
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  
2. ช่ือโครงการ   จัดทําแผนการจัดการศึกษาและการประเมินผลการดําเนนิงานตามแผน 

3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ 6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20. ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท 20.4 การพฒันาระบบบริหารงานภาครัฐ 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
4.6 แผนความม่ันคง 9. เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ.................................-......................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ........................ไมมี...........................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
        ยุทธศาสตรท่ี ๑  สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกําลังคน การวิจัย  
        และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
    ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
        ใหมีคุณภาพ 
    ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท 
    ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
7. หลักการและเหตุผล  
     ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 9 
กําหนดไววาการบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการปฏิบัติ คือ (1) กอนจะ
ดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา (2) การกําหนดแผนปฏิบัติ
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ราชการของสวนราชการตามขอ (1) ตองมีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะตองใชในการ
ดําเนินการของแตละข้ันตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวช้ีวัดความสําเร็จของภารกิจหนวยงาน 
ประกอบกับคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ท่ี 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 ขอ 11 ใหมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและ 
การจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีนโยบายและยุทธศาสตรของสวน
ราชการตาง ๆ ท่ีมอบหมายในการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ 
สูการปฏิบัติในระดับจังหวัด โดยอํานาจหนาท่ีขอหนึ่งมอบหมายใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบในขอ 
11 (2) คือ จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ   
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จึงไดดําเนินการจัดทําแผนการจัดการศึกษาและการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน ท่ีสอดคลองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบายของรัฐบาลแผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ.2560-2564 และแผนอื่นท่ีเกี่ยวของมาเช่ือมโยง เพื่อ
เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพภายใตการบูรณาการภารกิจดานการศึกษาเพื่อความเปน
เอกภาพของจังหวัดสุราษฎรธาน ี

8. วัตถุประสงค 
     8.1  เพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี ใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 
     8.2  เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณจังหวัดสุราษฎรธาน ี
     8.3  เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี
     8.4  เพื่อรายงานและประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 
9.1  เชิงปริมาณ 
       9.1.1 แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดสุราษฎรธานี 

จํานวน 1 เลม - มีกรอบแนวทางใน
การบริหารจัด
การศึกษาของจังหวัด 

- คําส่ังแตงต้ัง 
- ประชุมทบทวน 
/จัดทําแผนฯ 

       9.1.2 แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณจังหวัด 
สุราษฎรธานี 
 

จํานวน 1 เลม - แผนงาน/โครงการ - คําส่ังแตงต้ัง 
- ประชุมทบทวน 
/จัดทําแผนฯ 

       9.1.3 แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

จํานวน 1 เลม - กรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการประจําป
ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุ
ราษฎรธานี 

- คําส่ังแตงต้ัง 
- ประชุมทบทวน/
กล่ันกรอง/จัดทํา
แผนฯ 
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ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 
- แผนงาน/โครงการ 

       9.1.4 รายงานและประเมินผล
การดําเนินงานประจําปงบประมาณ
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี 

จํานวน 1 เลม - แผนงาน/โครงการ - แบบติดตามและ
รายงานผลการ
ดําเนินโครงการ 

3.2  เชิงคุณภาพ 
       บุคลากรในสํานักงานศึกษาธกิาร
จังหวัดสุราษฎรธานี นําแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี มาใชเปนกรอบทิศทาง
ในการปฏิบัติราชการ 

รอยละ 100 ความสําเร็จของ
โครงการ 

แผนงาน/โครงการ 

10. กลุมเปาหมายโครงการ     
  10.1  เชิงปริมาณ 
           - ผูบริหารหนวยงานท่ีจัดการศึกษา/เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานแผนของหนวยงาน จํานวน 35 คน 
           - บุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 39 คน 
  10.2  เชิงคุณภาพ 
  บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี นําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มาใชเปนกรอบทิศทางในการ
ปฏิบัติราชการ สงผลตอความสําเร็จของงานเพิ่มข้ึน 
 
11. ระยะเวลาดําเนนิการ  ธันวาคม 2563 - กันยายน 2564 
 
12. สถานท่ีดําเนินการ  จัดประชุมหนวยงานในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธาน ี
 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  

ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
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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ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
 
13.3 ประชุมจัดทํารายงานและ
ประเมินผลการดําเนินงานประจําป
งบประมาณของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี 

         / /   / 

 
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13) 
      เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหเกิดความเส่ียงในการ
แพรระบาด อีกท้ัง สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีไดสํารวจขอมูลสําหรับจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ. 2563-2565) จังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564) ผานชองทางออนไลน
เรียบรอยแลว จึงไมไดประชุมจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณจังหวัดสุราษฎรธานี
แตใชชองทางออนไลนทดแทน 

15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 
เชิงปริมาณ      
       1. แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดสุราษฎรธานี 

จํานวน 
1 เลม 

จํานวน 
1 เลม 

จํานวน 
1 เลม 

100 

       2. แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณจังหวัด 
สุราษฎรธานี 

จํานวน 
1 เลม 

จํานวน 
1 เลม 

จํานวน 
1 เลม 

100 

       3. แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี 

จํานวน 
1 เลม 

จํานวน 
1 เลม 

จํานวน 
1 เลม 

100 

       4. รายงานและประเมินผล
การดําเนินงานประจําป
งบประมาณของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี 
 

จํานวน 
1 เลม 

จํานวน 
1 เลม 

0 0 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 
เชิงคุณภาพ      
       บุคลากรในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
นําแผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี มาใชเปนกรอบ
ทิศทางในการปฏิบัติราชการ 

รอยละ 
100 

รอยละ 100 0 0 

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

38,900 8,990 0 8,990 0 - 
แหลงงบประมาณ งบรายจายอื่น แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย   

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
      เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จจจึงไมสามารถ

จัดประชุมท่ีมีการรวมตัวของคนหมูมากได 

 

      18.2 แนวทางแกไข 
      ปรับเปล่ียนเปนการใชชองทางออนไลนในการจัดการขอมูล 
 
19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
  ประชุมจัดทํารายงานและประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี 
 
20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มีกรอบแนวทางท่ีใชในการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติ นโยบายรัฐบาล และบริบทของพื้นท่ี ท่ีมีประสิทธิภาพ ภายใตความรวมมือของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ

กับการจัดการศึกษา 

 
21. ผูรายงาน นางสาวรสุ  รุมจิตร  ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 
     โทรศัพท 081-9582612 โทรสาร 077-203252 E–mail : ppolicysurat@gmail.com 
22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

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



แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ช่ือโครงการ    เสริมสรางศักยภาพบุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 10.การปรับเปล่ียนคานิยม และวัฒนธรรม 
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท 10.1 การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิต

สาธารณะ และการเปนพลเมืองท่ีดี 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 9. ดานสังคม 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      1.การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.............-..........................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวยั 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ.......................................-................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวจัิย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ........................ไมมี...........................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
        ยุทธศาสตรท่ี ๑  สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกําลังคน การวิจัย  
        และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
    ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
        ใหมีคุณภาพ 
    ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท 
    ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
7. หลักการและเหตุผล  
     การพัฒนาองคการเปนทฤษฎีท่ีอาศัยหลักทางพฤติกรรมศาสตร สรางความเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับคานิยมและ
พฤติกรรมของสมาชิกในองคการ โดยเนน 3 ดาน คือ เพิ่มความสามารถในการทํางานใหความสําคัญกับการพัฒนา
องคกร และใหความสําคัญกับการมีปฏิสัมพันธระหวางกันของสมาชิกในองคกร กระบวนการท่ีจะเสริมสรางให
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บุคลากรมีความรู  ความเขาใจ มีความสามารถ มีทักษะในการทํางานดี ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีในการทํางานอันจะ
เปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน  นอกจากการใหความรูทางวิชาการแลว ตองปลูกฝงใหทุกคนมี
พื้นฐานและความพรอมในดานปญญา  คุณธรรม  จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค การใฝรูเรียนรูตลอดชีวิต 
และการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความสําเร็จในการรวมกันทํางานเกิดจากการเสริมพลัง
ความรู ความสามารถจากบุคลากรในองคกรทุกระดับ 

