. 6๔  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 6๔ - ก.ย. 6๔
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ
1. ดานความมั่นคง
4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 11. ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท 11.1 การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.6 แผนความมั่นคง 1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
4.7.2 นโยบายเรงดวน 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
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4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
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6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
 ยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกําลังคน การวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพ
 ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท
 ยุทธศาสตรที่ 4 สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
7. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศไทยไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ใหเกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะต องให ความสําคัญกับ การ
เสริ ม สร า งทุ น ขอ งป ระ เท ศที่ มี อ ยู ใ ห เข ม แข็ ง และ มี พ ลั ง เพี ยงพ อ ใน ก ารขั บ เคลื่ อ น ก ระบ ว น ก าร
การพั ฒ นาทั้ ง ในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะอย างยิ่ ง “การพั ฒ นาคน” ให มี การเตรี ย มความพร อ ม
รับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งที่สําคัญ ที่สุดคือ ทักษะการเรียนรูและการเสริมสรางปจจัย
แวดลอมที่เอื้อตอการพัฒ นาคุณภาพของคนที่เปนกําลังสําคัญ ในการพัฒ นาประเทศ ทั้งนี้ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.
2561-2580) ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี
เก ง และมี คุ ณ ภาพ สร างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม สร า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม ซึ่งการที่จะพัฒ นาประเทศใหบรรลุ
เปาหมายที่กํ าหนดนั้ น สิ่ง สํ าคัญ คือ การพั ฒ นาดานการศึ กษาที่มี คุณ ภาพ และเปน ไปตามกรอบแผนพั ฒ นา
การศึกษา
แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได มี ก ารกํ า หนด
ยุ ท ธศาสตร แ ละวางเป า หมายที่ ส ามารถตอบสนองการพั ฒ นาที่ สํ า คั ญ ในด า นต า ง ๆ โดยมี เ ป า หมาย
เพื่อเปนแนวทางใหสวนราชการ หนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหารจัด
การศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพประกอบดวย 3 กระบวนการ
คือ กระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา โดยตอง
อาศัยความรวมมือกันของบุคลากรที่เกี่ยวของจากทุกภาคสวน การสรางเครือขายในการทํางานในแตละพื้นที่จึงมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะตองมีการรวมคิด รวมทํารวมประเมินผล อยางตอเนื่อง มีการ
พัฒนากระบวนการทํางาน และสรางนวัตกรรม ในการทํางานใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาพบริบทและความตองการ
ของแตละพื้นที่ รองรับการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21
จากเหตุ ผ ลและความจํ า เป น ดั ง กล า ว สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จึ ง ได จั ด ทํ า โครงการ IFTE
(Innovation For Thai Education) ขึ้น ซึ่งเปนโครงการตอเนื่อง โดยการนําผลการวิเคราะห และการวิจัย การพัฒ นา
รูปแบบและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการวิจัย แนวทางการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา จากโครงการ Teams For Education และโครงการ Coaching
Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จากปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 มาสรุปหลอมรวมและใชในการวางแผน
ในการพัฒนาการศึกษาและการที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ใหเกิดขึ้นในอนาคตนั้น
จะตอ งให ความสํ าคัญ กั บการเสริมสรางทุน ของประเทศที่ มีอ ยูให เข มแข็ ง และมี พ ลัง เพี ยงพอในการขั บเคลื่อ น
กระบวนการการพัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่ง “การพัฒนาคน” ใหมีการเตรียมความ
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พรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ทักษะการเรียนรูและการเสริมสราง
ปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของคนที่เปนกําลังสําคัญ ในการพัฒ นาประเทศ ทั้งนี้ ยุทธศาสตรชาติ
(พ.ศ. 2561-2580) ไดกําหนดเป าหมายการพัฒ นาประเทศ คื อ “ประเทศชาติมั่น คง ประชาชนมี ความสุ ข
เศรษฐกิ จ พั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ ง สั ง คมเป น ธรรม ฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ ยั่ ง ยื น ” พั ฒ นาคนในทุ ก มิ ติ
แล ะ ใน ทุ ก ช ว งวั ย ให เป น ค น ดี เก ง แ ล ะ มี คุ ณ ภ าพ สร า งโอ ก าส แล ะ ค ว าม เสม อ ภ าค ท างสั งค ม
สร า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม และมี ภ าครั ฐ ของประชาชนเพื่ อ ประชาชน
และประโยชน ส ว นรวม ซึ่ ง การที่ จ ะพั ฒ นาประเทศให บรรลุ เ ป าหมายที่ กํ า หน ดนั้ น สิ่ ง สํ า คั ญ คื อ
การพั ฒ นาด านการศึ กษาที่ มีคุ ณ ภาพ และเป นไปตามกรอบแผนพั ฒ นาการศึ กษา แผนพั ฒ นาการศึก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรและวางเปาหมายที่สามารถ
ตอบสนองการพัฒนาที่สําคัญในดานตาง ๆ โดยมีเปาหมายเพื่อเปนแนวทางใหสวนราชการ หนวยงานที่เกี่ยวของใช
เปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหารจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กระบวนการบริหาร
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพประกอบดวย 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งตองอาศัยความรวมมือกันของบุคลากรที่เกี่ยวของจากทุกภาค
สวน การสรางเครือขายในการทํ างานในแต ละพื้ น ที่จึ งมี ความสําคัญ อยางยิ่ง ตอ การพั ฒ นาคุณ ภาพการศึก ษา
รวมคิด รวมทํารวมประเมินผล อยางตอเนื่อง มีการพัฒนากระบวนการทํางาน และสรางนวัตกรรม ในการทํางาน
ใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาพบริบทและความตองการของแตละพื้นที่ รองรับการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
จากความสําคัญ ดังกลาวขางตน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จึงไดจัดทําโครงการ Innovation
For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ขึ้น เพื่อเปนการสงเสริม การพัฒ นาการเรียนรู
ของหนวยงานทุกระดับ ทุกประเภทสงผลตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ใหเกิดการเรียนรู มีทักษะจําเปนใน
การดํารงชีวิตในสังคมคุณภาพยุคศตวรรษที่ 21 โดยมีหนวยงานในระดับจังหวัด เปนศูนยกลางสงเสริมการเรียนรู
การพัฒ นา และถายทอดองคความรูดานการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับจังหวัด
เพื่อนําไปสูการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูที่ยั่งยืนในอนาคต หนวยงานทางการศึกษา เพื่อสรางและ
พัฒนาเครือขายความรวมมือของบุคลากรในทุกภาคสวนมารวมกันสรางนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง
ในดานกระบวนการบริหารจัด การศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพของผูเรียนในดานทักษะการเรียนรู ทักษะอาชีพ และทักษะ ชีวิตในศตวรรษที่ 21
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อใหมีศูนยกลางขอมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด
8.2 เพื่อสงเสริม สนับสนุน พัฒ นา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล
8.3 เพื่อวิเคราะห สังเคราะห วิจัย และเผยแพรนวัตกรรมซึ่งเปน Best Practice ดานการบริหารจัดการ หรือดาน
การจัดการเรียนรู หรือดานการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
8.4 เพื่อสรางเครือขายความรวมมือ (Supervisor Teams) ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8.5 เพื่อสงเสริม สนับสนุน พัฒนาใหสถานศึกษามีคะแนนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น
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9. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 มีขอมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาที่มีความถูกตอง
ครอบคลุม ชัดเจน และเปนปจจุบัน
9.1.2 มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ
การจัดการเรียนรู การนิเทศติดตามและ
ประเมินผล
9.1.3 มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best
Practice) ดานการบริหารจัดการ
การจัดการเรียนรู การนิเทศติดตามและ
ประเมินผล
9.1.4 Supervisor Teams ปฏิบัติ
หนาที่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ระดับจังหวัด
9.1.5 โรงเรียนที่เขารวมโครงการ
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น
9.1.6 มีการเผยแพรนวัตกรรมการ
บริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศ
ติดตามและประเมินผล
9.2 เชิงคุณภาพ
-

คาเปาหมาย

วิธีประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

จํานวน 1 เลม

ติดตามขอมูล
สารสนเทศ

แบบเก็บขอมูล
สารสนเทศ

อยางนอย 1 เรื่อง

นิเทศ กํากับ
ติดตาม

แบบรายงานการ
พัฒนานวัตกรรม

อยางนอย 1 อยาง

มีรูปแบบ/พัฒนา ผลงาน
แนวทางการพัฒนา

จํานวน 1 คณะ

รายงานผลการ
นิเทศ

อยางนอย
รอยละ 50 (โรง)

เปรียบเทียบผล
การทดสอบฯ

อยางนอย 1 เรื่อง

-

คําสั่งแตงตั้ง

แบบติดตามผล
การดําเนิน
โครงการ
นวัตกรรมเผยแพร แบบรายงานการ
สรางเครือขาย
ความรวมมือ
-

-

10. กลุมเปาหมายโครงการ
10.1 โรงเรียนในโครงการ TFE (Teams For Education)
10.2 โรงเรียนในโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
11. ระยะเวลาดําเนินการ ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
12. สถานที่ดําเนินการ
หนวยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี
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13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
ชื่อกิจกรรม
13.1 เขารวมอบรมสรางความรู ความ
เขาใจในการดําเนินโครงการใน
ระดับประเทศ ผูรับผิดชอบโครงการ
13.2 ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน
ในระดับภาค (ประชุมโดยภาค 5)
13.3 ประชุมคณะทํางานดําเนินงาน
โครงการฯ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุราษฎรธานี
13.4 ประชุมปฏิบัติการแนวทางการ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนา
การศึกษาแก ศึกษานิเทศกผูบริหาร
โรงเรียน ครู และผูเกี่ยวของ
13.5 นิเทศ ติดตาม จํานวน 23
โรงเรียน
13.6 แลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดบทเรียน
คัดเลือกนวัตกรรม เปนตัวแทนระดับ
จังหวัด
13.7 แลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดบทเรียน
นําเสนอนวัตกรรมระดับภาค
13.8 สรุปผลและเผยแพรนวัตกรรม
13.9 รวมประชุมสรุปโครงการ/นําเสนอ
นวัตกรรมระดับประเทศ

ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/
/
/

/

/ /
/
/
/
/

14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
- รวมประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานโครงการฯ รวมกับสํานักงานศึกษาธิการภาค 5 โดยระบบ
ออนไลน Google Meet
- ประชุมคณะทํางานดําเนินงานโครงการฯ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
- ประชุมปฏิบัติการแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาแกศึกษานิเทศก ผูบริหาร
โรงเรียน ครูและผูเกี่ยวของ
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15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. มีขอมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาที่มีความถูกตอง
ครอบคลุม ชัดเจน และเปนปจจุบัน
2. มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ
การจัดการเรียนรู การนิเทศ
ติดตามและประเมินผล
3. มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best
Practice) ดานการบริหารจัดการ
การจัดการเรียนรู การนิเทศ
ติดตามและประเมินผล
4. Supervisor Teams ปฏิบัติ
หนาที่ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในระดับจังหวัด
5. โรงเรียนที่เขารวมโครงการ
คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน
เพิ่มขึ้น
6. มีการเผยแพรนวัตกรรมการ
บริหารจัดการ การจัดการเรียนรู
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เชิงคุณภาพ
-

จํานวน
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ผลการ
ดําเนินงาน

จํานวน 1 เลม

1

0

อยางนอย 1 เรื่อง

1

0

อยางนอย 1 อยาง

1

0

จํานวน 1 คณะ

1

0

อยางนอย
รอยละ 50 (โรง)

รอยละ 50

0

อยางนอย 1 เรื่อง

1

0

คาเปาหมาย

รอยละ
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
กิจกรรมที่ 2
รวมประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานโครงการฯ รวมกับสํานักงานศึกษาธิการภาค 5 โดยระบบ
ออนไลน Google Meet
กิจกรรมที่ 3
ประชุมคณะทํางานดําเนินงานโครงการฯ กลุม นิเทศ ติดตามและประเมินผล
กิจกรรมที่ 4
ประชุมปฏิบัติการแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาแกศึกษานิเทศก ผูบริหาร
โรงเรียน ครูและผูเกี่ยวของ
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17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ ผลการใชจาย
ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
284,000
5,300.5,300.33,400.แหลงงบประมาณ งบรายจายอื่น แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
- ความรวมมือ/และเชื่อมั่นที่มีตอโครงการของหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาของแตละสังกัด
18.2 แนวทางแกไข
- ความสอดคลองระหวางการบริหารงบประมาณใหสอดคลองกับกิจกรรมที่ตองดําเนินการ และความ
มุงมั่น ความรวมมือ ความชวยเหลือ ความรู/ความเขาใจ/ประสบการณพื้นฐาน/ของคณะนิเทศ
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
19.1 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เชิญผูบริหารโรงเรียนกลุมเปาหมายจํานวน 23 โรงเรียนรวมประชุมผาน
ระบบออนไลน Google Zoom
19.2 แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม (Supervisor Teams) นิเทศ ติดตาม ในการดําเนินโครงการ
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
การบูรณาการดานการพัฒนาการเรียนรูระหวางหนวยงานในระดับจังหวัด ในระดับสํานักงานศึกษาธิการภาค
และระดับประเทศ ทั้งในดานการบริหารจัดการ ดานการเรียนการสอน และดานการนิเทศ เปนการบูรณาการที่สามารถ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู เรี ย นให พ ร อ มเข า สู สั ง คมคุ ณ ภาพในยุ ค ศตวรรษที่ 21 ตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร ข อง
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ
21. ผูรายงาน นางเรณู สุชวี พลานนท ตําแหนง ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท 0822720753 โทรสาร 077 203252 E–mail : sraynoo@gmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

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

แบบฟอรม

สําหรับ สป.(เดิม)
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ชื่อโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 6๓ - ธ.ค. 6๓  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 6๔ - มี.ค. 6๔
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 6๔ - มิ.ย. 6๔  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 6๔ - ก.ย. 6๔
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ
1. ดานความมั่นคง
4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 11. ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท 11.2 การพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.6 แผนความมั่นคง 1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
4.7.2 นโยบายเรงดวน 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
 ยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกําลังคน การวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพ
 ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท
 ยุทธศาสตรที่ 4 สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
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7. หลักการและเหตุผล
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคน
ได รั บ การศึ กษาเป นเวลาสิ บสองป ตั้ งแต ก อนวั ย เรี ย นจนจบการศึ กษาภาคบั งคั บอย างมี คุ ณ ภ าพ
โดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่ อ
พั ฒ นาร างกาย จิ ตใจ วิ นั ย อารมณ สั งคม และสติ ป ญ ญ าให สมกั บวั ย โดยส งเสริ ม และสนั บสนุ น
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดําเนินการดวย ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษา
แห งชาติ ซึ่ งอย างน อยต องมี บทบั ญ ญั ติ เกี่ ยวกั บการจั ดทํ าแผนการศึ กษาชาติ ใน การดํ าเนิ นการ
ใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนา ซึ่งอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ และการ
ดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย ในการดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการ
ดูแลและพัฒนา รัฐตองดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษาตามความถนัดของ
ตน ประกอบกับพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 กําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวั ย เป นคณะกรรมการระดั บชาติ มี นายกรัฐมนตรีเป นประธานมี อํ านาจในการจัดทํ านโยบาย ยุ ทธศาสตรและ
แผนพั ฒนาเด็กปฐมวัย เสนอต อคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็ นชอบ ประสานงาน กํากับ ติดตาม และประเมิ นผลการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐหรือองคกรอื่นใด
ที่เกี่ยวของในระดับชาติถึงระดับชุมชน เสนอหรือแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ จัดใหมีและพัฒนาฐานขอมูลเด็กปฐมวัย
เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณแบบบูรณาการของหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
เด็กปฐมวัย ซึ่งสอดคลองกับการดําเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยในปจจุบัน ที่มีคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
(ก.พ.ป.) รับผิดชอบ โดย ก.พ.ป. ชุดปจจุ บั น มี รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิ น จั่ นตอง) เป นประธาน มี ผลการ
ดําเนินงานสําคัญ คือ แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2561-2564 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แหงชาติ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ นอกจากนั้น นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันโอชา นายกรัฐมนตรีที่แถลง
ต อรั ฐสภา เมื่ อวั นที่ 25 กรกฎาคม 2562 ให กํ าหนดให การส งเสริ มการพั ฒ นาเด็ กปฐมวั ย เป น นโยบายปฏิ รู ป
กระบวนการเรียนรูและพัฒนา ศักยภาพทุกชวงวัย ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบทิศทาง
และเปาหมายการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยดานการจัดการศึกษาที่ชัดเจน
เปนไปตามข อกํ าหนดของกฎหมายสอดคล องกับนโยบายและเปาหมายการพั ฒนาและยุทธศาสตรชาติ แผนแม บท
ภายใต ยุ ท ธศาสตร แผนปฏิ รู ป ประเทศด านการศึ ก ษา แผนการศึ ก ษาแห ง ชาติ นโยบายรั ฐ บาล นโยบาย
กระทรวงศึ กษาธิ การ และแผนอื่ นที่ เกี่ ยวข อง รวมทั้ ง เพื่ อให เกิ ดการรวมพลั ง ในการผลั กดั น และขั บเคลื่ อนการ
พัฒนาการจัดการศึ กษาปฐมวัยรวมกับหน วยงานอื่นที่ เกี่ยวของเพื่ อใหเด็ กปฐมวัยมี พั ฒนาการสมวัย มี ความพรอม
สํ าหรั บ การเรี ยนรู ในระดั บ ที่ สู งขึ้ น เป น คนดี คนเก ง มี คุ ณ ภาพ ตามเป าหมายของยุ ท ธศาสตร ชาติ สํ านั กงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย โดยใหสถานศึกษาในทุกสังกัดในพื้นที่
จังหวัดจัดการศึกษาปฐมวัยใหมีคุณภาพ อาศัยจังหวัดเปนฐานในการขับเคลื่อนหลัก ตลอดจนบูรณาการและประสาน
ความร วมมื อในการจั ดการศึ กษารวมกั น ทางสํ านั กงานสํ านั กปลั ดกระทรวงศึ กษาธิ การจึ งได จั ดสรรงบประมาณ
ให แ ก สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด สุ ราษฎร ธ านี เพื่ อ ใช ในการดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม และพั ฒ นา
การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดั บพื้นที่ ประกอบดวย สรางความรูความเขาใจใหกับผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็ ก และ
ผูเกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย และการคัดเลือก รวบรวม และขยายผล
ผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) ของการจัดการศึกษาปฐมวัย รวมทั้ง มีการนิเทศ
กํากับ ติดตามความคืบหนาของการดําเนินงานของหนวยงานและสถานศึกษาในพื้นที่ ประสาน สรางความรวมมือและ
บูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานของกระทรวงหลักที่เกี่ยวของในพื้นที่ ไดแก สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุ ษยจั งหวัด สาธารณสุขจั งหวัด ท องถิ่นจังหวัด รวมถึ ง กองบั ญชาการตํ ารวจตระเวนชายแดน องคกร
ภาคเอกชนและมูลนิธิในพื้นที่ เพื่อใหหนวยงานทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัด ไดรวมกัน
ขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นที่ จังหวัดสุราษฎรธานี ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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จากความสําคัญดังกลาวขางตน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จึ งได จัดทําโครงการ ขั บเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี ขึ้น เพื่อบูรณาการการทํางานรวมกันกับทุกภาคสวน
ภายในจั งหวัดเพื่ อขั บเคลื่ อนแนวนโยบายการจั ดการศึ กษาปฐมวัยให เป น ไปในทิ ศทางเดี ยวกั น โดยมี การกํ าหนด
จุ ดมุ งหมายระดั บปฐมวั ย คื อ มี การพั ฒ นาการรอบด านและสมดุ ล สนใจเรี ยนรู และกํ ากั บตั วเองให ทํ าสิ่ งต าง ๆ
ที่เหมาะสมตามชวงวัยไดสําเร็จ รวมถึงเพื่อเสริมสรางความตระหนัก สรางความรู ความเขาใจใหแกผูบริหาร ครู
ผูดูแลเด็ก และผูท่ีเกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน อันสงผลตอการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยสอดคลอง
ตามยุทธศาสตรชาติ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางทั่วถึง
และมีพัฒนาการสมวัย
8.2 เพื่อ สง เสริม สนับ สนุ น และพั ฒ นาสถานศึก ษา/สถานพัฒ นาเด็ก ปฐมวัยให มีคุณ ภาพตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
8.3 เพื่อใหผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็ก พอแมผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของ มีความรู ความเขาใจเกิดความ
ตระหนั ก เล็ ง เห็ น ความสํ าคั ญ ของการพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย และมี บ ทบาทในการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การดู แ ล
พัฒนาและการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่เพิ่มขึ้น
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
คาเปาหมาย
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 รอยเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ป)
รอยละ 90
ไดรับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณเรียนรู
และจัดการศึกษาใหมีพัฒนาการสมวัยในทุก
ดาน
9.1.2 รอยละของสถานศึกษา/สถาน
รอยละ 80
พัฒนาเด็กปฐมวัยมีคุณภาพระดับผานเกณฑ
ขั้นตนตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แหงชาติ
9.1.3 รอยละของเด็กปฐมวัยที่จบ
การศึกษาระดับปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัยใน
ทุกดานอยูในระดับดี