  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี เห็นความสําคัญของการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีใหมีคุณภาพ และสงผลตอการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงไดจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดข้ึน 
8. วัตถุประสงค 
     8.1  เพื่อปลูกฝงทักษะความรูความเขาใจในการขับเคล่ือนกลยุทธตาง ๆ ใหแกบุคลากรและคณะทํางาน  
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพทุกดาน 
 8.2  เพื่อเสริมสรางการทํางานของบุคลากรและคณะทํางานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี
ใหมีกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมในการปฏิบัติงานท่ีมุงเนนเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
 8.3  เพื่อสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะและสรางความผูกพันท่ีดีกับองคกร 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 
9.1  เชิงปริมาณ 
       รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุราษฎรธานี 

รอยละ 100 รายงานผล 
ความพึงพอใจ 

แบบสอบถาม 

9.2  เชิงคุณภาพ 
       บุคลากรผูเขารวมโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร มีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 
เขาใจในการปฏิบัติงานตามนโยบาย
และมีความสามัคคี มีความรักผูกพัน 
ในองคกร 

ศึกษาดูงาน  
จํานวน 1 ครั้ง 

 

รายงานผล 
การดําเนินงานของ

โครงการ 

รายงาน 

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 



~ 4 ~ 

 

  เจาหนาท่ีคุรุสภาในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด     จํานวน     3   คน 
  10.2  เชิงคุณภาพ 
   บุคลากรผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจและปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบายขององคกร  
เขาใจกระบวนการปฏิบัติงานทําใหงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด บุคลากรมีขวัญกําลังใจท่ีดี ชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน สงผลตอความสําเร็จของงานเพิ่มข้ึน  
11. ระยะเวลาดําเนนิการ 12 เดือน/ป (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
12. สถานท่ีดําเนินการ 
   12.1  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนาน อําเภอเมือง จังหวัดนาน 
   12.2  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสามอาชีพ อําเภอเมือง จังหวัดนาน 
   12.3  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จังหวัดนาน 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  

ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13.1 ประชุมช้ีแจง มอบหมายงาน 
ส่ือสารทําความเขาใจกับ
ผูรับผิดชอบโครงการ 

/            

13.2 แตงต้ังคณะทํางาน /            
13.3 ประสานวิทยากร สถานท่ี 
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 ประชุมช้ีแจง มอบหมายงานและทําความเขาใจกับบุคลากรในสังกัด แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
ตามโครงการ ประสานวิทยากร สถานท่ีศึกษาดูงาน และกําหนดปฏิทินการดําเนินการ 
      14.2 ดําเนินการตามแผนงาน ดังนี ้
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              การประชุม/ศึกษาดูงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนาน ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสาม
อาชีพ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติจังหวัดนาน โดยใหบุคลากรท่ีตัวแทนของแตละกลุมงานของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ไดศึกษา แลกเปล่ียนเรียนรูกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อนําความรูท่ีไดรับจาก
การศึกษาดูงาน ประสบการณใหมๆ มาปรับใชกับการปฏิบัติงานของกลุมงานท่ีรับผิดชอบ ส่ิงใดท่ีดีนํามาปรับใชให
นํามาปรับใช ส่ิงใดคิดวาไมดีลองนํามาพัฒนาตอยอดเพื่อใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีไดมีนวัตกรรม 
บรรยากาศในสถานท่ีทํางานใหมๆ ในการจูงใจใหบุคลากรมีความรู ความผูกพันมากยิ่งข้ึนโดยนํามาประยุกตใช
เปนไปตามกระบวนการท่ีไดวางแผนไว 
      14.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม วันท่ี 3 ธันวาคม 2563 
 
15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 
เชิงปริมาณ      
       รอยละความพึงพอใจ
ของผูเขารวมโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี 

รอยละ 
100 

39 คน 16 คน 41.03 

เชิงคุณภาพ      
       บุคลากรผูเขารวม
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร มีความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน เขาใจใน
การปฏิบัติงานตามนโยบาย
และมีความสามัคคี มีความ
รักผูกพัน 
ในองคกร 

ศึกษาดูงาน  
จํานวน 1 

ครั้ง 
 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 100 

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

45,400 45,400 45,400 - - - 
แหลงงบประมาณ งบรายจายอื่น แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
     - ความรวมมือ/ระยะเวลาในการดําเนินงาน/จํานวนงบประมาณท่ีไดรับ 

              - ผูเขารวมโครงการนอยกวาเปาหมายเนื่องจากในชวงท่ีศึกษาดูงาน งานตามภารกิจของหนวยงานตอง

ดําเนินการอยางตอเนื่องตองใหตัวแทนของแตละกลุมเขาศึกษาดูงาน 

      18.2 แนวทางแกไข 
     - ประชุมวางแผนการดําเนินงานรวมกัน/จํานวนวันท่ีใชในการดําเนินงาน 

19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
  ส้ินสุดโครงการแลวต้ังแตในไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     
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20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
 20.1  ขาราชการ และบุคลากรทางการศึกษามีความรู  ความเขาใจในการปฏิ บัติงานของกลุมงาน 
ทุกกลุม มีประสบการณและแนวทางเพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพในการปฏิ บั ติงานในการขับเคล่ือนภารกิจ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทําใหการปฏิบัติงานในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีมีประสิทธิภาพ 
  20.2  ขาราชการและบุคลกรทางการศึกษา มีความสามัคคีในหมูคณะและสรางความผูกพันท่ีดีกับองคกร 
 20.3 ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิ บัติงานท่ีมีกระบวนทัศน  วัฒนธรรม และคานิยม 
ในการปฏิ บั ติงาน ท่ีมุ งเพิ่ มสมรรถนะในการปฏิ บั ติงาน  และมีความรูความเขาใจแนวการปฏิ บั ติงาน 
ท่ีสอดคลองกับนโยบายขององคกร 
  20.4  ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษามีความรู  ประสบการณ เกี่ยวกับศาสตรพระราชา 
และเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําไปปรับใชในการดําเนินชีวิตไดเปนอยางดี 
21. ผูรายงาน นายวัฎนา  ทองมณี  ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
     โทรศัพท 077-203252 โทรสาร 077-203252 E–mail : watsurat196912@gmail.com 
22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

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



แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ช่ือโครงการ    ตรวจติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร  

     (เชิงบูรณาการโดยใชพื้นท่ีเปนฐานของจังหวัดสุราษฎรธานี) 

3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ 2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 11. ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท 11.1 การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 
4.4 แผนปฏรูิปประเทศ 12 ดานการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

          1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
4.6 แผนความม่ันคง 1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวยั 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน  7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบบัปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
 

๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            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 
        ยุทธศาสตรท่ี ๑  สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกําลังคน การวิจัย  
        และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
    ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
        ใหมีคุณภาพ 
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    ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท 
    ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
7. หลักการและเหตุผล  
 โครงสรางการบริหารจัดการศึกษาของสวนกลางในระดับภูมิภาคตามคําส่ังคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 
11/2559 เรื่องการบริหารราชการของกระทรวง ศึกษาธิการในภูมิภาค ซึ่งส่ัง ณ วันท่ี 21 มีนาคม พุทธศักราช 
2559 เพื่อใหการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเปนไปดวยความ
เรียบรอยมีเอกภาพและสามารถประสานเช่ือมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษาของประเทศโดยเนนการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนใหสอดรับกับแนวทางการบริหารงานโดยประชารัฐ โดยมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการเพื่อปฏิบัติภารกิจ ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและ
การจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนดการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีนโยบายและยุทธศาสตรของสวน
ราชการตาง ๆ ท่ีมอบหมายใหเกิดความเปนเอกภาพ และเปนกลไกหลักในการบูรณาการการทํางานของทุกภาค
สวนท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหเกิดความเปนเอกภาพเชิงนโยบาย สอดคลองกับระเบียบการบริหารราชการ
แผนดิน การสอดประสานการทํางานในเชิงพื้นท่ีท่ีเปนอยูในปจจุบันใหเปนการทํางานในลักษณะยุทธศาสตรเชิงรุก
และประสานภารกิจรวมกันในแนวราบ การขับเคล่ือนยุทธศาสตรท่ีจะตองลงสูพื้นท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผลในทางการปฏิบัติ ซึ่งเปาหมายสําคัญของการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัด คือ การพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนและเนนประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ ครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนในพื้นท่ีและสังคมพึงพอใจ 
ประเทศชาติไดคนหรือทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ สังคมอยูรวมกันไดอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศนระยะยาวของประเทศไทย คือ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”   
 เปาหมายของการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การสรางคุณภาพของคนไทยในพื้นท่ี
จังหวัดนั้นใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได โดยมีความใฝรู
และทักษะท่ีเหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม ตลอดจนความสามารถในการพัฒนาและสรางเสริมคุณภาพการเรียนรู 
โดยเนนการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนและคนในพื้นท่ีสรางสัมมาชีพในพื้นท่ี ลดความเหล่ือมลํ้า และพัฒนากําลังคนให
เปนท่ีตองการ เหมาะสมกับพื้นท่ี ท้ังในดานการเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ  
  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศเรื่องการแบงหนวยงานภายในสํานักงานศึกษาธิการภาคและ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอ 2.5 และ 4.5 เกี่ยวกับหนาท่ีความ
รับผิดชอบดานการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลของสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดและมีการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการตรวจราชการการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560 ไดบัญญัติรายละเอียดแนวทาง การตรวจราชการ
และการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใหมีความชัดเจนดังนั้นเพื่อใหการตรวจ
ราชการ ติดตามและประเมินผลเปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล เปนระบบมีกรอบและมี
แนวทางเดียวกันในการขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติใหเห็นผลเปนรูปธรรมใหเกิดประโยชนสูงสุดเปนแนวทางใน
การตรวจราชการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการนํานโยบายไปปฏิบัติตามกรอบนโยบายการตรวจราชการและการ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ/นโยบายจุดเนนของจังหวัดรวมท้ังการนําผลจากการ
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ตรวจราชการและติดตามประเมินผลมาใชเปนฐานขอมูลท่ีแสดงถึงความสําเร็จ จุดแข็ง จุดออน และแนวทางการ
ปรับปรุงแกไข ชวยใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพสูงข้ึนตอไปจึงจัดทําโครงการนี้ 
 
8. วัตถุประสงค 
     8.1  เพื่อติดตามการดําเนินงานตามภารกิจและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายจุดเนนของจังหวัด 
     8.2  เพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 
9.1  เชิงปริมาณ 
       9.1.1 รอยละของหนวยงาน 
ทางการศึกษาในจังหวัดไดรับการกํากับ 
ติดตาม การดําเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายจุดเนน
ของจังหวัด 

รอยละ 100 ของ
หนวยงานทาง

การศึกษา 
ในจังหวัด 

(จํานวน 8 สังกัด) 

- รายงานการลง
พื้นท่ีตรวจราชการ 

- แบบ รต.64 

       9.1.2 รอยละของสถานศึกษา 
ในจังหวัดไดรับการกํากับ ติดตาม  
การดําเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาและนโยบายจุดเนน
ของจังหวัด 

รอยละของ
สถานศึกษา 
ในจังหวัด  

(จํานวน 606 แหง) 

- รายงานผลการ
นิเทศ ติดตาม การ
ดําเนินงานตาม
นโยบาย ศธ. 

- แบบ รต.64 

       9.1.3 มีการประชุมการ
ดําเนินงานการรายงานผลการตรวจ
ราชการ และติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
ระดับจังหวัด 

มีการประชุมการ
ดําเนินงานการ

รายงานการตรวจ
ราชการฯ ระดับ

จังหวัด         
(จํานวน 1 ครั้ง) 

- รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
นโยบายและจุดเนน
ของ ศธ. 

- รายงาน 
การประชุม 
- ระเบียบวาระ
การประชุม 

       9.1.4 มีการลงพื้นท่ีตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
ระดับจังหวัด 

มีการลงพื้นท่ีตรวจ
ราชการฯ          

(จํานวน 1 ครั้ง) 

- รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
นโยบายและจุดเนน
ของ ศธ. 

- แบบติดตาม
การตรวจ
ราชการฯ 

       9.1.5 มีการลงพื้นท่ีนิเทศ 
ติดตาม การดําเนินงานตามนโยบาย
และจุดเนนกระทรวง ศึกษาธิการ 

มีการลงพื้นท่ีนิเทศ 
ติดตาม การ

ดําเนินงานตาม

- รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
นโยบายและจุดเนน

- แบบ รต.64 
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ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
(ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติท่ีดีตามนโยบาย 
ศธ.) 

นโยบาย ศธ. 
(จํานวน 1 ครั้ง) 

ของ ศธ. 

9.2  เชิงคุณภาพ 
       9.2.1 หนวยงานทางการศึกษาใน
จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
นโยบายจุดเนนของจังหวัดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

การรายงานผลการ
ดําเนินงานตาม

นโยบาย และจุดเนน
ของ ศธ. กรณีปกติ 

(จํานวน 2 รอบ) 

- รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
นโยบายและจุดเนน
ของ ศธ. 

- แบบ รต.64 

       9.2.2 สถานศึกษาในจังหวัด
รายงานผลการดําเนินงาน 
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาอยาง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

การรายงานผลการ
ดําเนินงานตาม

นโยบาย และจุดเนน
ของ ศธ. กรณีปกติ  
(จํานวน 2 รอบ) 

- รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
นโยบายและจุดเนน
ของ ศธ. 

- แบบ รต.64 

       9.2.3 มีรายงานผลการตรวจ
ราชการ และติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดสุ
ราษฎรธานี (กรณีปกติ) 

รูปเลมรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

ตามนโยบาย และ
จุดเนนของ ศธ. กรณี

ปกติ  
(จํานวน 2 เลม :  1 

รอบ : 1 เลม ) 

- รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
นโยบายและจุดเนน
ของ ศธ. 

- แบบ รต.64 

 
10. กลุมเปาหมายโครงการ 
    10.1  เชิงปริมาณ 
       10.1.1  หนวยงานการศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบ จํานวน 5 แหง ไดแก  
      1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      2) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
      3) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
     4) สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
     5) ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสุราษฎรธานี 
    10.1.2  โรงเรียนในสังกัด/หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จํานวน 606 โรงเรียน ไดแก  
     1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน    จํานวน 495 โรง 
       1.1) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน 119 โรง 
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      1.2) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จํานวน 180 โรง 
      1.3) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จํานวน 152 โรง 
      1.4) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 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. สถานท่ีดําเนินการ 
      หนวยงานการศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบจังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก 
   12.1  ระดับหนวยงาน ไดแก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา เขต 1,2,3 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับจังหวัด
และระดับอําเภอ 
   12.2  ระดับสถานศึกษา ไดแก สถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษาเอกชน สถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สถานศึกษาสังกัดศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด 
สุราษฎรธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  
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14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  

ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13.1 รับทราบนโยบายและจุดเนนของ ศธ. 
(ประสาน แจงสวนราชการท่ีเกี่ยวของ) 

/ / /          

13.2 วางแผนการดําเนินงาน เสนอโครงการ   / /         
13.3 วิเคราะหรายละเอียดตัวช้ีวัด 
ตามนโยบาย ผูรับผิดชอบขอมูล 
กลุมเปาหมาย และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 

    / /       

13.4 ประชุมจัดทําคูมือ/เครื่องมือฯ  
การตรวจ ติดตามและประเมินผล 

    / /       

13.5 ประชุมช้ีแจง/วางแผนผูมีสวนเกี่ยวของ
ของหนวยงานทางการศึกษาการดําเนินงาน
การรายงานผลการตรวจราชการฯระดับ
จังหวัด 

     /       

13.6 ลงพื้นท่ีนิเทศ ติดตาม การดําเนินงาน
ตามนโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ  
(ถอดบทเรยีนวิธีปฏิบัติท่ีดีตามนโยบาย ศธ.)      