วิธีประเมินผล
ติดตามขอมูล
สารสนเทศ

วิเคราะหขอมูล
จากแบบรายงาน
การประเมินตาม
เกณฑมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแหงชาติ
รอยละ 80 วิเคราะหขอมูล
จากแบบรายงาน
การประเมินตาม
เกณฑมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแหงชาติ

เครื่องมือที่ใช
แบบเก็บขอมูล
สารสนเทศ
แบบรายงาน
การประเมินตามเกณฑ
มาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแหงชาติ
แบบรายงาน
การประเมินตามเกณฑ
มาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแหงชาติ
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ตัวชี้วัดโครงการ
9.1.4 จํานวนของผูบริหาร ครู ผูดูแล
เด็ก และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน มีความรู
ความเขาใจ ตระหนัก และมีสวนรวมในการ
สงเสริม สนับสนุนการการดูแล พัฒนาและ
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยในจังหวัด
สุราษฎรธานี
9.1.5 จํานวนรูปแบบ/แนวปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย (ระดับจังหวัด)
9.2 เชิงคุณภาพ
เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ป) มีพัฒนาการสมวัย
ในทุกดาน

คาเปาหมาย วิธีประเมินผล
100 คน 1.ทดสอบความรู
ความเขาใจ
๒.ตรวจนับการมี
สวนรวมในการ
เขาประชุมฯ

เครื่องมือที่ใช
1.แบบประเมิน
วัดความรู Pre-test /
Port-test
2.แบบสรุปรายชือ่
ผูเขารวมประชุม

2 ผลงาน
คัดเลือกผลงาน เครื่องมือตัดสินผลงาน
ประกอบดวย จากการนําเสนอ ตามเกณฑของสป.
- ผูบริหาร
ผลงานและ กําหนด
- ครู
เอกสาร
รอยละ90

นิเทศ กํากับ
แบบรายงาน
ติดตาม และ
ผลประเมินพัฒนาการ
ประเมิน
เด็กตามเกณฑ
พัฒนาการเด็กทั้ง มาตรฐานสถานพัฒนา
4 ดาน
เด็กปฐมวัยแหงชาติ

10. กลุมเปาหมายโครงการ
10.1 เด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 6 ป) ในสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี
10.2 สถานศึกษา/สถานพั ฒนาเด็กปฐมวัยทุกสั งกั ดในจังหวัดสุ ราษฎรธานี ได รับการส งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาใหมีคุณภาพขั้นต่ําตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2561
10.3 ผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็ก และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนที่มีสวนรวมในการพั ฒ นาเด็กปฐมวัยใน
จังหวัดสุราษฎรธานี
10.4 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี ทุกสังกัด ไดแก
10.4.1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
10.4.2 สํานักงานศึกษาธิการภาค 5
10.4.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1-3
10.4.4 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
10.4.5 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสุราษฎรธานี
10.4.6 สํานักงานทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานี (ศพด.)
10.4.7 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น (รร.เทศบาล)
10.4.8 กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 41 (รร.ตชด.)
10.4.9 สํานักงานสาธารณะสุขจังหวัดสุราษฎรธานี
10.4.10 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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11. ระยะเวลาดําเนินการ ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
12. สถานที่ดําเนินการ
ภายในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
ชื่อกิจกรรม
13.1 สงเสริม สนับสนุนใหเด็กปฐมวัย
ทุกคนไดรับการดูแลและพัฒนา
ในการจัดศึกษาปฐมวัยอยางทั่วถึง
และมีพัฒนาการสมวัย
1) จัดประชุมชี้แจง/ทบทวนเรื่อง
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แหงชาติ และการจัดเก็บรวบรวมขอมูล
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ป)
ปการศึกษา 2563 ตามแบบบันทึกการ
ประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแหงชาติ ใหแก ผูรับผิดชอบ/ผูแทน
ทุกสังกัดที่มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
2) รวบรวมและสรุปขอมูล
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ป)
ปการศึกษา 2563 ตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติเปนภาพรวม
ในระดับจังหวัด
3) จัดทําเอกสารรายงานขอมูล
สารสนเทศพัฒนาการเด็กปฐมวัย
(เด็ก 3-6 ป) ปการศึกษา 2563
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แหงชาติ ระดับจังหวัด
4) รายงานขอมูลสารสนเทศ

ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ / / / / /

/

/

/

/

/ /

/

/
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ชื่อกิจกรรม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ป)
ปการศึกษา 2563 ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
ระดับจังหวัด นําสงสํานักงานศึกษาธิการ
ภาค
13.2 นิเทศ กํากับ ติดตามผล
การดําเนินงานของสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
โดยคณะกรรมการนิเทศกํากับ
ติดตาม ระดับจังหวัด
1) แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ
กํากับ ติดตาม วางแผนการดําเนินงาน
และกําหนดกรอบ/แนวทางการดําเนินงาน
จัดทําคูมือการนิเทศ และ ปฏิทินการนิเทศ
กํากับ ติดตามผลการดําเนินงาน
ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
2) ประสานหนวยงานตนสังกัด
และดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามผล
การดําเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
3) รวบรวม วิเคราะห และสรุปผล
การนิเทศ ดังนี้
3.1) ผลการนิเทศ กํากับ ติดตาม
ผลการดําเนินงานของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ จาก
หนวยงานตนสังกัด
3.2) ผลการประเมินตนเองของ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ

ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/

/ / /

/

/

/ /

/ /
/

/

/

~8~

ชื่อกิจกรรม
4) สรุปและจัดทํารายงานผล
การดําเนินงาน เพื่อรายงานสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค
13.3 สรางความรู ความเขาใจ
การตระหนักถึงความสําคัญ
ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย
และการมีสวนรวมในการสงเสริม
สนับสนุนการดูแล พัฒนาและ
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
โดยการสรางการรับรู 2 รูปแบบ ดังนี้
1) การสรางการรับรูดวยระบบ
ออนไลน (สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการจัดทํา)
2) การสรางการรับรูการจัด
การศึกษาปฐมวัย ตามบริบทและความ
ตองการของแตละพื้นที่
13.4 คัดเลือกหรือสรรหารูปแบบ/
วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices)
2 ชิ้น/ผลงาน ไดแก 1) ดานการบริหาร
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย (สําหรับ
ผูบริหาร) และ 2) ดานการจัด
ประสบการณการเรียนรูระดับปฐมวัย
(สําหรับครูผูสอน)ในระดับจังหวัด
และระดับภาค
13.5 ประขุมสรุปรายงานผล
การดําเนินงานตามโครงการ

ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ /
/

/ / /

/ /

/

/

/ /

/

/

/ /
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14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
๑. ผลการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการดูแ ลและพัฒนาในการจัด
การศึ ก ษาปฐมวั ย อย า งทั่ ว ถึ งและมี พั ฒ นาการสมวั ย จากดํ าเนิ น การรวบรวมและสรุ ป การรายงานขอ มู ล
พัฒนาการเด็กปฐมวัย(เด็ก 3-6 ป) การศึกษา 2563 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติภาพรวมใน
ระดับจังหวัด พบวา ดานรางกายผานเกณฑในระดับดี รอยละ ๙๐ ดานอารมณ-จิตใจ ผานเกณฑในระดับดี รอย
ละ๙๔ ดานสังคม ผานเกณฑในระดับดี รอยละ ๙๐ และดานสติปญญา ผานเกณฑระดับดี รอยละ ๙๒ สรุปใน
ภาพรวม เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการดูแลและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางทั่วถึงและมีพัฒ นาการสมวัย
ผานเกณฑ ในระดับ ดี รอ ยละ ๙๒ ซึ่ง มีค าเฉลี่ ยสูง กว าค าเป าหมายที่ กําหนด และเด็ก ที่จ บการศึกษาระดั บชั้ น
อนุบาล3 มีคาเฉลี่ยในภาพรวมผานเกณฑระดับดีขึ้นไป รอยละ ๙๔
๒. ผลการนิ เทศ นิ เทศ กํากั บ ติ ด ตามผลการดํ าเนิ นงานของสถานพัฒ นาเด็ กปฐมวัย จากการ
รวบรวมผลการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของทุกสังกัดในภาพรวมของจังหวัด และผลจากการการลงนิเทศแบบ
ออนไลนและนิเทศในลงพื้นที่ ตั้งขอสังเกตุไดวาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการใชรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย
เนนให เด็กเรียนปนเลน เสริมทักษะการคิ ด แก ป ญหาได ดวยตนเอง สรุปภาพรวมของการประเมินสถานพัฒ นาเด็ ก
ปฐมวัย พบวา สถานพั ฒ นาเด็ กปฐมวั ยมี คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของจั งหวั ด รอยละ 95 ซึ่ ง มี ค าเฉลี่ ย สูง กวา ค า
เปาหมายที่กําหนด
15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ป) ไดรับ
การดูแล พัฒนา จัดประสบการณเรียนรู
และจัดการศึกษาใหมีพัฒนาการสมวัย
ในทุกดาน
2. รอยละของสถานศึกษา/สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยมีคุณภาพระดับผาน
เกณฑขั้นตนตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแหงชาติ
3. รอยละของเด็กปฐมวัยที่จบ
การศึกษาระดับปฐมวัย มีพัฒนาการ
สมวัยในทุกดานอยูในระดับดี
4. จํานวนของผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็ก
และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน

คาเปาหมาย

จํานวน
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ผลการ
ดําเนินงาน

รอยละ

รอยละ 90 รอยละ 90

สูงคาเปาหมาย
กําหนด

๑00

รอยละ 80 รอยละ 80

สูงคาเปาหมาย
กําหนด

๙๕

รอยละ 80 รอยละ 80

สูงคาเปาหมาย
กําหนด

๙๔

100 คน

อยูระหวางการ
ดําเนินการ

0

ผูผานการ
อบรม
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ตัวชี้วัด
มีความรู ความเขาใจ ตระหนัก และมี
สวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการ
การดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กปฐมวัยในจังหวัด
สุราษฎรธานี
5. จํานวนรูปแบบ/แนวปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ (Best Practices) ในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย (ระดับจังหวัด)

เชิงคุณภาพ
เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ป) มีพัฒนาการ
สมวัยในทุกดาน

คาเปาหมาย

จํานวน
เปาหมาย
จํานวน
100 คน

2 ผลงาน
ประกอบดวย
- ผูบริหาร
- ครู

2
ผลงาน

รอยละ ๙๐

ผลการดําเนินงาน
ผลการ
ดําเนินงาน

รอยละ

อยูระหวางการ
ดําเนินการ

0

รอยละ ๙๐ สูงกวาเปาหมาย
กําหนด

๙๒

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ ผลการใชจาย
ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
60,000
8,254
0
8,254
๐
แหลงงบประมาณ งบรายจายอื่น แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
18.2 แนวทางแกไข
-
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19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
๑๙.๒ จัดประชุมสรางการรับรู ตระหนักถึงความสําคัญ ของการพัฒ นาเด็กปฐมวัยและการมีสวนรวม
ในการสง เสริม สนับสนุน การดูแล พัฒ นาและการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย ใหแก ผูบริหารโรงเรียนและ
ครูปฐมวัย พี่เลี้ยงเด็ก ในทุกสังกัดที่จัดการศึกษาปฐมวัยจํานวน 100 คน โดยมีการจัดประชุมผานโปรแกรม
Zoom ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๑๙.๓ คัดเลือกสรรหารูปแบบที่เปนเลิศ (Best Pactices) ปฐมวัย จํานวน 2 ดาน ไดแก ดานบริหารจัด
การศึกษา และดานการจัดประสบการณการเรียนรูปฐมวัย และไดดําเนินการประชาสัมพันธใหหนวยงานตนสังกัด
คัดเลือกผลงานระดับดีเลิศแตละดานเปน ตัวแทนของหนวยงาน เมื่อวัน ที่ ๒๕ มิถุนายน 2564 เพื่อเขารับการ
คัดเลือกระดับจังหวัดสุราษฎรธานี โดยกําหนดการคัดเลือกในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ หองประชุม ชั้น 3
สํานั ก งานศึก ษาธิก ารจั ง หวั ดสุ ราษฎรธานี และส ง รายชื่อ พรอ มผลงานที่ ช นะเลิ ศ อัน ดั บ 1 ทั้ ง สองดา นไปยั ง
สํานักงานศึกษาธิการภาค ๕ เพื่อคัดเลือกผลงานระดับภาคตอไป
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
20.1 เด็ กปฐมวัย (อายุ 3 - 6 ป) ทุ กคนไดรับการส งเสริม สนับสนุน และพั ฒ นาให มีพั ฒ นาการสมวัย มี
พฤติกรรมทางสังคม และมีสุขภาพที่พึงประสงค มีความพรอมสําหรับการเรียนในระดับประถมศึกษา
20.2 สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดสุราษฎรธานี ไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพและมีความ
พรอมในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติอยางตอเนื่อง
20.3 เกิ ด การมี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาและการจั ด การศึ ก ษาสํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย จากผู เ กี่ ย วข อ ง
ทุกภาคสวน และเกิดการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานหลักที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับ
พื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี
21. ผูรายงาน นางสาวจิตรา เผือกสวัสดิ์
ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการ
โทรศัพท087-2719946 โทรสาร 077-203252 E–mail : snjitra.srt@gmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