      / / /    

13.7 รับการตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ระดับจังหวัดฯ  

      / / / / /    / 

13.8 สรุปผล/รายงานผลการตรวจราชการ 
และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด 

     / /   / /  
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 13.5 ประชุมช้ีแจง/วางแผนผูมีสวนเกี่ยวของของหนวยงานทางการศึกษาการดําเนินงานการรายงานผล
การตรวจราชการฯระดับจังหวัด     
 13.6 ลงพื้นท่ีนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานตามนโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ 
 13.7 รับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับจังหวัดฯ 
 13.8 สรุปผล/รายงานผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด 
  
  
 ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564และติดตามการเรียนการสอนตามมาตรการ
ปองกันของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 เมื่อวันพุธท่ี  23 มิถุนายน 2564 นายวัลลพ สงวนนาม ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ 
ลงพื้ น ท่ีตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และติดตามการเรียนการสอนตามมาตรการ
ปองกันของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เขตตรวจราชการท่ี 5  จังหวัดสุราษฎรธานี  ไดมอบ
นโยบายในการขับเคล่ือนการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี 
นายสันติภัทร  โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ผูแทนจากสํานักงานศึกษาธิการภาค 5 หัวหนาสวนราชการ
รวมใหการตอนรับ สนับสนุนและประสานการตรวจ ตรวจราชการติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายและ
ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564   
 ลงพื้นท่ีตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และติดตามการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรการการปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จํานวน 5 แหง 
  1) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
 2) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด 
 3) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร 
 4) สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 
 5) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2  และโรงเรียนในสังกัด 
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ส รุป ผล /รายงานผลการตรวจราชการ และ ติดตามป ระเมิน ผลการ จัดการ ศึกษ าของ
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด 

รายงานสรุปผลการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  และติดตามการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรการปองกันของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ของ นายวัลลพ  สงวนนาม ผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ระหวางวันท่ี 20 – 23 มิถุนายน  2564  ในพื้นท่ีเขตตรวจราชการท่ี 5 (ชุมพร สุราษฎรธาน ี
นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา)  วันพุธท่ี 23 มิถุนายน 2564 (จังหวัดสุราษฎรธานี ณ หนวยรับตรวจและ
สถานศึกษา อําเภอเมืองสุราษฎรธานี และอําเภอทาชนะ  จังหวัดสุราษฎรธานี  
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15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 
เชิงปริมาณ      
1. รอยละของหนวยงานทาง
การศึกษาในจังหวัดไดรับ
การกํากับ ติดตาม การ
ดําเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและ
นโยบายจุดเนนของจังหวัด 

รอยละ 100 
ของหนวยงาน
ทางการศึกษา 

ในจังหวัด 
(จํานวน 8 

สังกัด) 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 

2. รอยละของสถานศึกษาใน
จังหวัดไดรับการกํากับ 
ติดตาม การดําเนินงาน 
ตามนโยบายของกระทรวง
ศึกษาและนโยบายจุดเนน
ของจังหวัด 

รอยละของ
สถานศึกษา 
ในจังหวัด  

(จํานวน 606 
แหง) 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 

3. มีการประชุมการ
ดําเนินงานการรายงานผล
การตรวจราชการ และ
ติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ระดับจังหวัด 

มีการประชุม
การดําเนินงาน
การรายงานการ
ตรวจราชการฯ 
ระดับจังหวัด         
(จํานวน 1 

ครั้ง) 

1 ครั้ง 1 ครั้ง รอยละ 100 

4. มีการลงพื้นท่ีตรวจ
ราชการและติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวง ศึกษาธิการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ระดับจังหวัด 
 
 
 
 

มีการลงพื้นท่ี
ตรวจราชการฯ          

(จํานวน 1 
ครั้ง) 

1 1 รอยละ 100 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 
5. มีการลงพื้นท่ีนิเทศ 
ติดตาม การดําเนินงานตาม
นโยบายและจุดเนน
กระทรวง ศึกษาธิการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 (ถอดบทเรียนวิธี
ปฏิบัติท่ีดีตามนโยบาย ศธ.) 
 

มีการลงพื้นท่ี
นิเทศ ติดตาม 
การดําเนินงาน
ตามนโยบาย 

ศธ. 
(จํานวน 1 

ครั้ง) 

1 ครั้ง 1 ครั้ง รอยละ 100 

เชิงคุณภาพ      
1. หนวยงานทางการศึกษาใน
จังหวัดรายงานผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและ
นโยบายจุดเนนของจังหวัด
อยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล   

การรายงานผล
การดําเนินงาน
ตามนโยบาย 

และจุดเนนของ 
ศธ. กรณีปกติ 

(จํานวน 2 
รอบ) 

1 1 รอยละ 100 

2. สถานศึกษาในจังหวัด
รายงานผลการดําเนินงาน 
ตามนโยบายของกระทรวง
ศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

การรายงานผล
การดําเนินงาน
ตามนโยบาย 

และจุดเนนของ 
ศธ. กรณีปกติ  

(จํานวน 2 
รอบ) 

1 1 รอยละ 100 

3. มีรายงานผลการตรวจ
ราชการ และติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ระดับจังหวัด 
 (กรณีปกติ) 

รูปเลมรายงาน
ผลการ

ดําเนินงาน 
ตามนโยบาย 

และจุดเนนของ 
ศธ. กรณีปกติ  

(จํานวน 2 เลม 
:  1 รอบ : 1 
เลม ) 

1 1 รอยละ 100 
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๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดําเนนิการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวัลลพ สงวนนาม นายสันติภทัร โคจีจุล  
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 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 (ฉบับท่ี 24) ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2564 กําหนดเขตพื้นท่ีสถานการณเพื่อ
การบังคับใชมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ  โดยไดกําหนดใหจังหวัดสุราษฎรธานีเปนเขตพื้นท่ีเฝาระวังสูงสุด               
(สีเหลือง) โดยใหสถานท่ีสามารถเปดบริการได โดยตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและควบคุมโรค 
  ดวย สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นท่ีจังหวัด      
สุราษฎรธานียังไมยุติลง และยังคงพบผูติดเช้ือกระจายตัวอยูหลายพื้นท่ี ซึ่งจากสถานการณการแพรระบาดใน
ปจจุบันอาจเปนปจจัยเส่ียงตอการแพรเช้ือในกลุมผูสัมผัส ในครอบครัว กลุมเพื่อน และสถานท่ีทํางานได  เพื่อให
การปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 
สอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน นั้น โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแหง ทุกสังกัด ในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี มีกําหนดจัดการเรียนการสอน
รูปแบบปกติ On-Site ภาคเรียนท่ี 1 /2564 ในวันจันทรท่ี 5 กรกฎาคม 2564 
  จากสถานการณ ดังกลาว การตรวจติดตามแผนงาน/โครงการท่ีสําคัญตามนโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาชาติ และแผนปฏิ บัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการในภาพรวมของเขตตรวจราชการท่ีรับผิดชอบ ไมเปนไปตามกรอบระยะเวลาการตรวจ
ราชการ    การตรวจราชการกรณีปกติ รอบท่ี ๒ ระหวางวันท่ี 1 เมษายน ๒๕๖4 – 30 กันยายน ๒๕๖4  
      18.2 แนวทางแกไข 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี เปนหนวยงานทางภูมิภาคท่ีรับนโยบายการจัดการศึกษาและ
ใหความชวยเหลือ ติดตามการดําเนินการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา โดยยึด
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและสอดคลองกับศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส    
โคโรนา 2019 (COVID-19) และมีการประชาสัมพันธใหสถานศึกษาดําเนินตามมาตรการปองกัน การแพรระบาด
การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พรอมกับกํากับติดตามการดําเนินงานอยาง
สม่ําเสมอ 
19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
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กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ(จากขอ 13) 
13.6 ลงพื้นท่ีนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานตามนโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ  
(ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติท่ีดีตามนโยบาย ศธ.)      
13.7 รับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับจังหวัดฯ ระดับจังหวัด 
13.8 สรุปผล/รายงานผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับจังหวัด 
 
20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
   20.1   จังหวัด สุราษฎรธานี มี การ ขับ เค ล่ือนการ จัดการศึกษาเปน ไปตามน โยบายและจุดเน น 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
      20.2  มีขอมูลสารสนเทศรายงานการจัดการการศึกษาตามนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับจังหวัด เพื่อใชในการพัฒนาการศึกษาตอไป 
      20.3  จังหวัด สุราษฎรธานี มี ตัวอย างสถาน ศึกษาตนแบบในการดําเนิน งานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายจุดเนนระดับจังหวัด 
 
21. ผูรายงาน นางสาวศิริมา นุยไม  ตําแหนง ศึกษานิเทศก ชํานาญการ 
     โทรศัพท 098 014 9465 โทรสาร 077 203252 E–mail : phimsirima7003@gmail.com 
 
22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

mailto:phimsirima7003@gmail.com


แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ช่ือโครงการ    ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการยกกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา 

    จังหวัดโดยผานกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ  2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
    3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
    6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20. ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท 20.5 การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
4.4 แผนปฏรูิปประเทศ 12. ดานการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.................-.......................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ.........-..................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ......-.................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
 

๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ.....................-..............................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    ยุทธศาสตรท่ี ๑  สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกําลังคน การวิจัย  
        และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
    ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
        ใหมีคุณภาพ 
    ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท 
    ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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7. หลักการและเหตุผล  
  ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม หัวขอการลดความ
เหล่ือมลํ้า สรางความเปนธรรมในทุกมิติ ในสวนของการสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข และ
การศึกษาโดยเฉพาะสําหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส ไดกําหนดใหดานการศึกษาเนนการสรางโอกาสใน
การเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีเปนมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพื้นท่ีหางไกลทุรกันดารและยากจน และ
กลุมเปาหมายท่ีตองการการดูแลเปนพิเศษ การจัดใหมีมาตรการเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา การ
สนับสนุนกลไกความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด 
  คําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 กําหนดใหในแตละจังหวัด ใหมีคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีอํานาจหนาท่ีในสวนของการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทา
เทียมและท่ัวถึงในพื้นท่ีจังหวัด โดยการกําหนดยุทธศาสตร แนวทางการจัดการศึกษา และการสงเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและสงเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกร
เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบท่ี
หลากหลาย ใหความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวช้ีวัดในการดําเนินงานในลักษณะตัวช้ีวัด
รวมของสวนราชการหรือหนวยงาน และสถานศึกษา และกํากับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สวนราชการหรือหนวยงานและสถานศึกษา โดยมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด 
  ตามยุทธศาสตรชาติ  และอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เนน ให มีประสาน 
และการบูรการดําเนินงานตามภารกิจของแตละหนวยงานท่ีมีภารกิจจัดการศึกษา หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 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 งค ว า ม ต อ ง ก า ร เ ชิ ง พื้ น ท่ี  ซึ่ ง จ ะ ต อ ง ดํ า เนิ น ก า ร 
โดยมี แนวทางท่ี ผ านการร วมกันกํ าหนด ร วมกัน ขับ เค ล่ือน  ร วมกันประ เมิน  และรวมกันนํ า เสนอ 
และปรับปรุงเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง ประกอบกับยุทธศาสตรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มีการ
กําหนด 5 ยุทธศาสตร คือ (1) ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท (2) สงเสริมการ
จัดการศึกษา เพื่อการมีงานทําและคุณภาพชีวิตท่ีดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังคมเปนสุข   (3) 
สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ (4) สรางระบบและกลไกการ
บริหารและจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และ (5) สงเสริมและประสานความรวมมือระหวางหนวยงานทาง
การศึกษากับองคกรภาคีเครือขาย และทุกภาคสวนของสังคมในการสรางคนดี จากเหตุผลและความจําเปนขางตน  
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองจัดใหมีโครงการประชุมสัมมนาขับเคล่ือนการยกกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผานกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
8. วัตถุประสงค 
     8.1  เพื่อสรุปทบทวน ปรับปรุงแนวทางในการขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา
จังหวัดสุราษฎรธานี 
     8.2  เพื่อใหมีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึงตาม
บริบทของจังหวัด โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
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     8.3  เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาระดับพื้นท่ีโดยผานความรวมมือจากองคคณะบุคคลใช
เครือขายความรวมมือจากองคคณะบุคคล 
 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 
9.1  เชิงปริมาณ 
       หนวยงานสถานศึกษาสถาบัน
ประกอบการ และสถาบันท่ีจัดการศึกษาอื่น 
มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและ
สถานศึกษา อยางมีคุณภาพเทาเทียมและ
ท่ัวถึง ตามบริบทของจังหวัด 

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

- สอบถาม 
- สัมภาษณ 
- สังเกต 
 

แบบสอบถาม 

9.2  เชิงคุณภาพ 
- - - - 

 
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 
     เจาหนาท่ีคุรุสภาในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด     จํานวน     3   คน 
   10.2  เชิงคุณภาพ 
      บุคลากรผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจและปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบายขององคกร  
เขาใจกระบวนการปฏิบัติงานทําใหงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด บุคลากรมีขวัญกําลังใจท่ีดี ชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน สงผลตอความสําเร็จของงานเพิ่มข้ึน 
 
11. ระยะเวลาดําเนินการ 12 เดือน/ป (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
 
12. สถานท่ีดําเนินการ 
      หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี 
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13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  

ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13.1 กิจกรรมเรียนรูนอกสถานท่ี  
โดยการศึกษาดูงานการดําเนินการ 
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่น 

 /           

13.2 กิจกรรมประชุมขับเคล่ือน 
แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

        /    

 
 
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  
...................ไมมี.......................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 

15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน รอยละ 

เชิงปริมาณ      
       หนวยงานสถานศึกษา
สถาบันประกอบการ และสถาบัน
ท่ีจัดการศึกษาอื่น มีแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนและ
สถานศึกษา อยางมีคุณภาพเทา
เทียมและท่ัวถึง ตามบริบทของ
จังหวัด 

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

1 ครั้ง 
 
0 

1 ครั้ง 
 
0 

100 
 
0 

เชิงคุณภาพ     
-     
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๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

   ไมมี 

 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

100,000 50,920 50,920 - - - 
แหลงงบประมาณ งบรายจายอื่น แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
     -  ระยะเวลาในการบริหารโครงการอาจมีการเปล่ียนแปลงเนื่องจากสถานการณโรคระบาด (โควิค 19) 
      18.2 แนวทางแกไข 
      -  วางแผนและกําหนดปฏิทินการดําเนินการอยางชัดเจน 
  -  กําหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีแตกตางเชิงพื้นท่ี 
  -  มีการช้ีแจงสรางความเขาใจอยางชัดเจนและท่ัวถึง 
19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 

เนื่องจากสถานการณโรคระบาด (โควิค 19) จึงจะจัดการประชุมขับเคล่ือนแนวทางการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ไตรมาส ท่ี 4 

 
20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
 20.1  มีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ใหมี คุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 
ตามบริบทของจังหวัด โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
   20.2  มีการสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาระดับพื้นท่ีโดยผานความรวมมือจากองคคณะบุคคลใช
เครือขายความรวมมือจากองคคณะบุคคล 
 
21. ผูรายงานนางปาริชาติ  รัตนรักษ ตําแหนง.....นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
     โทรศัพท...083 5940915...โทรสาร................................E–mail : ...tup-teain99@hotmail.com.. 
22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

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



แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ช่ือโครงการ    สงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่อง 
    เช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ 4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  11. ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท 11.1 การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 

    4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

         1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
4.6 แผนความม่ันคง 1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

    อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวยั 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน  7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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  4.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา 
  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ 
  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคลไดรับบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา        
    ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน  
  ผลผลิตท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    4.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    ยุทธศาสตรท่ี ๑  สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกําลังคน การวิจัย  
        และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
    ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
        ใหมีคุณภาพ 
    ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท 
    ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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7. หลักการและเหตุผล  
    ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” พัฒนาคนใน
ทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม  
มี 6 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ 1. ยุทธศาสตรชาติดานความ
มั่นคง 2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และ 6. ยุทธศาสตรชาติดาน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาท่ีมุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก 1) “ตอยอดอดีต 2) “ปรับปจจุบัน” และ 3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” 
และยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพื่อ
พัฒนาคนในทุกมิติและใน 
 กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 -2580) ภายใตวิสัยทัศน  
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตรชาติเปนจุดเนนดานการศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอน การใชสถานการณจริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เปนโรงเรียน” โดยมุงเนนให
นักเรียน นักศึกษาไดฝกทักษะฝมือควบคูกับการฝกทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น เพื่อใหมีสมรรถนะท่ีเปนไปตามความ
ตองการของสถานประกอบการ เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูและประสบการณไปใชไดจริง สามารถประกอบอาชีพได
ตามความถนัดและความสนใจ มีนโยบายในการเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพและสายสามัญ ให ได 50 ตอ 50  
และในปการศึกษา 2563 สัดสวนผูเรียนสายอาชีพจะตองอยูท่ี 60 ข้ึนไป และสายสามัญ 40 แตท้ังนี้ตองปรับ
หลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวะ และการพัฒนาครู เพื่อทําใหการเรียนการสอนในสายอาชีพมีความนาสนใจมากข้ึน 
  จากนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในการเพิ่มสัดสวนเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ 
และสายสามัญ ป 2563 ใหได 50 : 50 จากรายงานสรุปผลสัดสวนของผูเรียนสายสามัญตอสายอาชีวศึกษาใน
จังหวัดสุราษฎรธานีปการศึกษา 2563 จํานวนผูเรียนสายสามัญ 24,518 คน จํานวนผูเรียนสายอาชีวศึกษา 
10,122 คน คิดเปน 71: 29 เทานั้น สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีจึงไดจัดทําโครงการสงเสริมเวที
และประชาคมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานใหมีความเช่ือมโยงกับหลักสูตรในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน และพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมีงานทํา เพื่อใหผูเรียนท่ีจบการศึกษาในแตละระดับ
สามารถใชความรูและประสบการณไปใชในการประกอบอาชีพไดตามความถนัดและความสนใจ 

8. วัตถุประสงค 
     เพื่ อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีมีความเช่ือมโยงการจัดการเรียนรู ในระดับการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีในระดับจังหวัดและภูมิภาค 
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9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

9.1  เชิงปริมาณ 
       9.1.1 มีหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา   

จํานวน 1 หลักสูตร นิเทศติดตาม 

 

แบบนิเทศ
ติดตาม 

       9.1.2 มีหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา   

จํานวน 1 เลม   

       9.1.3 มีหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา   

จํานวน 1 Model   

9.2  เชิงคุณภาพ 
จังหวัดสุราษฎรธานีมีรอยละ

ผูเรียนตอสายอาชีพเพิ่มข้ึน 
 

50:50 - - 

 
10. กลุมเปาหมายโครงการ 
     ผูบริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนในสถานศึกษาทุกสังกัด  

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

12. สถานท่ีดําเนินการ 
      หนวยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี 

13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  

ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13.1 ประชุมคณะทํางานจัดทําแนวทาง 
การดําเนินงานโครงการ 

   /         

13.2 ประชุมช้ีแจงแนวการใชหลักสูตร    /         
13.3 คัดเลือกหลักสูตร และกําหนด
กระบวนในการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร 

    /        

13.4 ประชุมการสรางเครือขายความ
รวมมือและลงนามความรวมมือในการ
จัดการอาชีวศึกษาเพื่อการมีงานทํา 

    /        
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ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13.5 นิเทศติดตาม / /    / / / / / /     /         
13.6 ประชุมนําเสนอเปล่ียนเรียนรู 
การดําเนินงานโครงการ 

/            

13.7 ประชุมสรปุและรายงานผล 
การดําเนินงาน 

  /          

 
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  
 ไมไดดําเนินการ 
15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน รอยละ 

เชิงปริมาณ      
1. มีหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาข้ันพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   

หลักสูตร 1 0 0 

2. มีหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาข้ันพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   

Model 1 0 0 

3. หลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาข้ันพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   

รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

4  1 0 

เชิงคุณภาพ     
จังหวัดสุราษฎรธานีมีรอยละ
ผูเรียนตอสายอาชีพเพิ่มข้ึน 

50:50    
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16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
 
ไมมี 
 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

100,000 6,860 6,860    9,572 0 - 
 
แหลงงบประมาณ งบรายจายอื่น แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 
18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
     -  การแพรระบาดของโรคติดเช้ือ CORONA19 
      18.2 แนวทางแกไข 
     -  ติดตอประสานงานโดยใชการส่ือสารออนไลน เชน Line 
 
19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
     กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะทํางานดําเนินการ 
     กิจกรรมท่ี 2  

 กลุมท่ี2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
 กลุมท่ี4 วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยี 

20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
 ผูเรียนมีทางเลือกในการเขาสูการศึกษาในระดับช้ันท่ีสูงข้ึนท่ีหลากหลายสอดคลองกับความตองการและ
บริบทของพื้นท่ี 
 
21. ผูรายงาน  นางศุภัสตุตรี    คําศรีสุข ตําแหนง  ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ 
     โทรศัพท  09-6635-7933   โทรสาร 077-203252 E–mail :   jisaw111@gmail.com 

22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี  30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 



แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ช่ือโครงการ    Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนา
การศึกษา 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ    1. ดานความมั่นคง 
     4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
     5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
     6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 11. ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท 11.1 การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 
4.4 แผนปฏรูิปประเทศ 12. ดานการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

          1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
4.6 แผนความม่ันคง 1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวยั 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน  7. การเตรยีมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
 
 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
 

๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔   
   3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
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6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    ยุทธศาสตรท่ี ๑  สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกําลังคน การวิจัย  
        และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
    ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
        ใหมีคุณภาพ 
    ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท 
    ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
7. หลักการและเหตุผล  
     การพัฒนาประเทศไทยไปสูความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ใหเกิดข้ึนในอนาคตนั้น จะตองใหความสําคัญกับการ
เสริ ม สร า ง ทุ น ขอ งป ระ เทศ ท่ี มี อ ยู ให เข ม แ ข็ งและมี พ ลั ง เพี ย งพ อ ใน การ ขับ เค ล่ื อน ก ระบ วน การ 
การพัฒนาท้ังในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่ง “การพัฒนาคน” ใหมีการเตรียมความพรอม 
รับการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมีส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ทักษะการเรียนรูและการเสริมสรางปจจัย
แวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของคนท่ีเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ ท้ังนี้ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 
2561-2580) ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี 
เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม ซึ่งการท่ีจะพัฒนาประเทศใหบรรลุ
เปาหมายท่ีกําหนดนั้น ส่ิงสําคัญ คือ การพัฒนาดานการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และเปนไปตามกรอบแผนพัฒนา
การศึกษา  
  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไดมีการกําหนด
ยุทธศาสตรและวางเป าหมายท่ีสามารถตอบสนองการพัฒนาท่ี สําคัญ ในดานตาง ๆ โดยมี เป าหมาย 
เพื่อเปนแนวทางใหสวนราชการ หนวยงานท่ีเกี่ยวของใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหารจัด
การศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งกระบวนการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพประกอบดวย 3 กระบวนการ 
คือ กระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา โดยตอง
อาศัยความรวมมือกันของบุคลากรท่ีเกี่ยวของจากทุกภาคสวน การสรางเครือขายในการทํางานในแตละพื้นท่ีจึงมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะตองมีการรวมคิด รวมทํารวมประเมินผล อยางตอเนื่อง มีการ
พัฒนากระบวนการทํางาน และสรางนวัตกรรม ในการทํางานใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาพบริบทและความตองการ
ของแตละพื้นท่ี รองรับการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21  
  จากเหตุผลและความจําเปนดังกลาว สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดจัดทําโครงการ IFTE 
(Innovation For Thai Education) ข้ึน ซึ่งเปนโครงการตอเนื่อง โดยการนําผลการวิเคราะห และการวิจัย การพัฒนา
รูปแบบและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการวิจัย แนวทางการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา จากโครงการ Teams For Education และโครงการ Coaching 
Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จากปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 มาสรุปหลอมรวมและใชในการวางแผน
ในการพัฒนาการศึกษาและการท่ีจะพัฒนาประเทศไทยไปสูความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ใหเกิดข้ึนในอนาคตนั้น 
จะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศท่ีมีอยูใหเขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคล่ือน
กระบวนการการพัฒนาท้ังในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่ง “การพัฒนาคน” ใหมีการเตรียมความ