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

แบบฟอรม

สําหรับ สป.(เดิม)
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ชื่อโครงการ
สรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษา
สูการปฏิบัติ
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 6๓ - ธ.ค. 6๓  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 6๔ - มี.ค. 6๔
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 6๔ - มิ.ย. 6๔  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 6๔ - ก.ย. 6๔
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ
1. ดานความมั่นคง
4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 1. ความมั่นคง
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท 1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
1. ยุทธศาสตรยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.6 แผนความมั่นคง 1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก 2. การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
4.7.2 นโยบายเรงดวน 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ถามี)
(โปรดระบุนโยบายขอ 3. สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท)
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
 ยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกําลังคน การวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพ
 ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท
 ยุทธศาสตรที่ 4 สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
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7. หลักการและเหตุผล
ด ว ยพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร มี พ ระบรมราโชบาย
ด า นการศึ ก ษา 4 ด า น ประกอบด ว ย (1) การมี ทั ศ นคติ ที่ ถู ก ต อ งต อ บ า นเมื อ ง (2) การมี พื้ น ฐานชี วิ ต
ที่ มั่ น คง มี คุ ณ ธรรม (3) การมี ง านทํ า - มี อ าชี พ และ (4) การเป น พลเมื อ งดี ซึ่ ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ไดขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนอมนําพระราโชบายดานการศึกษามาเปนหลักชัยในการสรางนักเรียนเปน
คนดีและพัฒ นาใหเปนคนเกงสูการปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทอยางเปนรูปธรรม ดังนี้ 1. มีทัศนคติที่ถูกตองตอ
บ านเมื อ ง ประกอบด วย (1) ความรูค วามเข าใจต อ ชาติ บ านเมื อ ง (2) ยึ ดมั่ น ในศาสนา (3) มั่ น คงในสถาบั น
พระมหากษัตริย และ (4) มีความเอื้ออาทรตอครอบครัวและชุมชนของตน 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม
ประกอบดวย (1) รูจักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ /ชั่ว-ดี (2) ปฏิบัติแตสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม (3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
และ (4) ชวยกันสรางคนดีใหแกบานเมือง ๓. มีงานทํา-มีอาชีพ ประกอบดวย (1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว
หรือการฝกฝนอบรมในสถานศึกษาตองมุงใหเด็กและเยาวชนรักงาน สูงาน ทําจนงานสําเร็จ (2) การฝกฝน อบรม
ทั้ ง ในหลั ก สู ต ร และนอกหลั ก สู ต รต อ งมี จุ ด มุ ง หมายให ผู เ รี ย นทํ า งานเป น และมี ง านทํ า ในที่ สุ ด และ (3)
ต อ งสนั บ สนุ น ผู สํ า เร็ จ หลั ก สู ต รมี อ าชี พ มี ง านทํ า จนสามารถเลี้ ย งตั ว เองและครอบครั ว 4.เป น พลเมื อ งดี
ประกอบดวย (1) การเปนพลเมืองดี เปนหนาที่ของทุกคน (2) ครอบครัว-สถานศึกษา และสถานประกอบการ ตองสงเสริม
ใหทุกคนมีโอกาสทําหนาที่เปนพลเมืองดี (3) การเปนพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที่จะทําเพื่อบานเมืองไดก็ตองทํา”
เชน งานอาสาสมัคร งานบําเพ็ญ ประโยชน งานสาธารณกุศล ใหทําดวยความมีน้ําใจและความเอื้ออาทร ดังนั้น
เพื่ อ ให ก ารขั บ เคลื่ อ นนโยบายดั ง กล า วบั ง เกิ ด ผลเป น รู ป ธรรม สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี
ซึ่งเปนหนวยงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในสวนภูมิภาค ตระหนักและเห็นความสําคัญ จึงไดจัดทําโครงการสราง
และสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ ประจําป 2564 ขึ้น
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาเรียนรูพระราชกรณียกิจของพระราชวงศจักรี
8.2 เพื่อสงเสริมใหผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเจตคติที่ดีตอบานเมือง มีโอกาสทําหนาที่เปน
พลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม สามารถวางแผนการประกอบอาชีพเพื่อใหมีงานทํา
8.3 เพื่ อส ง เสริม ให ผูเรีย น ครู และบุ คลากรทางการศึก ษา ไดเรีย นรูถึ ง นวัต วิถี ของท อ งถิ่ น และชุ ม ชนมี
จิตสํานึกรักและภูมิใจในทองถิ่นชุมชนของตนเอง สามารถนําความรูไปประยุกตใชใน มีทักษะ และเปนพลเมืองที่ดี
ของประเทศชาติ
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9. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 ผูเขารวมโครงการ/ นักเรียน
(อายุระหวาง 11-18 ป) /วิทยากร และบุคลากร
ทางการศึกษา
9.1.2 ผูเขารวมโครงการ
ไดเรียนรูพระราชกรณียกิจ
ของพระราชวงศจักรี
9.1.3 ผูรวมโครงการมีความรักสถาบัน
หลักของชาติและยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย เปนประมุข
9.2 เชิงคุณภาพ

คาเปาหมาย

วิธี
ประเมินผล

1,000 คน

ใช
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม

รอยละ 100

ใช
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม

รอยละ 80

ใช
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม

เครื่องมือที่ใช

10. กลุมเปาหมายโครงการ
10.1 โรงเรียนใน สพม.11
จํานวนนักเรียน 180 คน ครู/บุคลากร 20 คน รวม 200 คน
10.2 โรงเรียนใน สพป.สฎ.1
จํานวนนักเรียน 180 คน ครู/บุคลากร 20 คน รวม 200 คน
10.3 โรงเรียนใน สพป.สฎ.2
จํานวนนักเรียน 180 คน ครู/บุคลากร 20 คน รวม 200 คน
10.4 โรงเรียนใน สพป.สฎ.3
จํานวนนักเรียน 180 คน ครู/บุคลากร 20 คน รวม 200 คน
10.5 โรงเรียนสังกัดเอกชน/เทศบาล/อบจ. จํานวนนักเรียน 180 คน ครู/บุคลากร 20 คน รวม 200 คน
11. ระยะเวลาดําเนินการ ระหวาง มกราคม – สิงหาคม 2564
12. สถานที่ดําเนินการ
6.1 หองประชุม ในโรงเรียนสังกัด สพม.11 จังหวัดสุราษฎรธานี
6.2 หองประชุม โรงเรียนบานกงตาก สพป.สฎ.1 จังหวัดสุราษฎรธานี
6.3 หองประชุม โรงเรียนมหาราชบานแสงอรุณ สพป.สฎ.2 จังหวัดสุราษฎรธานี
6.4 หองประชุม โรงเรียนบานหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สพป.สฎ.3 จังหวัดสุราษฎรธานี
6.5 หองประชุม โรงเรียน อบจ.สฎ.2 (บานดอนเกลี้ยง) ในโรงเรียนสังกัดทองถิ่น จังหวัดสุราษฎรธานี
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13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ /

ชื่อกิจกรรม
13.1 กิจกรรม ประชาสัมพันธโครงการ/
ประชุมวิทยากร
13.2 กิจกรรมอบรมตามคูมือโครงการฯ
1 วัน 5 รุน
13.3 กิจกรรมประเมินผลโครงการฯ /
สรุปรายงานผูเกี่ยวของ
13.4 กิจกรรมประเมินสถานศึกษา
พอเพียง

/ /

/
/

/ /

/

/ /

14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
มีการเดินทางเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดําเนินโครงการสรางและสงเสริมความเปน
พลเมืองดี ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ปนเกลา เมื่อวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2564 แตไดทําการเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการในไตรมาส 3
15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ผูเขารวมโครงการ/ นักเรียน
(อายุระหวาง 11-18 ป) /วิทยากร และ
บุคลากรทางการศึกษา
2. ผูเขารวมโครงการไดเรียนรู
พระราชกรณียกิจของพระราชวงศจักรี
3. ผูรวมโครงการมีความรักสถาบัน
หลักของชาติและยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย เปนประมุข

คาเปาหมาย

จํานวน
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ผลการ
ดําเนินงาน

1,000 คน

-

-

-

รอยละ 100

-

-

-

รอยละ 80

-

-

-

รอยละ
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
-ไมมี17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ ผลการใชจาย
ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
349,690.24,220.24,220.4,048
ยอดที่โอนมาตั้งจายงวดที่ 1 จํานวน 191,100.- บาท งวดที่ 2 จํานวน 158,590.- บาท
ใชไปในไตรมาส 2 24,220.- บาท , คาพาหนะเดินทาง 2,978.- บาท ,คาวัสดุ 1,070.- บาท
รวมใชจายไปทั้งสิ้น 28,268.- บาท คงเหลือ 321,422.- บาท จัดกิจกรรมคาย 5 รุน ละ 60,000.บาท เปนเงิน 300,000.- บาท ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประจําป 2564 รอบที่ 1 จํานวน
21,422.- บาท และไดบูรณาการงานยาเสพติด สนับสนุนกิจกรรม จํานวน 40,000.- บาท โดยจัดกิจกรรม
ฐาน 200 คน ตองบประมาณ 68,000.- บาท
แหลงงบประมาณ - งบรายจายอื่น แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
- งบรายจายอื่น แผนบูรณาการปองกันปราบปรามและบําบัดรักษาผูติดยา
18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
- ปริมาณของผูเขาอบรมอาจมีจํานวนมากกวา/นอยกวา ที่โครงการกําหนด
18.2 แนวทางแกไข
- ประชุมชี้แจงการดําเนินงานตามโครงการฯ ใหผูบริหารและครูผูรับผิดชอบโรงเรียนที่เขารวม
โครงการทราบรายละเอียดการจัดกิจกรรม
- ประสานงานลวงหนา จัดเก็บขอมูลหมายเลขโทรศัพทของผูรับผิดชอบในสถานศึกษา
ที่เขารวมโครงการ เพื่อโทรติดตอประสานงาน
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
19.1 รอสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย และจังหวัดสุราษฎร
ธานีประกาศยกเลิกมาตรการเฝาระวังปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙
19.2 ประชุมคณะวิทยากร /คณะทํางาน ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ หองประชุมสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
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19.3 ดําเนินงานวันที่ 24 – 28 กรกฎาคม 2564 ณ สถานศึกษาตามขอ 12
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
20.1 ผูเรียนไดรับการสงเสริมใหมีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม และอาชีพ
มีงานทํา และพลเมืองที่ดี
20.2 โรงเรียนไดรับการสนับสนุนใหนอมนําพระราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สูการจัดการศึกษาพัฒนาประเทศอยางเปนรูปธรรม
21. ผูรายงาน นางสาวสหนันท ศรีแสง ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท 097 445 9539 โทรสาร 077 203 252 E–mail : peawmesang@live.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

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

แบบฟอรม

สําหรับ สป.(เดิม)
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ชื่อโครงการ
สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา และศูนยเสมารักษสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 6๓ - ธ.ค. 6๓  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 6๔ - มี.ค. 6๔
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 6๔ - มิ.ย. 6๔  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 6๔ - ก.ย. 6๔
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ
1. ดานความมั่นคง
4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 11. ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท 11.1 การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
1. ยุทธศาสตรยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.6 แผนความมั่นคง 1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก 2. การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
4.7.2 นโยบายเรงดวน 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ถามี)
(โปรดระบุนโยบายขอ - )
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
 ยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกําลังคน การวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพ
 ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท
 ยุทธศาสตรที่ 4 สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
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7. หลักการและเหตุผล
คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 30/2559 ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง มาตรการ
ในการปองกันและแกไขปญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ
หนวยงานและดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับหมวด ๗ การสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา แหง
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2560 เรื่อง การแบงหนวยงานภายในสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด กําหนดใหมีกลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เปนหนวยงานภายในของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมีอํานาจหนาที่ในการสงเสริมการปองกัน แกไขและคุมครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ภายในพื้ น ที่ จังหวัด และมีคํ าสั่ง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1298/2560 ลงวันที่ 22 มิถุน ายน
2560 เรื่อง จัดตั้ง ศูน ยการประสานงานสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รับแจง เหตุจากสายดวน
1579 หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการแกไข สงเสริม สนับสนุน ประสานงานสถานศึกษาในการปองกันแกไข
ปญ หาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา คุมครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา รวมกับหนวยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด รวมทั้งเครือขายภาครัฐ ภาคเอกชนและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ในฐานะที่มีภารกิจหนาที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนงานดังกลาว
ตระหนั กและเห็น ถึง ความสําคัญ ในการปฏิบัติง านตามภารกิจของศูน ยเสมารักษ ประจําสํานั กงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี ในการสงเสริมการปองกัน แกไข และคุมครองความประพฤติและคุมครองสิทธินักเรียนและ
นักศึกษา จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา ศูนยเสมารักษสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ประจําป 2564 ขึ้น
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อทบทวนความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา การปฏิบัติหนาที่ออกตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้น ที่
เสี่ยง เฝาระวังสถานการณ ปญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
8.2 เพื่อปรับปรุงเครือขาย ประชาสัมพันธศูนยเครือขายการปองกัน แกไขปญหา ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ตลอดจนคุมครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา
8.3 เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีแผนการปฏิบัติงาน
ออกปฏิบัติหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษารวมกับหนวยงานในพื้นที่ เครือขายองคกรอื่น ๆ
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 ผูเขารวมประชุม
ตามโครงการฯ เขาใจบทบาทหนาที่ของ พสน.
และสามารถปฏิบัติงานได

คาเปาหมาย

วิธี
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

รอยละ 100 สังเกตุและใช แบบสอบถามความพึง
ของผูเขารวม แบบสอบถาม พอใจ
ประชุม
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ตัวชี้วัดโครงการ
9.1.2 ปรับปรุง พสน. เครือขายเปน
ปจจุบัน
9.1.3 ทุกเครือขายมีแผน
การปฏิบัติงานประจําป
9.2 เชิงคุณภาพ
-

คาเปาหมาย
พสน. 450
คน
ทุกเครือขาย
(19
เครือขาย)

วิธี
เครื่องมือที่ใช
ประเมินผล
การจัดเก็บ โปรแกรมระบบ
ขอมูล
สารสนเทศ สป.ศธ.
แผนการ แผนการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน

10. กลุมเปาหมายโครงการ
10.1 เชิงปริมาณ
- พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เครือขายอําเภอ ๆ ละ 5 คน
จํานวน 19 เครือขาย
- เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ จํานวน 110 คน
10.2 เชิงคุณภาพ
เจ า หน า ที่ ศู น ย เสมารั ก ษ สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี (พสน.) ได รั บ การพั ฒ นา
ใหมีความรูในบทบาทหนาที่ และสามารถปฏิบัติงานได
11. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
12. สถานที่ดําเนินการ
หองประชุมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
ชื่อกิจกรรม
4.1 จัดทําโครงการฯ/ประชาสัมพันธ
โครงการฯ
4.2 ประชุมเตรียมคณะทํางาน/วัสดุ
อุปกรณ
4.3 ดําเนินโครงการฯ
4.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล

ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/
/
/

/
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14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
ยังไมไดดําเนินการ จะดําเนินการในไตรมาส 4
15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

เชิงปริมาณ
1. ผูเขารวมประชุมตามโครงการฯ
รอยละ 100
เขาใจบทบาทหนาที่ของ พสน. และ
ของผูเขารวม
สามารถปฏิบัติงานได
ประชุม
2. ปรับปรุง พสน. เครือขายเปนปจจุบัน พสน. 450 คน
ทุกเครือขาย
3. ทุกเครือขายมีแผนการปฏิบัติงาน
(19 เครือขาย)
ประจําป
เชิงคุณภาพ
-

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
ผลการ
เปาหมาย
ดําเนินงาน

รอยละ

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
......ไมมี...............................................................................................................................................................
17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ ผลการใชจาย
ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
30,000
แหลงงบประมาณ งบรายจายอื่น แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
- ผูเขารวมประชุมอาจจะมามากกวา/นอยกวาเปาหมายที่ตั้งไว เนื่องจากภาระงานที่ซ้ําซอน
18.2 แนวทางแกไข
- ประชุมชี้แจงการดําเนินงานตามโครงการฯ ใหผูบริหารและครูผูรับผิดชอบโรงเรียนที่เขารวมโครงการทราบ
รายละเอียดการจัดกิจกรรม ประสานงานลวงหนา จัดเก็บขอมูลหมายเลขโทรศัพท ของผูรับผิดชอบในสถานศึกษาที่
เขารวมโครงการ เพื่อโทรติดตอประสานงาน
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19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
- แจงประชาสัมพันธใหคณะกรรมการสงเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา และศูนยเสมารักษ
สํานั กงานศึกษาธิการจังหวัด สุราษฎรธานี เขารวมประชุมหลัง จากสถานการณ การแพรระบาดของโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจะดําเนินการในไตรมาส 4
- จัดประชุมคณะกรรมการฯ เจาหนาที่ศูนย เครือขาย อําเภอ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ หอง
ประชุมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
คณะกรรมการส ง เสริม ความประพฤติ นั ก เรี ยนและนั ก ศึ กษาจัง หวั ด เจาหน า ที่ ศูน ย เสมารั กษ สํ านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี และเครือขายพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มี
ความชั ดเจนในการปฏิ บั ติ ง าน มี ทั ศนคติ ที่ ดี ต อ การปฏิ บั ติ ง าน และสามารถขั บ เคลื่ อ นงานการสง เสริม ความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาไดอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดตอ
นักเรียนและนักศึกษา
21. ผูรายงาน นางสาวสหนันท ศรีแสง ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท 097 445 9539 โทรสาร 077 203 252 E–mail : peawmesang@live.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

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

แบบฟอรม

สําหรับ สป.(เดิม)
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ชื่อโครงการ
สงเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ประจําป 2564
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 6๓ - ธ.ค. 6๓  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 6๔ - มี.ค. 6๔
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 6๔ - มิ.ย. 6๔  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 6๔ - ก.ย. 6๔
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ
1. ดานความมั่นคง
4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 11. ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท 11.1 การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
1. ยุทธศาสตรยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.6 แผนความมั่นคง 1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
4.7 นโยบายรัฐบาล
44.7.1 นโยบายหลัก 2. การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
4.7.2 นโยบายเรงดวน 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอืน่ ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ถามี)
(โปรดระบุนโยบายขอ - )
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
 ยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกําลังคน การวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพ
 ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท
 ยุทธศาสตรที่ 4 สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
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7. หลักการและเหตุผล
ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคในการประชุมครั้งที่
๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ กําหนดใหแบงหนวยงานภายในของสํานักงานศึกษาธิการภาค และสํานักงาน
ศึกษาธิการจัง หวัด ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสํานักงาน
ศึก ษาธิ การภาค และสํานั ก งานศึ กษาธิก ารจัง หวัด ประกาศ ณ วั นที่ 11 เมษายน 2560 ข อ 3 สํานั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัด แบงกลุมหนวยงานภายใน 7 กลุม ซึ่ง กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนมีอํานาจหนาที่
ตาม ขอ (3) สง เสริมการปองกัน แกไข และคุมครองความประพฤตนักเรียน นักศึกษาซึ่งเปนภารกิจหลักของกลุม
ลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และขอ (4) สง เสริม สนับสนุนและประสานงานการดําเนินการเกี่ยวกับการ
คุมครองสิทธิของนักเรียน นักศึกษา และประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนยเสมารักษ
สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ณ วั น ที่ 30 มี น าคม 2561 เพื่ อ เป น ศู น ย ก ลางในการประสานงานส ง เสริ ม
ความประพฤติ นัก เรียนและนั กศึกษาในจัง หวัด รองรับนโยบาย และแนวทางการขับ เคลื่อ นการสง เสริม ความ
ประพฤตินักเรียน นักศึกษาของคณะกรรมการสงเสริมความประพฤตินักเรียนทุกระดับ ซึ่งศูนยเสมารักษสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดจะตองขับเคลื่อนงานนี้
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีไดเห็นความสําคัญ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนยเสมารักษ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ในการสงเสริมการปองกัน แกไข และคุมครองความประพฤติและความ
คุมครองสิท ธินัก เรียนและนั กศึ กษา จึง กําหนดจั ดโครงการสง เสริม ศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤติ
นักเรียนและนักศึ กษา เพื่ อเฝาระวัง สถานการณ ปญ หาความประพฤติ นักเรียนและนัก ศึกษา และเพื่อ สงเสริม
สนับสนุน ประสานงานสถานศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของ ในการปองกันแกไขปญ หา ตรวจสอบ ดูแลชวยเหลือ
นักเรียนและนักศึกษา สถานศึกษาที่ประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และสถานการณฉุกเฉิน
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อเฝาระวังสถานการณปญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยการรับแจงเหตุใหศูนยเสมารักษ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีทราบ
8.2 เพื่อสงเสริมสนับสนุน และประสานงานสถานศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของในการปองกัน แกไขปญหา
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและคุมครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา
8.3 เพื่อ ปฏิบั ติง านสง เสริมและคุม ครองความประพฤตินั กเรียนและนักศึก ษารวมกับหนวยงานในสังกั ด
ในพื้นที่เครือขายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
9.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 จํานวนครั้งการออกติดตาม
เฝาระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ของศูนยเสมารักษ ศธจ.สฎ.
3.1.2 การรายงานการประชาสัมพันธงาน

คาเปาหมาย

วิธี
ประเมินผล

4 เทศกาล

การรายงาน แบบรายงานการ
การผลการ ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
การรายงาน แบบรายงานการ

รายงาน

เครื่องมือที่ใช
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ตัวชี้วัดโครงการ
พสน. / ศูนยเสมารักษ

คาเปาหมาย
3 เดือนครั้ง

9.2 เชิงคุณภาพ
-

วิธี
เครื่องมือที่ใช
ประเมินผล
การผลการ ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน

10. กลุมเปาหมายโครงการ
10.1 การเฝาระวังปญหาความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา โดยศูนยเสมารักษสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี ในกิจกรรมสําคัญ ๆ เชน งานเทศกาลวันลอยกระทง วันคริสตมาส วันปใหม วันวาเลนไทน
วันสงกรานต อยางนอยปละ 4 ครั้ง
10.2 ประชาสัมพัน ธง านของศูน ยเสมารักษสํานักงานศึกษาธิการจัง หวัดใหสถานศึกษาทราบ อยางนอย
3 เดือนครั้งในแตละเครือขาย
11. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
12. สถานที่ดําเนินการ
พื้นที่เสี่ยงในจังหวัดสุราษฎรธานี
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ชื่อกิจกรรม
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
13.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
/
13.2 ประชุมทบทวนพิจารณากฎหมาย
/
ที่เกี่ยวของ/ประชุมกําหนดปฏิทิน
การปฏิบัติงานออกตรวจติดตาม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ตามแผนที่วางไว
13.3 รายงานผลการปฏิบัติงาน
/
ประจํา 3 เดือน
13.4 สรุปผลการปฏิบัติงาน
/
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14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
ไมมีการดําเนินการเนื่องจากสถานการณโควิดแพรระบาด
15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. จํานวนครั้งการออกติดตาม
เฝาระวังความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาของศูนยเสมารักษ ศธจ.สฎ.
2. การรายงานการประชาสัมพันธงาน
พสน. / ศูนยเสมารักษ
เชิงคุณภาพ
-

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
ผลการ
เปาหมาย
ดําเนินงาน

รอยละ

4 เทศกาล

2

2

50

รายงาน
3 เดือนครั้ง

-

-

-

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
-ไมมี17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ ผลการใชจาย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม
(สะสม)
31,000
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใชจาย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

- โอนงวดที่ 1
จํานวน 20,000 บาท
- รอโอนงวดที่ 2 จํานวน 11,000.- บาท
แหลงงบประมาณ งบรายจายอื่น แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
- ยังไมมีการเบิกจายงบประมาณ
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18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
- เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสภาวการณปจจุบันการ
ปฏิบัติงานในเทศกาลตาง ๆ อาจจะมีการงดดําเนินงาน สงผลใหจํานวนครั้งในการปฏิบัติงานไมไดตามเปาหมาย
- การประชุมเครือขายอาจจะมี พสน.มารวมนอย เนื่องจากภาระงานที่ซ้ําซอน
18.2 แนวทางแกไข
- สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนเหตุสุดวิสัย
- ประชุมประธานเครือขายและทีมเคลื่อนที่เร็วเพื่อสรางความเขาใจประสานงานลวงหนา จัดเก็บขอมูล
หมายเลขโทรศัพท
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
ออกติดตาม เฝาระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของศูนยเสมารักษ ศธจ.สฎ..ในชวง กรกฎาคม
ระหวางวันที่ 9 - 20 กรกฎาคม 2564 จํานวน 2 ครั้ง
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
20.1 เจ าหน าที่ ศู นย เสมารั กษ สํ านั กงานศึ กษาธิ การจั งหวั ดสุ ราษฎร ธานี และเครื อข ายฯ มี ความชั ดเจน
ในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน และสามารถขับเคลื่อนงานการสงเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาไดอยางเปนระบบ
20.2 นั ก เรียนและนัก ศึกษาในเขตพื้ น ที่รับ ผิด ชอบของสํ านัก งานศึ กษาธิการจัง หวัดสุ ราษฎรธานี ไดรั บ
การคุ มครองป องกั น และแกไ ขปญ หาไดอ ยางทั น การณ และไดรับ ความคุ มครองตามพระบัญ ญั ติ คุม ครองเด็ ก
พ.ศ.2546 ไดอยางทั่วถึง รวมถึงนักเรียนนักศึกษาและครอบครัวไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
เมื่อประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และสถานการณฉุกเฉินไดอยางมีประสิทธิภาพ
21. ผูรายงาน นางสาวสหนันท ศรีแสง ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท 097 445 9539 โทรสาร 077 203 252 E–mail : peawmesang@live.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

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

แบบฟอรม

สําหรับ สป.(เดิม)
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ชื่อโครงการ
ศธ. จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 6๓ - ธ.ค. 6๓  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 6๔ - มี.ค. 6๔
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 6๔ - มิ.ย. 6๔  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 6๔ - ก.ย. 6๔
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ
1. ดานความมั่นคง
3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 10. การปรับเปลี่ยนคานิยม และวัฒนธรรม
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท 10.1 การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิต
สาธารณะ และการเปนพลเมืองที่ดี
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
1. ยุทธศาสตรยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.6 แผนความมั่นคง 1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก 3. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.7.2 นโยบายเรงดวน 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
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4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ถามี)
(โปรดระบุนโยบายขอ - )
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
 ยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกําลังคน การวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
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 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพ
 ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท
 ยุทธศาสตรที่ 4 สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
7. หลักการและเหตุผล
เนื่องดวยในวัน ที่ 5 ธัน วาคม เปน วัน คลายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ ล
อดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร ประกอบกั บ ได มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล า โปรดกระหม อ มให กํ า หนดว า
วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกป เปนวันชาติ และวันพอแหงชาติเพื่อเปนการรวมนอมรําลึกถึงพระองคทาน
กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจสําคัญที่มุงใหนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนไดรับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยสุจริต และความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รวมทั้งมี
ความประพฤติที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบตอสัง คมและคานิยมที่ถูกตอง เพื่อพัฒ นาทักษะของชีวิตรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยไดนอมนําพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2529 มาเปนแนวทางในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาและเยาวชน เพื่อสงเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหแกเด็กและเยาวชน สามารถคิดวิเคราะหแกปญหาและเรียนรูไดดวยตนเอง มีทักษะชีวิต
มีลักษณะนิสัยเปน ผูมีระเบียบวินัย มีความอดทน อดกลั้น เสียสละ มีน้ําใจ มีเมตตา มีความเปนผูนํา ผูตามที่ดี
มีความสามัคคีรักใครปรองดอง รูจักการเสียสละและบําเพ็ญประโยชนตอสังคม รูคุณคาในศิลปะวัฒนธรรมที่ดีงาม
รวมทั้งรูจักการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ใจความวา “การบําเพ็ญประโยชนชวยเหลือผูอื่นนั้น เปนปจจัยที่
จะสรางสรรค ความมุงดี มุงเจริญตอกันและกัน ความรักใครเผื่อแผ แบงปนในกันและกัน ซึ่งในที่สุดจะกอใหเกิดความ
สามัคคีเปนปกแผนในชาติขึ้น จนเปนพลังอันยิ่งใหญ ที่จะชวยใหเราสามารถรักษาความเปนอิสระ และความมั่นคงของชาติ
บานเมืองเราใหยืนยงอยูตลอดไป”
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ไดตระหนักและเห็นความสําคัญในการสงเสริมใหลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาไดรวมกันทํากิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญ ประโยชน
เพื่อสังคม จึงไดจัดทําโครงการ ศธ.จิตอาสาบําเพ็ญประโยชนขึ้น
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่ อ น อ มรํ า ลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
8.2 เพื่อปลูกฝงและสรางจิตสํานึกที่ดีใหกับ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากรทางการ
ศึกษา ไดรวมทํากิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน รูคุณคาของการแบงปนและการชวยเหลือผูอื่น
8.3 เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใชเวลาวางใหเปนประโยชน
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9. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
9.1 เชิงปริมาณ
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร
นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา
จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
สุราษฎรธานี
9.2 เชิงคุณภาพ
ผูเขารวมโครงการไดนอมรําลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ไดรวมทํากิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญ
ประโยชน รูคุณคาของการแบงปนและ
การชวยเหลือผูอื่น มีจิตสาธารณะ
และใชเวลาวางใหเปนประโยชน

คาเปาหมาย

วิธี
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

จํานวน 1,000 คน

ใช
แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

ผูเขารวมโครงการ
ใช
รอยละ 100 ไดรวม แบบสอบถาม
นอมรําลึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตร ไดรวมทํา
กิจกรรมจิตอาสา
บําเพ็ญประโยชน
รูคุณคา ของการ
แบงปน และ
การชวยเหลือผูอื่น
มีจิตสาธารณะ
และใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

10. กลุมเปาหมายโครงการ
10.1 เชิงปริมาณ
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบํ าเพ็ ญ ประโยชน นั กศึกษาวิชาทหาร นักเรียน นักศึก ษา บุคลากร
ทางการศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 1,000 คน
10.2 เชิงคุณภาพ
ผู เข า ร ว มโครงการร อ ยละ 100 ได ร ว มน อ มรํ า ลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดรวมทํากิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน รูคุณคา
ของการแบงปนและการชวยเหลือผูอื่น มีจิตสาธารณะ และใชเวลาวางใหเปนประโยชน
11. ระยะเวลาดําเนินการ

1 ตุลาคม – ธันวาคม 2563
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12. สถานที่ดําเนินการ
อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จัง หวัดสุราษฎรธานี ไดแก วัดไตรธรรมาราม วัดธรรมบูชา และสนามกีฬากลาง
จังหวัดสุราษฎรธานี
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
ชื่อกิจกรรม
13.1 จัดทําโครงการฯ/ประชาสัมพันธ
โครงการฯ
13.2 แตงตั้งคณะทํางาน/ประชุมเตรียม
ความพรอม/จัดหาวัสดุอุปกรณ
13.3 ดําเนินโครงการฯ
13.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล

ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/
/
/
/

14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
ผูเขารวมไดรวมนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จํานวน 1,500 คน และไดรวมทํากิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน รูคุณคา
ของการแบ ง ป น และการช ว ยเหลื อ ผู อื่ น มี จิ ต สาธารณะ และใช เวลาวา งให เป น ประโยชน จํา นวน 600 คน
ณ วัดไตรธรรมาราม(ลูกเสือ-เนตรนารี) วัดธรรมบูชา(ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน) และสนามกีฬากลางจังหวัด
สุราษฎรธานี(นักศึกษาวิชาทหาร) อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี
15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชา
ทหาร นักเรียน นักศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา จากสถานศึกษาทุก
สังกัดในจังหวัด
สุราษฎรธานี

คาเปาหมาย

จํานวน
1,000 คน

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
ผลการ
เปาหมาย
ดําเนินงาน
จํานวน
1,000 คน

จํานวน
1,500 คน

รอยละ

100
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ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
ผูเขารวมโครงการไดนอมรําลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตร ไดรวมทํากิจกรรมจิตอาสา
บําเพ็ญประโยชน รูคุณคาของการ
แบงปนและการชวยเหลือผูอื่น มีจิต
สาธารณะ และใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน

คาเปาหมาย
ผูเขารวมโครงการรอย
ละ 100
ไดรวมนอมรําลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกา
ธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ไดรวม
ทํากิจกรรมจิตอาสา
บําเพ็ญประโยชน
รูคุณคา ของการ
แบงปน และ
การชวยเหลือผูอื่น มี
จิตสาธารณะ
และใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
ผลการ
เปาหมาย
ดําเนินงาน
จํานวน
1,000 คน

จํานวน
1,500 คน

รอยละ

150

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
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17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ ผลการใชจาย
ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
10,000
10,000
10,000
แหลงงบประมาณ งบรายจายอื่น แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
- สภาพอากาศอาจมีฝนตกระหวางการทํากิจกรรมทําใหการทํากิจกรรม ทําใหกิจกรรมไมบรรลุ
เปาหมาย
- ผูเขารวมโครงการฯ อาจไดรับบาดเจ็บระหวางทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
18.2 แนวทางแกไข
- จัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลและผูรับผิดชอบไวใหความชวยเหลือ
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19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
สิ้นสุดโครงการแลวตั้งแตในไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 6๓ - ธ.ค. 6๓
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
20.1 ผู เข าร วมโครงการได ร วมทํ ากิ จ กรรมเพื่ อน อมรํ าลึ กในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
20.2 ผู เ ข า ร ว มโครงการได ร ว มทํ า กิ จ กรรมจิ ต อาสาบํ า เพ็ ญ ประโยชน รู คุ ณ ค า ของการแบ ง ป น
การชวยเหลือผูอื่นและไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน
21. ผูรายงาน นางสาวสหนันท ศรีแสง ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท 097 445 9539 โทรสาร 077 203 252 E–mail : peawmesang@live.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
--------------------------------------

แบบฟอรม

สําหรับ สป.(เดิม)
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ชื่อโครงการ
ฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2564
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 6๓ - ธ.ค. 6๓  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 6๔ - มี.ค. 6๔
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 6๔ - มิ.ย. 6๔  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 6๔ - ก.ย. 6๔
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ
1. ดานความมั่นคง
4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 11. ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท 11.3 การพัฒนาชวงวัยเรียนและวัยรุน
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
1. ยุทธศาสตรยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.6 แผนความมั่นคง 1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก 2. การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
4.7.2 นโยบายเรงดวน 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน
 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ถามี)
(โปรดระบุนโยบาย...............-..................)
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
 ยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกําลังคน การวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพ
 ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท
 ยุทธศาสตรที่ 4 สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
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7. หลักการและเหตุผล
เด็กเปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญยิ่งตอประเทศชาติ เปนพลังสําคัญในการพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญกาวหนา
และมั่ น คง เด็ ก จึ ง ควรเตรี ย มตั ว ที่ จ ะเป น กํ า ลั ง ของชาติ ด ว ย การขยั น หมั่ น ศึ ก ษาหาความรู และใช เวลา
ใหเปน ประโยชน อยางเต็ม ที่ ประพฤติป ฏิบั ติตนอยูในระเบียบวินัย มีค วามขยัน ขันแข็ง ตั้ง ใจทํ างานดวยความ
รับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนมีความเมตตากรุณาชวยเหลือเอื้อเฟอผูอื่น เสียสละ และบําเพ็ญ
ประโยชน เพื่อส วนรวม ชวยกันรักษาความสะอาดและอนุ รักษ ทรัพยากร ตลอดถึง สาธารณสมบั ติส วนรวมของชาติ
หากเด็กทุกคนไดตระหนักถึงอนาคตของตนและของประเทศชาติ โดยพยายามประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสม
กับวัยแลวก็จะไดชื่อวาเปน “เด็กดี” ชาติบานเมืองก็จะเจริญมีความผาสุกรมเย็นตลอดไป
ในการจั ด งานฉลองวัน เด็ ก แห ง ชาติ ประจํ าป 2564 จัด ขึ้ น เพื่ อ ให เด็ ก ได รับ รู ถึง ความสํ าคั ญ ของตนเอง
รูถึงความมีระเบียบวินัย ความรูจักสิทธิหนาที่ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เพื่อจะไดประพฤติปฏิบัติตนให
สมกับเปนผูที่มีความสําคัญ ของประเทศชาติ ดวยการตั้งใจใฝศึกษาเรียนรู ประพฤติปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัย
รูจักการใชเวลา ความคิด มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตยสุจริต มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ
ศาสน กษัตริย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีองคพระมหากษัตริยเปนประมุข และเพื่อสง เสริม และ
มุงเนนพัฒนาศักยภาพของเด็กใหเปนมนุษยที่เกง ดี มีสุข สามารถพัฒนาไปตามศักยภาพ ทั้งทางดานรางกาย อารมณ
สังคม และสติปญญา โดยการจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหเปน แหลงเรียนรูพัฒ นาความสามารถของเด็กตามความสนใจ
สรางสรรคจินตนาการของเด็กใหเหมาะสมกับวัย ใหเด็ก และเยาวชนในทองถิ่น ไดกลาแสดงออก กลาคิด กลาทํา
ในทางสรางสรรครวมกัน โดยตระหนักถึง ความสําคัญ ของเด็ก สํานักงานศึกษาธิก ารจังหวัดสุราษฎรธานี จึงได
ดําเนินการจัดทําโครงการฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2564 ขึ้น
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อใหเด็กมีโอกาสไดแสดงออกถึงความรู ความสามารถในดานตาง ๆ อีกทั้งยังสงเสริมใหเด็กและเยาวชน
มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีวินัยในการรวมกิจกรรม
8.2 เพื่อใหเด็กและเยาวชน ไดรวมเฉลิมฉลองใหไดรับความสนุกสนานในงานวันเด็กแหงชาติ
8.3 เพื่อใหเด็กไดรับรูถึงความสําคัญของตนเอง รูถึงความมีระเบียบวินัย ความรูจักสิทธิหนาที่ความ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
8.4 เพื่อสงเสริม สนับสนุน ใหเด็ก เยาวชน ผูปกครอง มารวมกิจกรรมและทํากิจกรรมรวมกัน
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
9.1 เชิงปริมาณ
เด็ก และเยาวชน ในทองที่
อําเภอเมืองสุราษฎรธานี
และพื้นที่ใกลเคียง
9.2 เชิงคุณภาพ

คาเปาหมาย

วิธี
ประเมินผล

เด็ก และเยาวชน
การสังเกต
เขารวมโครงการฯ
และตอบ
ไมนอยกวา 500 คน แบบสอบถาม

เครื่องมือที่ใช
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
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คาเปาหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ
เด็กและเยาวชน ไดรวมเฉลิมฉลอง
ไดรับความสนุกสนานในงานวันเด็ก
แหงชาติ