~ 4 ~ 

 

พรอมรับการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมีส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ทักษะการเรียนรูและการเสริมสราง
ปจจัยแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของคนท่ีเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ ท้ังนี้ ยุทธศาสตรชาติ  
(พ.ศ. 2561-2580) ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอ เนื่ อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่ งยืน” พัฒนาคนในทุกมิ ติ 
และ ใน ทุ ก ช ว ง วั ย ให เป น คน ดี  เก ง  แ ล ะมี คุณ ภ าพ  สร า ง โอ ก าสและคว าม เสม อภ าคท าง สั งคม  
สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ท่ีเปนมิตรกับ ส่ิงแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่ อประชาชน 
และประ โยชน ส วนรวม  ซึ่ งการ ท่ี จะพัฒ นาประเทศให บ รรลุ เป าหมาย ท่ีกํ าหนดนั้ น  ส่ิ ง สํ า คัญ  คือ  
การพัฒนาดานการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และเปนไปตามกรอบแผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรและวางเปาหมายท่ีสามารถ
ตอบสนองการพัฒนาท่ีสําคัญในดานตาง ๆ โดยมีเปาหมายเพื่อเปนแนวทางใหสวนราชการ หนวยงานท่ีเกี่ยวของใช
เปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหารจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กระบวนการบริหาร
จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพประกอบดวย 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งตองอาศัยความรวมมือกันของบุคลากรท่ีเกี่ยวของจากทุกภาค
สวน การสรางเครือขายในการทํางานในแตละพื้นท่ีจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
รวมคิด รวมทํารวมประเมินผล อยางตอเนื่อง มีการพัฒนากระบวนการทํางาน และสรางนวัตกรรม ในการทํางาน
ใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาพบริบทและความตองการของแตละพื้นท่ี รองรับการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21  
  จากความสําคัญดังกลาวขางตน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จึงไดจัดทําโครงการ Innovation 
For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ข้ึน เพื่อเปนการสงเสริม การพัฒนาการเรียนรู
ของหนวยงานทุกระดับ ทุกประเภทสงผลตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ใหเกิดการเรียนรู มีทักษะจําเปนใน
การดํารงชีวิตในสังคมคุณภาพยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมีหนวยงานในระดับจังหวัด เปนศูนยกลางสงเสริมการเรียนรู 
การพัฒนา และถายทอดองคความรูดานการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับจังหวัด 
เพื่อนําไปสูการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูท่ียั่งยืนในอนาคต หนวยงานทางการศึกษา เพื่อสรางและ
พัฒนาเครือขายความรวมมือของบุคลากรในทุกภาคสวนมารวมกันสรางนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ัง
ในดานกระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา  
เพื่อยกระดับคุณภาพของผูเรียนในดานทักษะการเรียนรู ทักษะอาชีพ และทักษะ ชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
 
8. วัตถุประสงค 
     8.1  เพื่อใหมีศูนยกลางขอมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด 
  8.2  เพื่อสงเสริม สนับสนุน พัฒนา 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 พัฒนาใหสถานศึกษามีคะแนนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูงข้ึน 
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9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

9.1  เชิงปริมาณ 
       9.1.1 มีขอมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาท่ีมีความถูกตอง  
ครอบคลุม ชัดเจน และเปนปจจุบัน 

จํานวน 1 เลม ติดตามขอมูล
สารสนเทศ 

แบบเก็บขอมูล
สารสนเทศ 

      9.1.2 มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ 
การจัดการเรียนรู การนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 
 

อยางนอย 1 เรื่อง นิเทศ กํากับ 
ติดตาม 

แบบรายงานการ
พัฒนานวัตกรรม 

      9.1.3 มีวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best 
Practice) ดานการบริหารจัดการ  
การจัดการเรียนรู การนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

อยางนอย 1 อยาง มีรูปแบบ/พัฒนา
แนวทางการพัฒนา 

ผลงาน 

      9.1.4 Supervisor Teams ปฏิบัติ
หนาท่ีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ระดับจังหวัด 

จํานวน 1 คณะ รายงานผลการ
นิเทศ 

คําส่ังแตงต้ัง 

      9.1.5 โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ข้ันพื้นฐานเพิ่มข้ึน 

อยางนอย  
รอยละ 50 (โรง) 

 

เปรียบเทียบผล
การทดสอบฯ 

แบบติดตามผล
การดําเนิน
โครงการ 

      9.1.6 มีการเผยแพรนวัตกรรมการ
บรหิารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล  

อยางนอย 1 เรื่อง นวัตกรรมเผยแพร แบบรายงานการ
สรางเครือขาย
ความรวมมือ 

9.2  เชิงคุณภาพ 
- - - - 

 
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. สถานท่ีดําเนินการ 
      หนวยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี 
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13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  

ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13.1 เขารวมอบรมสรางความรู ความ
เขาใจในการดําเนินโครงการใน
ระดับประเทศ ผูรับผิดชอบโครงการ 

  /          

13.2 ประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงาน 
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 แลกเปล่ียนเรียนรู ถอดบทเรียน 
คัดเลือกนวัตกรรม เปนตัวแทนระดับ
จังหวัด 

       /     

13.7 แลกเปล่ียนเรียนรู ถอดบทเรียน 
นําเสนอนวัตกรรมระดับภาค 

        /    

13.8 สรุปผลและเผยแพรนวัตกรรม           /  
13.9 รวมประชุมสรุปโครงการ/นําเสนอ
นวัตกรรมระดับประเทศ 

          /  

 
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  
   - รวมประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานโครงการฯ รวมกับสํานักงานศึกษาธิการภาค 5 โดยระบบ 
ออนไลน Google Meet 
  - ประชุมคณะทํางานดําเนินงานโครงการฯ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
  - ประชุมปฏิบัติการแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาแกศึกษานิเทศก ผูบริหาร
โรงเรียน ครูและผูเกี่ยวของ 
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15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

รอยละ 

เชิงปริมาณ      
1.  มีขอมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาท่ีมีความถูกตอง  
ครอบคลุม ชัดเจน และเปนปจจุบัน 

จํานวน 1 เลม 1 0  

2.  มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ 
การจัดการเรียนรู การนิเทศ
ติดตามและประเมินผล 

อยางนอย 1 เรื่อง 1 0  

3.  มีวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best 
Practice) ดานการบริหารจัดการ  
การจัดการเรียนรู การนิเทศ
ติดตามและประเมินผล 

อยางนอย 1 อยาง 1 0  

4.  Supervisor Teams ปฏิบัติ
หนาท่ีในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในระดับจังหวัด 

จํานวน 1 คณะ 1 0  

5. โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ
คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ข้ันพื้นฐาน
เพิ่มข้ึน 

อยางนอย  
รอยละ 50 (โรง) 

 

รอยละ 50 0  

6.  มีการเผยแพรนวัตกรรมการ
บริหารจัดการ การจัดการเรียนรู 
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล  