วิธี
ประเมินผล
เด็กและเยาวชน
การสังเกต
รอยละ 100 ไดรวม
และตอบ
เฉลิมฉลองไดรับ แบบสอบถาม
ความสนุกสนานใน
งานวันเด็กแหงชาติ

เครื่องมือที่ใช
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

10. กลุมเปาหมายโครงการ
10.1 เชิงปริมาณ
เด็ก และเยาวชน ในทองที่อําเภอเมืองสุราษฎรธานี และพื้นที่ใกลเคียง จํานวนไมนอยกวา 500 คน
10.2 เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนรอยละ 100 ที่เขารวมเฉลิมฉลอง ไดรับความสนุกสนานในงานวันเด็กแหงชาติ
11. ระยะเวลาดําเนินการ

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

12. สถานที่ดําเนินการ
ณ สวนสาธารณะเกาะลําพู อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
ชื่อกิจกรรม
13.1 ขออนุมัติโครงการ
13.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
13.3 แจงสถานศึกษาและหนวยงานที่
เกี่ยวของ
13.4 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
13.5 ดําเนินโครงการฯ
13.6 สรุป และรายงานผลการดําเนินงาน

ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/
/
/
/

/
/

/
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14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
งดการจัดกิ จกรรม เนื่อ งจากสถานการณ การแพรระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จัง หวั ด
สุราษฎรธานี ไดประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุราษฎรธานี เรื่อง มาตรการเฝาระวังปองกันและควบคุม
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙
15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เด็ก และเยาวชน ในทองที่ อําเภอเมือง
สุราษฎรธานี และพื้นที่ใกลเคียง
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชน ไดรวมเฉลิมฉลอง
ไดรับความสนุกสนานในงานวันเด็ก
แหงชาติ

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
ผลการ
เปาหมาย
ดําเนินงาน

รอยละ

เด็ก และเยาวชน
เขารวมโครงการฯ
ไมนอยกวา
500 คน

-

-

-

เด็กและเยาวชน
รอยละ 100
ไดรวมเฉลิมฉลอง
ไดรับความ
สนุกสนานในงาน
วันเด็กแหงชาติ

-

-

-

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ ผลการใชจาย
ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
40,000
แหลงงบประมาณ งบเงินอุดหนุน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
หมายเหตุ ไดดําเนินการโอนเงินคืนสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 19 มกราคม 2564
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18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
- สภาพอากาศอาจจะมีฝนตก ประกอบกับการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จึงเลื่อนการจัดงานออกไปกอน
18.2 แนวทางแกไข
- เนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากจะดําเนินการตอจะตองควบคุม
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหอยูในเกณฑปลอดภัย
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
ไมไดดําเนินการเนื่องจากสถานการณโควิด2019 และไดโอนเงินคืนสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 19 มกราคม 2564 (ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 6๓ - ธ.ค. 6๓)
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
20.1 เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสําคัญของตนเอง ทําตนใหเปนประโยชนตอตนเองและสังคม
20.2 เด็กและเยาวชน มีความสนุกสนานในกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็กแหงชาติ
20.3 เด็กไดรับรูถึงความสําคัญของตนเอง รูถึงความมีระเบียบวินัย ความรูจักสิทธิหนาที่ความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม
20.4 เด็ก เยาวชน ผูปกครอง และประชาชนไดทํากิจกรรมรวมกัน
21. ผูรายงาน นางสาวสหนันท ศรีแสง ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท 097 445 9539 โทรสาร 077 203 252 E–mail : peawmesang@live.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
--------------------------------------

แบบฟอรม

สําหรับ สป.(เดิม)
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ชื่อโครงการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในพืน้ ที่จังหวัดสุราษฎรธานี
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 6๓ - ธ.ค. 6๓  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 6๔ - มี.ค. 6๔
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 6๔ - มิ.ย. 6๔  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 6๔ - ก.ย. 6๔
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ
1. ดานความมั่นคง
4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 1. ดานความมั่นคง
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท 3.2 การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 12.(5) ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
5. เสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน
4.6 แผนความมั่นคง (....................................-...............................................................)
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก 1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................)
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ถามี)
(โปรดระบุนโยบายขอ...............-....................................................................................................................)
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
 ยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกําลังคน การวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพ
 ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท
 ยุทธศาสตรที่ 4 สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
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7. หลักการและเหตุผล
การดําเนินงาน อพ.สธ. ตั้งแตป พ.ศ. 2535 จนถึงปจจุบันมีหนวยงานตาง ๆ รวมสนองพระราชดําริ เพิ่มขึ้น
มากกวา 776 หน วยงาน สมาชิก สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนซึ่ง เป น สถานศึก ษาเปน สมาชิกมากกวา 3,028
โรงเรียน (ขอมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560) มีการดําเนินงานที่หลากหลายมากขึ้น การดําเนินงานในแผนแมบท
ทุกระยะ 5 ปที่ผานมาของ อพ.สธ. มีแนวทางดําเนินการที่สอดคลองและสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งมีกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ
ไดแก (1) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยาง
มีสวนรวม (3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เพื่อใหสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ซึ่งกรอบแนวความคิดทั้งสี่นั้นลวน แตตองดําเนินการภายใตการดูแลรักษา
ทรัพยากรและการนํามาใชประโยชนอยางยั่งยืน ยิ่งไปกวานั้น อพ.สธ. ยังมีกิจกรรมตามกรอบแผนแมบท อพ.สธ.
ที่สอดคลองกับแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณา การของประเทศและกรอบยุทธศาสตรการวิจัย
แห ง ชาติ 20 ป ทั้ ง 7 ยุ ท ธศาสตร ได แ ก (1) ด า นความมั่ น คง (2) ด า นการเกษตร (3) ด า นอุ ต สาหกรรม
(4) ดานสังคม (5) ดานการแพทยและสาธารณสุข (6) ดานพลังงาน (7) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพื่ อ ให ส ง ผลประโยชน ต อ ประเทศชาติ แ ละประชาชนให ม ากที่ สุ ด เพื่ อ การบริห ารจั ด การความรู ผ ลงานวิ จั ย
นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ ท รัพ ยากร และภู มิ ป ญ ญาของประเทศสู ก ารใช ป ระโยชน เชิ ง พาณิ ช ย แ ละสาธารณะ
ดวยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เขาถึงประชาชนและประชาสังคมอยางแพรหลาย
จังหวัดสุราษฎรธานีไดเขารวมสนองพระราชดําริในโครงการ อพ.สธ. ทําใหพื้นที่และกิจกรรมดําเนินงานของ
โครงการ อพ.สธ. แผนแมบทโครงการ อพ.สธ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม พ.ศ. 2565 – กันยายน พ.ศ. 2569)
โดยมีกรอบการดําเนินงานขับเคลื่อนไดแก 1.กรอบการเรียนรูทรัพยากร ประกอบดวยกิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช
กิ จ กรรมสํ ารวจเก็ บ รวบรวมพั น ธุ ก รรมพื ช และกิ จ กรรมปลู ก รัก ษาพั น ธุ ก รรมพื ช 2.กรอบการใช ป ระโยชน
ประกอบด วยกิ จกรรมอนุรั กษ และใช ป ระโยชน พั น ธุกรรมพื ช กิ จกรรมศู น ยขอ มูล พั นธุ กรรมพื ช กิ จกรรมวาง
แผนพัฒ นาพันธุพืช 3.กรอบการสรางจิตสํานึกประกอบดวยกิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช ดังนั้น สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จึงไดสงเสริม
และสนับสนุนใหสถานศึกษา หนวยงาน ดําเนินการจัดกิจกรรมตามกรอบแผนแมบทโครงการ อพ.สธ.ระยะ 5
ปที่เจ็ด (ตุลาคม พ.ศ. 2565 – กันยายน พ.ศ. 2569) เปนการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชี ว ภาพให กั บ เยาวชนในสถานศึ ก ษามี ค วามรู ความรู ความเข า ใจในพื ช พรรณ
รูจักทรัพยากรในทองถิ่น หวงแหนและรูจักนํามาใชประโยชนในการสืบสาร รักษา ตอยอด สรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และภูมิปญญาของประเทศ
8. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา สมัครเขารวมเปนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

~4~
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
9.1 เชิงปริมาณ
สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
สุราษฎรธานี เขารวมเปนสมาชิกงาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
9.2 เชิงคุณภาพ
-

คาเปาหมาย

วิธี
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

สถานศึกษา
อยางอยางนอย
15 แหง สมัครเขา
รวมโครงการฯ

การตอบแบบ
เขารวม

เอกสาร
การสมัคร

10. กลุมเปาหมายโครงการ
สถานศึกษาทุกสังกัด ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี
11. ระยะเวลาดําเนินการ

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

12. สถานที่ดําเนินการ
พื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
ชื่อกิจกรรม
13.1 กิจกรรมที่ 1 สงเสริม
ประชาสัมพันธ การเขารวม
การเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน
1) ประชาสัมพันธใหสถานศึกษา
สมัครเขารวมโครงการ
2) ประชุมสรางความเขาใจใหกับผูบริหาร
ครู ทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี
ที่มีความสนใจ เขารวมสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน
3) ใหสถานศึกษาดําเนินการสงเอกสาร

ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/
/
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ชื่อกิจกรรม
สมัครเขารวมเปนสมาชิก
13.2 กิจกรรมที่ 2 ขับเคลื่อน สนับสนุน
การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน
1) สรางการรับรู ความตระหนัก
สรางความเขาใจใหกับสถานศึกษา
เกี่ยวกับการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนใหกับผูบริหาร ครู ผูรับผิดชอบ
สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี
2) นิเทศ ติดตาม เรงรัดการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนกลุมเปาหมาย
3) สรุปและรายงานโครงการ

ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/

14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
...................ไมมี..........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด
สุราษฎรธานี เขารวมเปนสมาชิกงาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
-

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
ผลการ
เปาหมาย
ดําเนินงาน

สถานศึกษา
อยางนอย
15 แหง สมัคร
เขารวมโครงการฯ

15

0

-

-

-

รอยละ

-
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
...................ไมมี..........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ ผลการใชจาย
ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
10,000
0
0
0
0
แหลงงบประมาณ งบรายจายอื่น แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
- การดํ า เนิ น งานตามโครงการอาจจะไม เ ป น ไปตามแผนงานที่ ว างไว เนื่ อ งจากสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
18.2 แนวทางแกไข
- เตรียมรูปแบบการทํางานที่เหมาะสมกับสถานการณ
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
19.1 ประชาสัมพันธสถานศึกษา/โรงเรียน ใหเขารวมโครงการฯ
19.2 จัดประชุมใหกับสถานศึกษาที่สนใจ
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี สมัครเขารวมโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเพิ่มขึ้น
21. ผูรายงาน นางรัชนีวรรณ ชอบผล ตําแหนง ศึกษานิเทศก ชํานาญการ
โทรศัพท 098-6928654 โทรสาร 077-203252 E–mail : chobphol3392@gmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

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

แบบฟอรม

สําหรับ สป.(เดิม)
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ชื่อโครงการ
ตรวจติดตามการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ
ในกํากับของสํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดสุราษฎรธานี ปงบประมาณ 2564
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 6๓ - ธ.ค. 6๓  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 6๔ - มี.ค. 6๔
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 6๔ - มิ.ย. 6๔  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 6๔ - ก.ย. 6๔
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ 6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20. ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท 20.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
4.6 แผนความมั่นคง 9. เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ.................................-......................................................................)
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

 ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการ
อุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ถามี)
๕. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดภาครัฐ
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
 ยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกําลังคน การวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพ
 ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท
 ยุทธศาสตรที่ 4 สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
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7. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ การศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ.2542 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.2545 ได กํ าหนด
ความมุง หมาย และหลั ก การเรื่ องการจัด ระบบ โครงสราง และกระบวนการจัด การศึ ก ษา กํ าหนดมาตรฐาน
การศึ ก ษา และจั ด ระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และประเภทการศึ ก ษา หมวด 6 มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒ นาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ระบบ หลักเกณฑ และวิธีก ารประกั นคุณ ภาพการศึกษา ใหเปนไปตามที่ กําหนดในกฎกระทรวง ประกอบกั บ
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 กําหนดวา โรงเรียนในระบบ
หมายความวา โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา
การวัดและประเมินผลซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน “โรงเรียนนอกระบบ” หมายความวา
โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมีความยืดหยุน ในการกําหนด จุดมุง หมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลา
ของการศึกษา การวัด และประเมิน ผล ซึ่ง เปน เงื่อนไขสําคั ญ ของการสําเร็จการศึกษา ทั้ งนี้ การจัดตั้ง โรงเรีย น
ในระบบ และโรงเรียนนอกระบบ ตองไดรับอนุญาตจากผูอนุญาตและดําเนินกิจการ ภายใตพระราชบัญญัติขางตน
และกฎกระทรวงที่ เ กี่ ย วข อ ง ตามที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตไว ประกอบกั บ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได ป ระกาศ
แนวปฏิบัติในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในระบบ เพื่อเปนการสงเสริม กํากับดูแล ตรวจสอบ
ประเมิน ผล และการประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษา อัน จะนําไปสูการพั ฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานการศึ กษาของ
โรงเรียนในระบบ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ในฐานะผูอนุญ าตใหจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ
และนอกระบบ จึงจัดทําโครงการตรวจติดตามการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอก
ระบบ ในกํากับของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ปงบประมาณ 2564 เพื่อสงผลใหโรงเรียนเอกชน
มีคุณภาพและมาตรฐาน ในระดับสากล ตามที่กฎกระทรวงกําหนด
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อดําเนินงานของคณะกรรมการประสานและสงเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด
8.2 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบ
8.3 เพื่อพัฒนาบุคลากรดานงานทะเบียนโรงเรียน
8.4 เพื่อตรวจติดตามการใชจายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน
8.5 เพื่อตรวจติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนใหเปนเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 รอยละของโรงเรียนเอกชน
นอกระบบมีการประกันคุณภาพภายใน
อยูในระดับดี

คาเปาหมาย

วิธี
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

รอยละ 80

ประเมิน

แบบประเมิน
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คาเปาหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ
9.1.2 รอยละของโรงเรียนเอกชน
ในระบบที่ไดรับการติดตามการใชเงิน
อุดหนุน
9.1.3 รอยละของบุคลากร
ในโรงเรียนเอกชน ไดรับการพัฒนาดาน
งานทะเบียน
9.1.4 รอยละของโรงเรียนเอกชน
ที่มีการบริหารจัดการเปนไปตามที่
กฎหมายกําหนด
9.2 เชิงคุณภาพ
-

รอยละ 80

วิธี
ประเมินผล
ตรวจติดตาม

แบบตรวจติดตาม

รอยละ 100

ตรวจติดตาม

แบบตรวจติดตาม

รอยละ 100

ตรวจติดตาม

แบบตรวจติดตาม

10. กลุมเปาหมายโครงการ
10.1 ผูบริหารและบุคลากรโรงเรียนเอกชนในระบบ
โรงละ 2 คน
10.2 ผูรับใบอนุญาต/ผูบริหาร โรงเรียนเอกชนนอกระบบ
โรงละ 2 คน
10.3 โรงเรียนเอกชนในระบบ
10.4 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ
10.5 บุคลากรกลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน และที่เกี่ยวของ
11. ระยะเวลาดําเนินการ

เครื่องมือที่ใช

จํานวน 190 คน
จํานวน 30 คน
จํานวน 87 คน
จํานวน 79 คน
จํานวน 10 คน

พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564

12. สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี
13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
ชื่อกิจกรรม
13.1 กิจกรรมที่ 1 การดําเนินงาน
ของ ปส.กช.
1) วางแผนการดําเนินงาน
2) จัดประชุมผูบริหารโรงเรียน

ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/

/
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ชื่อกิจกรรม

ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

เพื่อคัดเลือก ปส.กช.
3) ประชุมคณะกรรมการฯ 4 ครั้ง
4) สรุปผลการประชุม
13.2 กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบและ
ประเมินผลคุณภาพภายในโรงเรียนนอก
ระบบ
1) วางแผนการดําเนินงาน แตงตั้ง
/
คณะทํางาน กําหนดปฏิทิน
2) ประชุมปฏิบัติการ
3) ตรวจติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาโรงเรียนอกระบบ
เพื่อรับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบประกัน
คุณภาพภายใน
4) สรุปและรายงานผล
/
5) ยกยองเชิดชูเกียรติ
13.3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาบุคลากร
ดานงานทะเบียนโรงเรียน
1) วางแผนการดําเนินงาน
แตงตั้งคณะทํางาน กําหนดปฏิทิน
และเชิญวิทยากร
2) อบรมปฏิบัติการ บุคลากรดานงาน
ทะเบียนโรงเรียน
3) สรุปและรายงานผล
13.4 กิจกรรมที่ 4 ตรวจติดตามการใช
จายเงินอุดหนุนทุกประเภท
1) วางแผน แตงตั้งคณะกรรมการ
กําหนดปฏิทินและรูปแบบการตรวจ
ติดตาม
2) ประชุมคณะกรรมการ
3) ตรวจติดตาม
4) วิเคราะห สังเคราะห ผลการตรวจ

/

/

/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/ / /

/

/

/ /
/

/

/

/ /
/

/

/ /
/

/
/
/
/
/

/
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ชื่อกิจกรรม
ติดตาม
13.5 กิจกรรมที่ 5 ตรวจติดตาม
การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน
1) วางแผนการดําเนินงาน
2) ตรวจพิจารณาสังเคราะหเอกสาร
3) ตรวจติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การ
จัดการเรียนการสอน และการเลิกลม
กิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ
ประเภทสามัญ และประเภทนานาชาติ
4) ตรวจติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การ
จัดการเรียนการสอน และการเลิกลม
กิจการของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
5) วิเคราะห สังเคราะห ผลการตรวจ
ติดตาม

ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/
/

/
/

/
/

/
/
/

/ / /
/ / /
/ / /

/ /
/ /
/ /

/
/
/

/ /
/ /
/ /

/

/

/

/

/ / /

/ /

/

/ /

/

/

/

/

/ / /

/ /

/

/ /

14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
กิจกรรมที่ ๑ การดําเนินงานของ ปส.กช.
๑) วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการปส.กช. เพื่อรับทราบการเปด-ปด
ภาคเรียน ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ และการจัดการเรียนการสอนชวงภาวะการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(โควิด-๑๙) จํานวน ๑๑ คน
กิจกรรมที่ ๕ ตรวจติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน
๑) วันที่ ๑๕- ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจพิจารณาความพรอม ความเหมาะสม
ของอาคารสถานที่ฯ ตามคําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ที่ ๓๘๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม
๒๕๖๔ ไดตรวจสถานที่เพื่อจัดตั้งโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญ ของนางสาวธนิยา พิริยสถิต ผูยื่นคําขอ
๒) วันที่ ๑๕- ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจความพรอมการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนนอกระบบ(เพิ่มหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน)
โรงเรียนภาษาเคพีทีเกาะพะงัน) อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี
๓) วันที่ ๑๕- ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจความพรอมเพื่อขอจัดตั้งโรงเรียนเสริม
ทักษะและสอนภาษาแฟรแฟกซ อีดูเคชั่น เซ็นเตอร บริษัทแฟรแฟกซ อีดูเคชั่น เซ็นเตอร จํากัด
โดยนางสาววงเดือน ศรีแตง ตั้งอยูเลขที่ ๑๑๒/๒๓-๒๗ หมูที่ ๑ ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัด
สุราษฎรธานี
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15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. รอยละของโรงเรียนเอกชนนอก
ระบบมีการประกันคุณภาพภายในอยูใน
ระดับดี
2. รอยละของโรงเรียนเอกชนใน
ระบบที่ไดรับการติดตามการใชเงิน
อุดหนุน
3. รอยละของบุคลากร
ในโรงเรียนเอกชน ไดรับการพัฒนาดาน
งานทะเบียน
4. รอยละของโรงเรียนเอกชนที่มี
การบริหารจัดการเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนด
เชิงคุณภาพ
-

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
ผลการ
เปาหมาย
ดําเนินงาน

รอยละ

รอยละ 80

0

0

0

รอยละ 80

0

0

0

รอยละ 100

0

0

0

รอยละ 100

83 โรงเรียน

83 โรงเรียน

100

-

-

-

-
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
กิจกรรมที่ ๑ การดําเนินงานของ ปส.กช.
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กิจกรรมที่ ๕ ตรวจติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน
๑) ตรวจความพรอมตรวจสถานที่เพื่อจัดตั้งโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญ
ของนางสาวธนิยา พิริยสถิต ผูยื่นคําขอ

๒) วันที่ ๑๕- ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจความพรอมฯการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
เกี่ยวกับกิจการโรงเรียนภาษาเคพีทีเกาะพะงัน) อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี
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๓) วันที่ ๑๕- ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจความพรอมเพื่อขอจัดตั้งโรงเรียนเสริมทักษะและ
สอนภาษาแฟรแฟกซ อีดูเคชั่น เซ็นเตอร บริษัทแฟรแฟกซ อีดูเคชั่น เซ็นเตอร จํากัด
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7. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ ผลการใชจาย
ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
94,800
๕๗,๑๖๐
๙,๒๕๐
33,250
๑๔,๖๖๐
แหลงงบประมาณ งบดําเนินงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
- สถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหตองมีการเลื่อนปฏิทินการ
ดําเนินงาน
- การติดตอประสานงานตองมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ อาจเกิดความลาชาไดบาง
18.2 แนวทางแกไข
- กําหนดแผนการเลือกกิจกรรม กระบวนการของโครงการที่มีทางเลือกหลายทาง
- การปรับเปลี่ยนรูปแบบ/วิธีการดําเนินงานตามโครงการ
- กําหนดแผนการดําเนิน งานโครงการใหเสร็จสิ้น ภายในไตรมาศที่ ๔ เพื่อลดความซ้ําซอนของการ
ดําเนินงาน
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
๑๙.๑ ตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนอกระบบเพื่อรับรางวัลโรงเรียนทีม่ ีระบบประกัน
คุณภาพภายใน
๑๙.๒ ตรวจติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกลมกิจการของโรงเรียนเอกชนใน
ระบบประเภทสามัญ และประเภทนานาชาติ
๑๙.๓ ตรวจติดตามการใชเงินอุดหนุนทุกประเภท
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
20.1 โรงเรียนเอกชนในระบบ ใชจายเงินอุดหนุนทุกประเภทถูกตองตามระเบียบ
20.2 โรงเรียนเอกชนนอกระบบมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพสอดคลองกับกฎกระทรวงฯ
20.3 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มีขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอก
ระบบที่ถูกตองและเปนปจจุบัน สามารถนําไปใชในการบริหารจัดการตอไป
20.4 คณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุราษฎรธานี (ปส.กช.) ประสาน
และสงเสริม การพัฒนาผูบริหารและครู นักเรียนของโรงเรียนเอกชน ไดอยางมีเอกภาพ
20.5 โรงเรี ย นเอกชนมี ก ารพั ฒ นาและสร า งความเชื่ อ มั่ น ให แ ก ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ ง และสาธารณชน
ในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุเปาประสงคของหนวยงานที่กํากับดูแล
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21. ผูรายงาน นางกฤษณา ธนอารักษ
ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ.............
โทรศัพท...๐-๘๔๖๒-๖๔๓๗-๗....โทรสาร..๐-๗๗๒๐-๓๒๕๒....E–mail : Petmanee_puy@hotmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

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

แบบฟอรม

สําหรับ สป.(เดิม)
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ชื่อโครงการ
ขับเคลื่อนการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 6๓ - ธ.ค. 6๓  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 6๔ - มี.ค. 6๔
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 6๔ - มิ.ย. 6๔  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 6๔ - ก.ย. 6๔
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ 6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20. ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท 20.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
4.6 แผนความมั่นคง 9. เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ.................................-......................................................................)
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

 ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการ
อุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ถามี)
๕. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดภาครัฐ
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
 ยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกําลังคน การวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพ
 ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท
 ยุทธศาสตรที่ 4 สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
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7. หลักการและเหตุผล
การปองกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนวาระในยุทธศาสตรชาติ ดานที่ 6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นที่ 6 ภาครัฐมีความโปรงใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกภาคสวนรวมตอตานทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในทุกระดับ ทั้งนี้ ไดกําหนดใหประเด็น “แกปญหาการทุจริต” เปน 1 ใน 15 ประเด็นการพัฒนาเรงดวน
ในชวงระยะที่ 5 ปแรกของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561 – 2565)
ดานที่ 11 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดกําหนดจุดเนนของการปฏิรูปเปน 4 ดาน
ไดแก 1) ดานการปองกันและเฝาระวัง 2) ดานการปองปราม 3) ดานการปราบปราม และ 4) ดานการบริหาร
จัด การ ซึ่ ง มี ค วามสอดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ที่กําหนดใหการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบเปนยุทธศาสตรที่ 6 ที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติและเปาหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยสูประเทศไทย 4.0 สอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความ
มั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2565) ซึ่งมีเปาหมายเชิงยุทธศาสตรใหหนวยงานภาครัฐมีระบบปองกันและแกไข
การทุจริต รวมทั้งประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทร
โอชา) ที่ แถลงตอรัฐสภาเมื่อวั นที่ 25 กรกฎาคม 2562 ไดกํ าหนดใหก ารปอ งกั นและปราบปรามการทุจ ริตและ
ประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม เปนนโยบายหลักดานที่ 12 และกําหนดใหการแกไขปญหาทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝายการเมืองและฝายราชการประจําเปนนโยบายเรงดวน เรื่องที่ 8 ตลอดจน
การนํ า เจตนารมณ แ ละบทบั ญ ญั ติ ที่ เกี่ ย วข อ ง ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560
ที่กําหนดใหรัฐมีหนาที่ในการวางกลไกปองกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เขมงวด เด็ดขาด
เพื่อมิใหผูบริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเขามามีอํานาจในการปกครองบานเมืองหรือใช
อํานาจตามอําเภอใจ รวมทั้งตองสงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและ
ประพฤติ มิ ช อบทั้ ง ภาครั ฐและเอกชน และจั ด ให มี ม าตรการและกลไกที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ป อ งกั น และขจั ด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังกลาว อยางเขมงวด
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ ได เริ่ ม ดํ า เนิ น การ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปน ตน มาจนถึง ปจจุบั น ซึ่งถือเปนการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสฯ ใหเปน “มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศจะตองดําเนินการ และนําผล
การประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองดานคุณธรรมและความโปรงใสอยางเครงครัด โดยใชแนวทางและเครื่องมือ
การประเมิน ตามที่ สํ านัก งาน ป.ป.ช. กําหนด การประเมิน คุณ ธรรมและความโปรง ใสในการดํ าเนิ น งานของ
หน ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563
ตามแบบตรวจการเป ด เผยข อ มู ลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ประกอบดวยตัวชี้วัดที่ 9 เรื่อ งการเปดเผยขอมูล และตัวชี้วัดที่ 10 เรื่องการปองกันการทุจริต ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(ITA) คิดเปนคะแนนรอยละ 82.05
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ในการนี้ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จึงไดกําหนดใหดําเนินโครงการขับเคลื่อนการปองกัน
การทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
ประจํ าปง บประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อ สรางความรู ความเขาใจทิศ ทางการขับ เคลื่ อนการป องกัน การทุจริ ต
เพื่อยกระดั บคุณ ธรรมและความโปรง ใสในการดํ าเนินงานขององคกร สรางความรู ความเขาใจ และวิเคราะห
ความเสี่ยงการทุจริตในหน วยงาน เพื่อนํ าไปสูการจัดทําแผนปฏิบั ติการป องกั นและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และแผนปฏิ บัติการสง เสริมคุณ ธรรม ของสํานั กงานศึกษาธิการจัง หวัดสุราษฎรธานี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรง ใสการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) ตามที่ สํา นั กงาน ปปช.กํ าหนด มาดํา เนิ น การภายในสํ านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวัด สุ ราษฎรธานี
ใหสามารถยกระดับคุณ ธรรมและความโปรง ใสในการดําเนิน งาน ระดับ หนวยงาน ระดับกระทรวงศึกษาธิการ
ตลอดจนภาพรวมระดับประเทศ ใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงาน การใหบริการ การบริหารราชการ ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ใหเกิดประสิทธิผล
อยางมีประสิทธิภาพ
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่ อ สร า งความรู ความเข า ใจทิ ศ ทางการขั บ เคลื่ อ นการป อ งกั น การทุ จ ริ ต เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
8.2 เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
8.3 เพื่ อ ยกระดับ ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปรง ใสการดํ าเนิ น งานของหน วยงานภาครัฐ (ITA)
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 รอยละของขาราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
ไดรับความรู ความเขาใจทิศทาง
การขับเคลื่อนการปองกันการทุจริต
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี

คาเปาหมาย
รอยละ 100 ของ
ของขาราชการและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สุราษฎรธานี
(จํานวน 42 คน)

วิธี
ประเมินผล
- รายงาน
การประชุม
- ระเบียบ
วาระการ
ประชุม
- บัญชี
ลงเวลา
ผูเขารวม
ประชุม
- แบบ

เครื่องมือที่ใช
- บัญชีลงเวลาผูเขารวม
ประชุม
- แบบประเมินความพึง
พอใจและไมพึงพอใจ
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ตัวชี้วัดโครงการ

9.1.2 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสรางความรู ความเขาใจทิศทาง
การขับเคลื่อนการปองกันการทุจริต
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี

9.1.3 มีระบบการใหบริการ
เปดเผยขอมูลสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

9.2 เชิงคุณภาพ
9.2.1 ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี ทุกคนเกิดความ
ตระหนัก มีคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงาน เพื่อปรับฐานความคิด
พฤติกรรมที่ไมทนตอการทุจริต พัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
การใหบริการ การบริหารราชการ
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุราษฎรธานีใหมีประสิทธิภาพ
9.2.2 มีแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เพื่อใชเปนแนวทาง/มาตรการ
เชิงรุกขององคกร/กลุม เพื่อปองกัน
การทุจริตที่เปนรูปธรรมของสํานักงาน

คาเปาหมาย

วิธี
ประเมินผล
ประเมิน
ความพึง
พอใจและ
ไมพึงพอใจ
มีการประชุมการ - รายงาน
ดําเนินงานโครงการ การประชุม
(จํานวน 1 ครั้ง) - ระเบียบ
วาระการ
ประชุม
- แบบ
ประเมิน
ความพึง
พอใจและ
ไมพึงพอใจ
จํานวน 1 URL
เปดเผย
ที่เชื่อมตอกับระบบ ขอมูล
เว็บไซตหลัก
สาธารณะ
ตามแบบ
ประเมิน OIT

เครื่องมือที่ใช

- รายงานการประชุม
- ระเบียบวาระการ
ประชุม
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจและ
ไมพึงพอใจ

แบบประเมิน OIT

รอยละ 100
ของขาราชการและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ปรับฐาน
ความคิด พฤติกรรม
ที่ไมทนตอการทุจริต
(จํานวน 42 คน)

แบบประเมิน
IIT ของ
สํานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
สุราษฎรธานี

แบบประเมิน IIT
ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สุราษฎรธานี

จํานวน 1 แผน

แผนปฏิบัติ
การปองกัน
และ
ปราบปราม

แผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

~6~
คาเปาหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

9.2.3 คะแนนรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สูง
กวาปที่ผานมา

วิธี
เครื่องมือที่ใช
ประเมินผล
การทุจริต
และประพฤติ
มิชอบ
ไมต่ํากวารอยละ 85 แบบประเมิน แบบประเมิน OIT
OIT

10. กลุมเปาหมายโครงการ
ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีทุกคน (จํานวน 42 คน)
ประกอบดวย
1. ผูบริหารหนวยงาน
2 คน
2. กลุมอํานวยการ
7 คน
3. กลุมบริหารงานบุคคล
5 คน
4. กลุมนโยบายและแผน
4 คน
5. กลุมพัฒนาการศึกษา
1 คน
6. กลุมลูกเสือฯ
2 คน
7. กลุมนิเทศติดตามและประเมินผล 11 คน
8. หนวยตรวจสอบภายใน
1 คน
9. กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน
6 คน
10. กลุมงานคุรุสภา
3 คน
11. ระยะเวลาดําเนินการ

กุมภาพันธ ๒๕๖4- เดือน กันยายน ๒๕๖5

12. สถานที่ดําเนินการ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
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13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
ชื่อกิจกรรม
13.1 ประชุมวางแผนดําเนินงาน
โครงการฯ
13.2 อบรมเชิงปฏิบัติการสรางความรูแก
บุคลากรทางการศึกษาสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี ใหเกิดความตระหนัก
มีคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานเพื่อปรับฐานความคิดพฤติกรรม
ที่ไมทนตอการทุจริต
13.3 พัฒนาออกแบบระบบการบริการ
เผยแพรประชาสัมพันธขอมูล สารสนเทศ
ผานชองทางเว็บไซต
13.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการใหบริการ
เผยแพรประชาสัมพันธขอมูล สารสนเทศ
ผานชองทางเว็บไซต
13.5 ประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู
ติดตามความกาวหนา/เตรียมความพรอม
รองรับการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ
13.6 รับการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(ประเมินตนเอง)
13.7 สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ

ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ /
/ /

/ /

/ /

/

/ /
/ /
/

/
/

/

14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
๑๔.๑ ประชุมวางแผนดําเนินงานโครงการฯ
มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ขยายองค ค วามรู สร างความเข าใจ โครงการคุ ณ ธรรมและความโปรง ใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 สําหรับสํานักงานศึกษาธิการจัง หวัดสุราษฎรธานี ใหกับ ขาราชการและบุ คลากรสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี
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เมื่ อ วั น ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564 การจั ด
กิจ กรรมการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ การขยายองค ค วามรู สร างความ
เขาใจ โครงการคุณ ธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หน ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment:
ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขับเคลื่อนการปองกัน
การทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ภาครัฐ สําหรับสํ านัก งานศึ กษาธิการจัง หวัดสุ ราษฎรธานี ให กั บ
ขาราชการและบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
ใหกับ ขาราชการและบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
โดยดํ า เนิ น การตามระเบี ย บวาระการประชุ ม ณ ห อ งประชุ ม
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
โดยมี นายสั น ติ ภั ท ร โคจีจุ ล ศึ ก ษาธิก ารจั ง หวั ด
สุราษฎรธานี เปนประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเก็บขอมูลแบบ
วัด การรับ รูข องผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ภายในและตรวจ ติ ด ตามการ
เป ด เผ ย ข อ มู ล ส า ธ า ร ณ ะ ( Open Data Integrity and
Transparency Assessment : OIT) ก ารป ร ะ เมิ น ร ะ ดั บ ก าร
เปดเผยขอมูลตอสาธารณะเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงในเว็บไซตหลักของหนวยงาน“โครงการขับเคลื่อนการ
ปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน” พรอมดวย ดร.ชนภรณ อือตระกูล
รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งการประชุมเปนไปตามระเบียบวาระ ภายใตประเด็นหัวขอ
1) นโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการปองกันการทุจริต
2) การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
3) การขับเคลื่อนการสงเสริมสงเสริมคุณธรรม จังหวัดสุราษฎรธานี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
4) การติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของหนวยงานภายใตหัวขอ
ซึ่งโครงการตอตานการทุจริตและประพฤติ มิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณพ.ศ. 2564 มี
วัตถุประสงคเพื่อใหสามารถยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และนํา
ผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน การใหบริการใหเกิดประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ
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14.2 อบรมเชิงปฏิบัติการสรางความรูแกบุคลากรทางการศึกษาสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร
ธานี ใหเกิดความตระหนัก มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานเพื่อปรับฐานความคิดพฤติกรรมที่ไม
ทนตอการทุจริต
เมื่อวัน ที่ 23 มิถุน ายน 2564 ณ หองประชุมสํานัก งานศึกษาธิการจัง หวัดสุราษฎรธานี อําเภอเมือ ง
สุราษฎรธานี โดยผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบดวย ขาราชการและบุคลกรทางการศึกษาในหนวยงาน
จํานวน 42 คน
นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจัง หวัดสุราษฎรธานี มอบหมายให ดร.ธีติมา ถาวรรัตน ศึกษานิเทศก
เชี่ ย วชาญ เป น ประธานในพิ ธี เป ด “การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารสรา งความรู แ ก บุ ค ลากร ให เกิ ด ความตระหนั ก
มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานเพื่อปรับฐานความคิดพฤติกรรมที่ไมทนตอการทุจริต” พรอมดวย
วิทยากร นาย ณรัณธรณ มันเล็ก เจาพนักงานปองกันการทุจริตชํานาญการ สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดกระบี่
ภายใต “โครงการขับเคลื่อนการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ภายใตหัวขอ
“กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ควรรู” หัวขอ “การแยกแยะระหวางประโยชนสวนตน
และประโยชนสวนรวม”
บรรยายธรรม เรื่อ ง“การสรางวินั ยเชิ งบวกให กับ ขาราชการ” โดย พระพงศกร ปภฺส สโร จัน ทรแก ว
(หลวงพี่กาโตะ) วัดเพ็ญญาติ ตําบลกะเปยด อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
บรรยายพิ เศษ หั วข อ “สถาบั น พระมหากษั ต ริย ” โดย นายปฐภพ สุ ค นธจร วิท ยากรจิ ตอาสา 904
หลักสูตรหลักประจํา รุนที่ 2/61 รหัส 2A-302 ศูนยอํานวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎรธานี
ทั้งนี้ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี เห็นความสําคัญดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน การ
กําหนดมาตรฐานคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ดานคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล ตลอดจนงบประมาณและการ
มอบหมายงาน เพื่อใหสามารถยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และ
นําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ การใหบริการใหเกิดประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ

่
ดร.ธีตม
ิ า ถาวรรัตน์ ศึกษานิ เทศก์เชียวชาญ

นายสัน ติ ภ ั ท ร โคจี จุ ล ศึ ก ษาธิ ก ารจัง หวัด สุ ร าษฎร ธ์ านี
่
มอบหมายให ้ ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์ ศึกษานิ เทศก ์เชียวชาญ
เป็ นประธานในพิธเี ปิ ด “การอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารสร้างความรู ้แก่
บุคลากร ให้เกิดความตระหนัก มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนิ นงานเพื่อปรับฐานความคิดพฤติกรรมที่ไม่ ทนต่ อการ
ทุ จริต” พร ้อมด ว้ ย วิทยากร นาย ณรัณธรณ์ มันเล็ ก เจ า้
พนั ก งานป้ องกัน การทุ จ ริต ชํานาญการ สํ า นั ก งาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัดกระบี่ ภายใต ้ “โครงการขับ เคลื่อนการป้ องกัน
การทุ จ ริต เพื่ อยกระดับ คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการ
ดํ าเนิ นงานของสํ า นั ก งานศึ ก ษาธิก ารจังหวัด สุ ร าษฎร ์ธานี
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564”

~ 10 ~

14.3 รับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ประเมินตนเอง)
เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564 การจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายองคความรู
สรางความเข าใจ โครงการคุ ณ ธรรมและความโปรงใสในการดํ าเนิ นงานของหน วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตรวจ ตรวจ ติดตามการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงใน
เว็บไซตหลักของหนวยงาน
โดยมี นายสั นติ ภัท ร โคจีจุ ล ศึ กษาธิการจัง หวัดสุ ราษฎรธานี เป น ประธานการประชุ มตรวจ
ติ ด ตามการเป ด เผยข อ มู ล สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เพื่ อ ให
ประชาชนสามารถเขาถึง ในเว็บไซตหลักของหนวยงาน“โครงการขับเคลื่อนการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน” พรอมดวย ดร.ชนภรณ อือตระกูล รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่ง
การประชุมเปนไปตามระเบียบวาระ ภายใตประเด็นหัวขอ
1) นโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการปองกันการทุจริต
2) การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
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3) การขับเคลื่อนการสงเสริมสงเสริมคุณธรรม จังหวัดสุราษฎรธานี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
4) การติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน
ซึ่ ง โครงการต อ ต า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให ส ามารถยกระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนําผลการประเมินมาพัฒ นาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน การใหบริการใหเกิด
ประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ
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15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. รอยละของขาราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
ไดรับความรู ความเขาใจทิศทาง
การขับเคลื่อนการปองกันการทุจริต
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี

2. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสรางความรู ความเขาใจทิศทาง
การขับเคลื่อนการปองกันการทุจริต
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
3. มีระบบการใหบริการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

คาเปาหมาย
รอยละ 100 ของ
ของขาราชการ
และบุคลากร
ทางการศึกษา
สํานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
สุราษฎรธานี
(จํานวน 42 คน)

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
ผลการ
เปาหมาย
ดําเนินงาน

รอยละ
รอยละ 100
100
ของขาราชการ
และบุคลากร
ของ
ทางการศึกษา ขาราชการ
สํานักงาน
และ
ศึกษาธิการ บุคลากร
จังหวัด
ทางการ
สุราษฎรธานี
ศึกษา
(จํานวน 42 สํานักงาน
คน)
ศึกษาธิการ
จังหวัด
สุราษฎร
ธานี
ดําเนินการ ดําเนินการ
ประชุมการ
ประชุม
ดําเนินงาน
การ
ดําเนินงาน
โครงการ
(จํานวน 1
โครงการ
ครั้ง)
(จํานวน 1
ครั้ง)
จํานวน 1
จํานวน 1
จํานวน 1
URL
URL
URL
ที่เชื่อมตอ ที่เชื่อมตอกับ ที่เชื่อมตอ
กับระบบ ระบบเว็บไซต กับระบบ
เว็บไซตหลัก
หลัก
เว็บไซต
หลัก

ขาราชการครู
และบุคลากร
ของ
สํานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
สุราษฎรธานี
ทุกคน ไดรับ
ความรู เขาใจ
ทิศทางการ
ขับเคลื่อน
โครงการฯ
(42 คน)
มีการประชุมการ
มีการ
ดําเนินงาน
ประชุมการ
ดําเนินงาน
โครงการ
(จํานวน 1 ครั้ง) โครงการ
(จํานวน 1
ครั้ง)
จํานวน 1 URL
ที่เชื่อมตอกับ
ระบบเว็บไซต
หลัก

รอยละ
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ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
1. ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี ทุกคนเกิดความ
ตระหนัก มีคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงาน เพื่อปรับฐานความคิด
พฤติกรรมที่ไมทนตอการทุจริต พัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
การใหบริการ การบริหารราชการ
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุราษฎรธานีใหมีประสิทธิภาพ

2. มีแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ เพื่อใชเปนแนวทาง/มาตรการ
เชิงรุกขององคกร/กลุม เพื่อปองกัน
การทุจริตที่เปนรูปธรรมของสํานักงาน

คาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวน
ผลการ
เปาหมาย
ดําเนินงาน

ขาราชการ
รอยละ 100
ครูและ
ของขาราชการ
บุคลากร
และบุคลากร
ทางการ
ทางการศึกษา
ศึกษา
ปรับฐานความคิด
สํานักงาน
พฤติกรรม
ที่ไมทนตอการ ศึกษาธิการ
จังหวัดสุ
ทุจริต
(จํานวน 42 คน) ราษฎรธานี
(จํานวน 42
คน)

จํานวน 1 แผน

รอยละ

รอยละ 100 รอยละ
ของขาราชการ 100
ของ
และบุคลากร
ทางการศึกษา ขาราชการ
และ
ปรับฐาน
บุคลากร
ความคิด
ทางการ
พฤติกรรม
ที่ไมทนตอการ ศึกษา
ปรับฐาน
ทุจริต
(จํานวน 42 ความคิด
พฤติกรรม
คน)
ที่ไมทนตอ
การทุจริต

จํานวน 1
แผน

จํานวน 1
แผน

จํานวน 1
แผน

-

ไตรมาส 4

-

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
3. คะแนนรับการประเมินคุณธรรม ไมต่ํากวารอยละ
และความโปรงใสการดําเนินงานของ
85
หนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สูงกวาป
ที่ผานมา
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)

17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ ผลการใชจาย
ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
40,000
32,621
5,850
26,771
แหลงงบประมาณ งบประมาณบูรณาการ แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
สํ านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารต อ ต า นการทุ จ ริ ต กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปตามแผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมจัดสรรงบประมาณใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลาชา ไมทันไตรมาส 1-2
เว็บ ไซตห ลั ก ของหน วยงาน มีก ารเจาะเขาใช ระบบโดยไม ไ ดรับ อนุ ญ าต ส ง ผลให ระบบเก็บ ข อ มู ล
เซิรฟเวอร ไดรับความเสียหาย
18.2 แนวทางแกไข
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม สําหรับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะและติดตามเปนระยะ เพื่อทบทวนความรู ความเขาใจ ให
เปนไปตามกรอบปฏิทินการประเมิน
พัฒนาระบบปองกันการเจาะเขาใชระบบโดยไมไดรับอนุญาต (เว็บไซตหลักของหนวยงาน) และสํารอง
ระบบเก็บขอมูลเซิรฟเวอร
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
๑๙.๑ รายงานผลการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
20.1 เกิดภาพลักษณที่ดีแกองคกร สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
20.2 บุคลากร มีความรู ความเขาใจทิศทางการขับเคลื่อนการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
20.3 บุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มีความรู ความเขาใจในการประเมินและจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริต ในหนวยงานภาครัฐ
20.4 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มีแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ปงบประมาณ พ.ศ.2564
20.5 ขาราชการ บุคลากรทางการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มีคุณธรรม
ในการปฏิบัติงาน ปรับฐานความคิด พฤติกรรม ที่ไมทนตอการทุจริต มีความรู ความเขาใจ สามารถพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน การใหบริการ การบริหารราชการ ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
ใหมีประสิทธิภาพ
21. ผูรายงาน นางสาวศิริมา นุยไม ตําแหนง ศึกษานิเทศก ชํานาญการ
โทรศัพท 098 014 9465 โทรสาร 077 203252 E–mail : phimsirima7003@gmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

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

แบบฟอรม

สําหรับ สป.(เดิม)
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ชื่อโครงการ
การขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติเพื่อการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 6๓ - ธ.ค. 6๓  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 6๔ - มี.ค. 6๔
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 6๔ - มิ.ย. 6๔  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 6๔ - ก.ย. 6๔
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ 1. ดานความมั่นคง
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 1. ดานความมั่นคง
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท 1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
1. ยุทธศาสตรยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.6 แผนความมั่นคง ...........-....................................
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุขอ...............-........................................................................................)
4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ................-.......................................................................................)
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

~2~

๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ถามี)
(โปรดระบุนโยบายขอ........................ไมมี...........................................................................................................)
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
 ยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกําลังคน การวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพ
 ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท
 ยุทธศาสตรที่ 4 สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
7. หลักการและเหตุผล
ตามแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2564 มุงเนนแนวทางดําเนินงานตอเนื่อง
ตามแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2563 – 2565 เปาหมายเพื่อลดผลกระทบ
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และลดความเดือดรอนของประชาชนที่เกิดจากปญหายาเสพติดในสังคม โดยการแกไขปญ หายาเสพติดแบบองค
รวมในทุกมิติ ตั้งแตตนทาง(ดานสกัดกั้น ปราบปราม) กลางทาง (ดานปองกัน) และปลายทาง (ดานบําบัดรักษา) ให
เกิดประสิทธิภาพสูง สุดภายใตแนวคิด “สัง คมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” โดยเนน การขับเคลื่อนนโยบายใน
กลุมเปาหมายวัยเสี่ยงสูง อายุ 15 – 24 ป เปนลําดับแรกสุด ควบคูการสงเสริมใหเกิดการดําเนินการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดอยางตอเนื่องในชวงวัยอื่น ๆ ดวยมาตรการที่เหมาะสมกับชวงวัยและบริบทพื้นที่ ( สรางการ
รับ รู สรางภู มิคุม กัน และสรางพื้น ที่ป ลอดภั ย) โดยศูน ยอํานวยการป องกันและปราบปรามยาเสพติดแห ง ชาติ
(ศอ.ปส.) และสํานักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหนวยงานกําหนดนโยบายและหนวยงานเจาภาพหลักในการบูรณาการ
แผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของประเทศ ไดกําหนดแผนปฏิบัติการดานการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติ ด พ.ศ. 2564 เพื่ อ ให ห น วยงานที่ เกี่ ย วข อ งนํ า แผนงานดั ง กล าว ไปใช เป น กรอบในการ
ขับ เคลื่อ นในป ง บประมาณ 2564 โดยในสว นกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ไดรั บ มอบหมายให เป น หน วยงานหลั ก
ในการขั บ เคลื่ อ นมาตรการป อ งกั น ยาเสพ ติ ด แนวทางการป อ งกั น ยาเสพ ติ ด ในแต ล ะกลุ ม เป า หมาย
อยางเหมาะสมเปน รูป ธรรม ภายใต กรอบมาตรการสํ าคัญ ในมาตรการดานการสรางการรับ รู มาตรการสรา ง
ภูมิคุม กัน มาตรการเสริม สรางพื้ น ที่ ปลอดภั ยในสถานศึก ษา มาตรการเสริมสรางความเขมแข็งในสถานศึกษา
มาตรการอํานวยการ และการปองกันยาเสพติดจากการใชโซเชียลมีเดีย
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นความสําคัญ ในการขับเคลื่อนมาตรการ แนวทาง แผนงาน
และโครงการดั ง กล า วข า งต น และให เ กิ ด การบู รณ าการร ว มกั น ของทุ กหน ว ยงาน ใน พื้ น ที่ จั ง หวั ด
โดยมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดทําหนาที่ในการอํานวยการ บริหารจัดการ ประสานงาน และกํากับติดตาม ให
เปนไปในทิศทางและเปาหมายที่ตองการ ลดการเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชน จึงไดจัดสรร
งบประมาณแผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด โครงการสรางภูมิคุมกันและ
ปอ งกัน ยาเสพติด กิ จกรรมการสรางภู มิ คุม กั น และป องกั น ยาเสพติ ดในสถานศึ ก ษา งบรายจายอื่ น ค าใชจา ย
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จึงไดจัดทําโครงการการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ เพื่อการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานในพื้นที่จังหวัด ดําเนินงานตามภารกิจ
ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาใหเกิดความเขมแข็งและอยางยั่งยืนตลอดไป
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อใหเกิดการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานในพื้นที่จังหวัด โดยขับเคลื่อนศูนยอํานวยการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา
8.2 เพื่อสงเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข
8.3 เพื่อกํากับ ติดตาม วิเคราะหประเมินสถานการณ จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค ขอเสนอแนะเชิง
พื้นที่/เชิงนโยบาย ผลเชิง outcome หรือ best practices ในภาพรวมของสถานศึกษาในจังหวัด
8.4 เพื่อสงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการ การรายงานผลการดําเนินงานผานระบบสารสนเทศ
ยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ระบบดูแลและติดตามการใชสารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ระบบกําลังพล และ
ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
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9. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
9.1 เชิงปริมาณ
ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด
ในสถานศึกษา และผูบริหาร
สถานศึกษาทุกแหง หนวยงาน
ทางการศึกษา และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ในพื้นที่จังหวัด
สุราษฎรธานี

9.2 เชิงคุณภาพ
ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด
ในสถานศึกษา และผูบริหาร
สถานศึกษาทุกแหง หนวยงาน
ทางการศึกษา และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ในพื้นที่จังหวัด
สุราษฎรธานี บูรณาการความ
รวมมือในการดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา
และมีขอมูลสารสนเทศ

คาเปาหมาย

วิธีประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

ผูปฏิบัติงาน
ดานยาเสพติด
ในสถานศึกษาและ
ผูบริหารสถานศึกษา
ทุกแหง หนวยงาน
ทางการศึกษา
ที่เกี่ยวของในพื้นที่
จังหวัดสุราษฎรธานี
บูรณาการความรวมมือ
ในการดําเนินการ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา
และมีขอมูล
สารสนเทศ
ดานยาเสพติด
ในการขับเคลื่อน
การปองกันยาเสพติด
ในกลุมเฉพาะ

ผูปฏิบัติงานดาน
ยาเสพติดใน
สถานศึกษาและ
ผูบริหารสถานศึกษา
ทุกแหง หนวยงาน
ทางการศึกษา
ที่เกี่ยวของในพื้นที่
จังหวัดสุราษฎรธานี
บูรณาการความรวมมือ
ในการดําเนินการ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา
และมีขอมูลสารสนเทศ
ดานยาเสพติดในการ
ขับเคลื่อนการปองกัน
ยาเสพติดในกลุมเฉพาะ

ผูปฏิบัติงานดานยา
เสพติดในสถานศึกษา
และผูบริหาร
สถานศึกษาทุกแหง
หนวยงานทางการ
ศึกษาที่เกี่ยวของ
ในพื้นที่จังหวัด
สุราษฎรธานี
บูรณาการความ
รวมมือในการ
ดําเนินการ ปองกัน
และแกไขปญหา
ยาเสพติดใน
สถานศึกษา
และมีขอมูล
สารสนเทศ
ดานยาเสพติด
ในการขับเคลื่อน
การปองกันยาเสพติด
ในกลุมเฉพาะ

ผูปฏิบัติงานดานยา
เสพติดในสถานศึกษา
และผูบริหาร
สถานศึกษาทุกแหง
หนวยงานทางการ
ศึกษา ที่เกี่ยวของ
ในพื้นที่จังหวัด
สุราษฎรธานี
บูรณาการความ
รวมมือในการ

การเขารวมการประชุม
ของหนวยงานทาง
การศึกษาโดยการชับ
เคลื่อนศูนยอํานวยการ
ปองกันและปราบปราบ
ยาเสพติดจังหวัด
(ศอ.ปส.จ.สฎ)

การรายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
เปนประจําทุกเดือน
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ตัวชี้วัดโครงการ
ดานยาเสพติดในการขับเคลื่อน
การปองกันยาเสพติดสุราษฎร
ธานี

คาเปาหมาย
ดําเนินการ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา
และมีขอมูล
สารสนเทศดานยาเสพ
ติดในการขับเคลื่อน
การปองกันยาเสพติด
ในกลุมเฉพาะ

วิธีประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

10. กลุมเปาหมายโครงการ
10.1 เชิงปริมาณ
10.1.1 หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่
10.1.2 ผูเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี
10.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี นําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มาใชเปนกรอบทิศทางในการ
ปฏิบัติราชการ สงผลตอความสําเร็จของงานเพิ่มขึ้น
11. ระยะเวลาดําเนินการ

ธันวาคม 2563 - กันยายน 2564

12. สถานที่ดําเนินการ

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี และหนวยงาน/สถานศึกษาในพื้นที่

13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
ชื่อกิจกรรม
13.1 ประชุมศูนยอํานวยการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
13.2 ประเมินสถานศึกษาโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข
13.3 กํากับ ติดตาม วิเคราะหประเมิน
สถานการณ จุดแข็ง จุดออน โอกาส

ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/

/

/

/

/

/

/ /
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ชื่อกิจกรรม
อุปสรรค ขอเสนอแนะเชิงพื้นที่
/เชิงนโยบาย ผลเชิง outcome หรือ best
practices ในภาพรวมของสถานศึกษาใน
จังหวัด
13.4 รายงานผลการดําเนินงาน
ผานระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด
(NISPA) ระบบดูแลและติดตาม
การใชสารเสพติดในสถานศึกษา (CATTAS)
ระบบกําลังพล และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงาน
ดานการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
- ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา2564
(พ.ค.2564 - ก.ย.2564)
- ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา2563
(พ.ย.2563 - มี.ค. 2564)

ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/

/

14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
14.1 มีการเขารวมประชุมดานการบริหารจัดการดานยาเสพติด จํานวน 3 ครั้ง
14.2 จัดทําปายรณรงควันตอตานยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564
15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด
ในสถานศึกษา และผูบริหาร
สถานศึกษาทุกแหง หนวยงาน
ทางการศึกษา และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ในพื้นที่จังหวัด
สุราษฎรธานี
เชิงคุณภาพ

คาเปาหมาย
100 คน

จํานวนเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

รอยละ

0

0

0
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ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด รอยละ 80
ในสถานศึกษา และผูบริหาร
สถานศึกษาทุกแหง หนวยงาน
ทางการศึกษา และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ในพื้นที่จังหวัด
สุราษฎรธานี บูรณาการความ
รวมมือในการดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา และมีขอมูล
สารสนเทศดานยาเสพติด
ในการขับเคลื่อนการปองกัน
ยาเสพติดสุราษฎรธานี

จํานวนเปาหมาย
0

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
0

รอยละ
0

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)

17. งบประมาณ

วันตอตานยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564

งบประมาณที่ไดรับ ผลการใชจาย
ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
82,000
15,258
0
0
15,258
แหลงงบประมาณ งบรายจายอื่น แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด โครงการ
สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด
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18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี การดําเนินการผูปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ
18.2 แนวทางแกไข
การมอบหมายและประสานใหเจาหนาที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ดําเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบายสูปฏิบัติ
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
19.1 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงตองปรับแผน/โครงการให
สอดคลองกับสถานการณเพื่อความปลอดภัยทางสุขภาพและระวังปองกันนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
19.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดรวมกับศูนยอํานวยการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดสุราษฎรธานีเปนประจําทุกเดือน
19.3 การดําเนินการสถานศึกษาสีขาวมีการดําเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑสถานศึกษาสีขาว
ประมาณเดือนพฤษภาคม 2564 เนื่องจากสถานการณการแพรของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ไมมีความ
เหมาะสมใหสถานศึกษาดําเนินการสะสมผลงานเพื่อสงผลงานเขารับการประเมินในสถานการณเชนนี้ เนื่องจากจะ
เปนภาระงานใหกับครู อาจารย ในสถานศึกษาซึ่งมีหนาที่สําคัญที่ตองจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ ให
ครบถวนกอน ประกอบกับการดําเนินงานในแตละดานตามเกณฑตัวชี้วัด ตองทํากิจกรรมในรูปแบบรวมกลุม การ
รณรงค ซึ่งจะเกิดความไมปลอดภัยและเสี่ยงกับการติดเชื้อของนักเรียน นักศึกษา จึงสมควรใหสถานศึกษาพิจารณา
ดําเนินงานตามกรอบแนวทางกิจกรรม ที่เหมาะสมปลอดภัย สําหรับการสงผลงานเขารับการประเมินเพื่อรับรางวัล
ใหชะลอออกไปไมมีกําหนด
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
20.1 เกิดการบูรณาการความรวมมือระหวางสถานศึกษา หนวยงานทางการศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
20.2 มีขอมูลสารสนเทศดานยาเสพติดในการขับเคลื่อนการปองกันยาเสพติด
21. ผูรายงาน นางทิพยสุดา สมทรัพย ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
โทรศัพท 0619143708 โทรสาร 077-203252 E–mail : .........-.......................................
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

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

แบบฟอรม

สําหรับ สป.(เดิม)
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ชื่อโครงการ
ประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 6๓ - ธ.ค. 6๓  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 6๔ - มี.ค. 6๔
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 6๔ - มิ.ย. 6๔  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 6๔ - ก.ย. 6๔
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ
(โปรดวิเคราะหความเชื่อมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ 2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 11. ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท 11.1 การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 12 ดานการศึกษา
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.6 แผนความมั่นคง 1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุขอ...............-........................................................................................)
4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ................-.......................................................................................)
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
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๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ถามี)
(โปรดระบุนโยบายขอ........................ไมมี...........................................................................................................)
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔
 ยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกําลังคน การวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีคุณภาพ
 ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท
 ยุทธศาสตรที่ 4 สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
7. หลักการและเหตุผล
การปฏิรูปการศึกษาในปจจุบัน ไดกําหนดไวในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 – 2579 ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒ นาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสัง คมแหงการเรียนรู มีเปาหมายที่สําคัญ ไดแก ผูเรียนมีทักษะและ
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คุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 คนทุกชวงวัยมีทักษะ
ความรูความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตาม
ศักยภาพ โดยที่การพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงเนนพัฒนาผูเรียน
ใหมี คุณภาพตามมาตรฐานที่ กําหนด ในแตละระดับชั้น อันส งผลใหผู เรียนเกิ ดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ไดแก
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญ หา ความสามารถในการใชทักษะ
ชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี ถือวามีความสอดคลองกับนโยบายหลักของคณะรัฐมนตรี จากการแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรี โดย พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีแถลงตอรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25
กรกฎาคม 2562 นโยบายหลักดานที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย
โดยการปรับรูปแบบการเรียนรูและการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกชวงวัยสําหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
เปนไปตามแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ประเด็นการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยการปรับหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่งมุงเนนการประเมินเพื่อพัฒนา (Assessment for improvement)
จากการที่ ป ระเทศไทยได เขารวมโครงการประเมิ น ผลนั กเรียนนานาชาติ (Programme for International
Student Assessment: PISA) ผลการประเมิ น ที่ ผ านมาสะท อนให เห็ นว าคุ ณ ภาพของนั กเรี ยนไทยยั ง ตามหลั ง
ประเทศตาง ๆอยูอีกมาก ดังนั้น จึงจําเปนตองพัฒนาคุณภาพเด็กไทยใหมีความพรอมในการพัฒนาสูความเปนหนึ่ง
ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต โดยเฉพาะอย างยิ่ ง จํ าเป น ต อ งพั ฒ นาทั ก ษะที่ จํ าเป น ในศตวรรษที่ 21
ประกอบดวย การคิดอย างมีวิจ ารณญาณและการแกไ ขปญ หา การรวมมื อกัน ผานเครือ ขาย การปรับ ตัว การ
สรางสรรค การสื่อสารทั้งดวยการพูดและการเขียน การเขาถึงและการวิเคราะหขอมูลขาวสารความรู ความอยากรู
อยากเห็น และการจิน ตนาการ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักทดสอบการศึกษาได
จัดทําเครื่องมือประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับขึ้น ประกอบดวย การประเมินความสามารถดาน
การอานของผูเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีกรอบการประเมินความสามารถดาน การอานรูเรื่อง และการอานออก
เสียง การประเมินคุณภาพผูเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีกรอบการประเมินความสามารถดานภาษาไทย และดาน
คณิตศาสตร โดยเปดโอกาสใหนักเรียนจากทุกสังกัดเขารับการประเมิน เพื่อวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพผูเรียน
ในภาพรวมทั้งประเทศ และนําไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุน
การตัดสินใจ ในระดับนโยบายของประเทศ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหกับโรงเรียน
เอกชนในกํ ากับ ในจัง หวั ดสุราษฎรธ านี ไดเล็ง เห็น ถึง ประโยชนข องการประเมิน ผลคุณ ภาพการศึก ษาของ
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญในระบบ จึง ไดจัดทําโครงการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ
เพื่อ ดํา เนิน การประเมิน คุณ ภาพผูเ รีย นของโรงเรีย นเอกชนดว ยเครื่อ งมือ มาตรฐานระดับชาติ และนําผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาไปใชในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบอยา งตอ เนื่อ ง
ตอไป
8. วัตถุประสงค
8.1 เพื่อดําเนินการประเมินความสามารถดานการอาน (การอานออกเสียงและการอานรูเรื่อง) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2563 ใหกับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญในระบบในจังหวัดสุราษฎรธานี
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8.2 เพื่อดําเนินการประเมินคุณภาพผูเรียน (ความสามารถพื้นฐานดานภาษาไทยและดานคณิตศาสตร) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563 ใหกับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญในระบบในจังหวัดสุราษฎร
ธานี
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
คาเปาหมาย
วิธีประเมินผล
เครื่องมือที่ใช
9.1 เชิงปริมาณ
9.1.1 รอยละของ
ไมต่ํากวารอยละ 95
รวบรวมขอมูล
ใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ของจํานวนนักเรียนที่
แตละหองสอบ
ที่สมัครใจเขารับการประเมิน
สมัครใจเขารับการ
(แบบ สพฐ.2)
ไดรับการประเมินความสามารถ ประเมิน
ดานการอาน
9.1.2 รอยละของนักเรียน ไมต่ํากวารอยละ 95
รวบรวม/สรุปขอมูล ใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่สมัคร ของจํานวนนักเรียนที่
แตละหองสอบ
ใจเขารับการประเมิน ไดรับการ สมัครใจเขารับการ
(แบบ สพฐ.2)
ประเมินความสามารถพื้นฐาน ประเมิน
ดานภาษาไทยและดาน
คณิตศาสตร
9.2 เชิงคุณภาพ
9.2.1 รอยละของ
รอยละ 90
รวบรวม/สรุปขอมูล แบบรายงานผลการ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ประเมิน
ที่ไดรับการประเมิน
ความสามารถดาน
ความสามารถดานการอาน
การอาน ชั้น
ผานเกณฑการประเมิน
ประถมศึกษาปที่ 1
ปการศึกษา 2563
9.2.2 รอยละของนักเรียน
รอยละ 50
รวบรวม/สรุปขอมูล แบบรายงานผลการ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ
ประเมินคุณภาพ
การประเมินความสามารถ
ผูเรียน ชั้น
พื้นฐานดานภาษาไทยและ
ประถมศึกษาปที่ 3
ดานคณิตศาสตรผานเกณฑ
ปการศึกษา 2563
การประเมิน
10. กลุมเปาหมายโครงการ
10.1 เชิงปริมาณ
10.1 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญในระบบ
ในจังหวัดสุราษฎรธานี
10.2 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญในระบบ
ในจังหวัดสุราษฎรธานี
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10.2 เชิงคุณภาพ
11. ระยะเวลาดําเนินการ

ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

12. สถานที่ดําเนินการ

ภายในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี

13. กิจกรรมที่วางแผนดําเนินการ
ชื่อกิจกรรม
13.1 ประชุมคณะกรรมการระดับสนาม
สอบ เรื่อง แนวทางการดําเนินงานประเมิน
ความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ เรื่อง แนว
ทางการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563
13.2 ดําเนินการประเมินความสามารถ
ดานการอานของผูเรียน (RT) ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 และประเมินคุณภาพ
ผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 ปการศึกษา 2563
13.3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมิน
ความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และประเมิน
คุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่
3 ปการศึกษา 2563
13.4 จัดทํารายงานผลการประเมิน
ความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และประเมิน
คุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่
3 ปการศึกษา 2563

ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/

/

/

/

/

/

/

/ /
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14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล ไดดําเนินงานตามโครงการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาภาค
บังคับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบรอยแลว จํานวน 3 กิจกรรม ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
14.1 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
14.1.1 ประชุ ม คณะกรรมการระดั บ สนามสอบ เรื่ อ ง แนวทางการดํ า เนิ น งานประเมิ น
ความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2563 ณ หองประชุมสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 มีผูเขารวมประชุม จํานวน 70 คน
14.1.2 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ เรื่อง แนวทางการดําเนินงานประเมินคุณภาพ
ผู เ รี ย น (NT) ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 3 ป ก ารศึ ก ษา 2 5 6 3 ณ ห องประชุ ม โรงแรมแก ว สมุ ย รี ส อร ท
ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 มีผูเขารวมประชุม จํานวน 62 คน
14.2 ดําเนินการประเมินคุณภาพผูเรียน ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
14.2.1 ดําเนินการประเมิน ความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ปการศึกษา 2563 ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยมีโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญในระบบประสงคเขารับการ
ประเมิน จํานวน 41 โรงเรียน ผูมีสิทธิ์เขารับการประเมิน จํานวน 3,741 คน และเขารับการประเมิน จํานวน
3,400 คน คิดเปนรอยละ 97.95 ของจํานวนผูมีสิทธิ์สอบตาม สพฐ.2
14.2.2 ดําเนินการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563 ใน
วันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยมีโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญในระบบประสงคเขารับการประเมิน จํานวน 42
โรงเรียน ผูมีสิทธิ์เขารับการประเมิน จํานวน 3,707 คน และเขารับการประเมิน จํานวน 3,599 คน คิดเปนรอย
ละ 97.09 ของผูมีสิทธิ์สอบตาม สพฐ.2
14.3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
14.3.1 ตรวจเยี่ ย มสนามสอบการประเมิ น ความสามารถด า นการอ า นของผู เ รี ย น (RT)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564 วันที่ 16 มีนาคม 2564 ไดแก สนามสอบโรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
สนามสอบโรงเรียนยุวศึกษา สนามสอบโรงเรียนเทพมิตรศึกษา สนามสอบโรงเรียนสัมพันธศึกษา และสนามสอบ
โรงเรียนสารสาสนวิเทศ รวมทั้งสิ้นจํานวน 5 โรงเรียน
14.3.2 ตรวจเยี่ ย มสนามสอบการประเมิ น คุ ณ ภาพผู เรี ย น (NT) ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 3
ปการศึกษา 2564 วัน ที่ 24 มี น าคม 2564 ได แก สนามสอบโรงเรียนอนุ บาลอนุ บาลพฤษชาติ สนามสอบ
โรงเรียนจงฮั้ว สนามสอบโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สนามสอบโรงเรียนอนุบาลบานคุณหนู สนามสอบโรงเรียน
ประถมพุทธนิ คม สนามสอบโรงเรียนเซนโยเซฟเกาะสมุย สนามสอบโรงเรียนอุนรักเกาะสมุย และสนามสอบ
โรงเรียนไออุน รวมทั้งสิ้นจํานวน 8 โรงเรียน
14.4 จัดทํารายงานผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
และประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563 (อยูในระหวางดําเนินการ)
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15. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด (จากขอ 9)
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
15.1.1 รอยละของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่สมัคร
ใจเขารับการประเมิน ไดรับการ
ประเมินความสามารถดานการ
อาน

คาเปาหมาย

ไมต่ํากวา
รอยละ 95
ของจํานวน
นักเรียนที่
สมัครใจเขา
รับการ
ประเมิน
15.1.2 รอยละของนักเรียน ไมต่ํากวา
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่สมัคร รอยละ 95
ใจเขารับการประเมิน ไดรับการ ของจํานวน
ประเมินความสามารถพื้นฐาน นักเรียนที่
ดานภาษาไทยและดาน
สมัครใจเขา
คณิตศาสตร
รับการ
ประเมิน
เชิงคุณภาพ
15.2.1 รอยละของนักเรียน รอยละ 90
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับ
การประเมินความสามารถดาน
การอานผานเกณฑการประเมิน
15.2.2 รอยละของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ
การประเมินความสามารถ
พื้นฐานดานภาษาไทยและ
ดานคณิตศาสตรผานเกณฑ
การประเมิน

จํานวนเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

รอยละ

1. จํานวนผูมีสิทธ
สอบตาม
สพฐ.2 = 3,471
คน
2. เปาหมาย
3,297 คน

จํานวนผูเขาสอบ
3,400 คน

97.95
ของผูมีสิทธิ์สอบ
ตาม สพฐ.2

1. จํานวนผูมีสิทธ
สอบตาม สพฐ.2 =
3,707 คน
2. เปาหมาย
3,522 คน

จํานวนผูเขาสอบ
3,599 คน

97.09
ของผูมีสิทธิ์สอบ
ตาม สพฐ.2

ผูผานเกณฑการ
ประเมิน
3,281 คน

96.50
ของผูเขาสอบ
ทั้งหมด

ผูผานเกณฑการ
ประเมิน
3,167

87.97
ของผูเขาสอบ
ทั้งหมด

1. จํานวนผูเขา
สอบทั้งหมด
3,400 คน
2. เปาหมาย
3,060 คน
รอยละ 50 1. จํานวนผูเขา
สอบทั้งหมด
3,599 คน
2. เปาหมาย
3,239 คน
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)
โครงการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
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17. งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ ผลการใชจาย
ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
340,400
194,366 194,366
แหลงงบประมาณ งบรายจายอื่น
18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อุปสรรค
ความถูกตอง โปรงใส และยุติธรรม ของการดําเนินการทดสอบ และการตรวจกระดาษคําตอบขอเขียน
18.2 แนวทางแกไข
- ศูนยสอบชี้แจง ทําความเขาใจ เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานการประเมินความสามารถดานการ
อ า นของผู เรี ย น (RT) ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 1 และการประเมิ น คุ ณ ภาพผู เรี ย น (NT) ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 3
ปการศึกษา 2563
- ศู น ยส อบกํ าชั บ ให ส นามสอบศึก ษาคู มื อการประเมิ น ความสามารถด านการอ านของผู เรี ยน (RT)
ชั้น ประถมศึกษาปที่ 1 และการประเมิน คุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563 และ
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอยางเครงครัด
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป
รวบรวม จั ด ทํ าข อ มู ล สารสนเทศ วิ เคราะห ผ ลการประเมิ น ความสามารถด านการอ านของผู เรี ย น (RT)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เปนรายตัวชี้วัด ใหแลวเสร็จ
เพื่อวางแผนกํากับ ติดตาม การยกระดับคุณภาพผูเรียนในปการศึกษาถัดไป
20. ประโยชนที่สาธารณชนไดรับ
ครูผูสอนมีขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสามารถดานการอานของผูเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ความสามารถดานภาษาไทย และความสามารถดานคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563 เพื่อ
นําไปปรับปรุงพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล
21. ผูรายงาน นางสาวลีลารัศม จาตุรพล ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการ
โทรศัพท 089-7001910 โทรสาร 077-203252 E–mail : leelarasm@gmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
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