อยางนอย 1 เรื่อง 1 0  

เชิงคุณภาพ     
-     
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๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

กิจกรรมท่ี 2 

รวมประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานโครงการฯ รวมกับสํานักงานศึกษาธิการภาค 5 โดยระบบ 

ออนไลน Google Meet   

กิจกรรมท่ี 3  

 ประชุมคณะทํางานดําเนินงานโครงการฯ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

 

กิจกรรมท่ี 4  

 ประชุมปฏิบัติการแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาแกศึกษานิเทศก ผูบริหาร
โรงเรียน ครูและผูเกี่ยวของ 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

284,000 5,300.- 5,300.- 33,400.- -  
แหลงงบประมาณ งบรายจายอื่น แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
     -  ความรวมมือ/และเช่ือมั่นท่ีมีตอโครงการของหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาของแตละสังกัด 
      18.2 แนวทางแกไข 
      -  ความสอดคลองระหวางการบริหารงบประมาณใหสอดคลองกับกิจกรรมท่ีตองดําเนินการ และความ
มุงมั่น ความรวมมือ ความชวยเหลือ ความรู/ความเขาใจ/ประสบการณพื้นฐาน/ของคณะนิเทศ 
       
 
19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
      19.1 วันท่ี 7  กรกฎาคม 2564 เชิญผูบริหารโรงเรียนกลุมเปาหมายจํานวน 23 โรงเรียนรวมประชุมผาน
ระบบออนไลน Google Zoom 
  19.2 แตงต้ังคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม (Supervisor Teams) นิเทศ ติดตาม ในการดําเนินโครงการ 
  
20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
 การบูรณาการดานการพัฒนาการเรียนรูระหวางหนวยงานในระดับจังหวัด ในระดับสํานักงานศึกษาธิการภาค 
และระดับประเทศ ท้ังในดานการบริหารจัดการ ดานการเรียนการสอน และดานการนิเทศ เปนการบูรณาการท่ีสามารถ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหพรอมเขาสูสังคมคุณภาพในยุคศตวรรษท่ี 21 ตามนโยบายและยุทธศาสตรของ
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
21. ผูรายงาน นางเรณู  สุชีวพลานนท ตําแหนง ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ 
     โทรศัพท 0822720753  โทรสาร 077 203252 E–mail : sraynoo@gmail.com 
 
22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

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

mailto:sraynoo@gmail.com


แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ช่ือโครงการ    ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี 
3. หวงเวลารายงาน     
      ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔      ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ    1. ดานความมั่นคง 
     4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
     5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 11. ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต                
    4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท 11.2 การพัฒนาเด็กต้ังแตชวงการต้ังครรภจนถึงปฐมวัย              

4.4 แผนปฏรูิปประเทศ 12. ดานการศึกษา  
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

          1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
4.6 แผนความม่ันคง 1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

          อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวยั 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน  7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
 

๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔   
    4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    ยุทธศาสตรท่ี ๑  สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกําลังคน การวิจัย  
        และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
    ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
        ใหมีคุณภาพ 
    ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท 
    ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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7. หลักการและเหตุผล  
     ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคน
ได รั บการศึ กษาเป น เวลาสิ บสองป  ต้ั งแต ก อนวั ย เรี ยนจนจบการศึ กษาภาคบั งคั บอย างมี คุ ณภาพ 
โดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อ
พั ฒ นาร างกาย  จิ ต ใจ วิ นั ย  อารมณ  สั งคม และสติ ป ญ ญ าให สมกั บวั ย  โดยส ง เสริ มและสนั บสนุ น 
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดําเนินการดวย ท้ังนี้  ตามกฎหมายวาดวยการศึกษา
แห งชาติ  ซึ่ งอย างน อยต อ งมี บท บั ญ ญั ติ เกี่ ยวกั บการจั ดทํ าแผนการศึ กษาชาติ  ในการดํ าเนิ นการ 
ใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนา ซึ่งอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ และการ
ดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย ในการดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการ
ดูแลและพัฒนา รัฐตองดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษาตามความถนัดของ
ตน ประกอบกับพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 กําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย เปนคณะกรรมการระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานมีอํานาจในการจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ ประสานงาน กํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐหรือองคกรอื่นใด
ท่ีเกี่ยวของในระดับชาติถึงระดับชุมชน เสนอหรือแกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวของ จัดใหมีและพัฒนาฐานขอมูลเด็กปฐมวัย 
เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณแบบบูรณาการของหนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา
เด็กปฐมวัย ซึ่งสอดคลองกับการดําเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยในปจจุบัน ท่ีมีคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
(ก.พ.ป.) รับผิดชอบ โดย ก.พ.ป. ชุดปจจุบัน มีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จ่ันตอง) เปนประธาน มีผลการ
ดําเนินงานสําคัญ คือ แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2561-2564 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แหงชาติ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ นอกจากนั้น นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันโอชา นายกรัฐมนตรีท่ีแถลง
ตอรัฐสภา เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 ใหกําหนดใหการสงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย เปนนโยบายปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูและพัฒนา ศักยภาพทุกชวงวัย  ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบทิศทาง
และเปาหมายการดําเนินงานในสวนท่ีเกี่ยวของกับการขับเคล่ือนการพัฒนาเด็กปฐมวัยดานการจัดการศึกษาท่ีชัดเจน
เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายการพัฒนาและยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตร  แผนปฏิ รูปประเทศด านการศึกษา แผนการศึกษาแห งชาติ  นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนอื่นท่ีเกี่ยวของ รวมท้ัง เพื่อใหเกิดการรวมพลัง ในการผลักดันและขับเคล่ือนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยรวมกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของเพื่อใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย มีความพรอม
สําหรับการเรียนรู ในระดับท่ีสูงข้ึน เปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย โดยใหสถานศึกษาในทุกสังกัดในพื้นท่ี
จังหวัดจัดการศึกษาปฐมวัยใหมีคุณภาพ อาศัยจังหวัดเปนฐานในการขับเคล่ือนหลัก ตลอดจนบูรณาการและประสาน
ความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกัน ทางสํานักงานสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดสรรงบประมาณ 
ใหแก สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่ อใช ในการดําเนินงานเกี่ ยวกับการสงเสริมและพัฒนา 
การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นท่ี ประกอบดวย สรางความรูความเขาใจใหกับผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็ก และ
ผูเกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชน การจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย และการคัดเลือก รวบรวม และขยายผล
ผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) ของการจัดการศึกษาปฐมวัย รวมท้ัง มีการนิเทศ 
กํากับ ติดตามความคืบหนาของการดําเนินงานของหนวยงานและสถานศึกษาในพื้นท่ี ประสาน สรางความรวมมือและ
บูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานของกระทรวงหลักท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ี ไดแก สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษยจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ทองถ่ินจังหวัด รวมถึง กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน องคกร
ภาคเอกชนและมูลนิธิในพื้นท่ี เพื่อใหหนวยงานทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัด ไดรวมกัน
ขับเคล่ือนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นท่ี จังหวัดสุราษฎรธานี ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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  จากความสําคัญดังกลาวขางตน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จึงไดจัดทําโครงการ ขับเคล่ือนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี ข้ึน เพื่อบูรณาการการทํางานรวมกันกับทุกภาคสวน
ภายในจังหวัดเพื่อขับเคล่ือนแนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการกําหนด
จุดมุงหมายระดับปฐมวัย คือ  มีการพัฒนาการรอบดานและสมดุล สนใจเรียนรูและกํากับตัวเองใหทําส่ิงตาง ๆ  
ท่ีเหมาะสมตามชวงวัยไดสําเร็จ รวมถึงเพื่อเสริมสรางความตระหนัก สรางความรู ความเขาใจใหแกผูบริหาร ครู 
ผูดูแลเด็ก และผูท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชน  อันสงผลตอการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยสอดคลอง 
ตามยุทธศาสตรชาติ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
 
8. วัตถุประสงค 
     8.1  เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางท่ัวถึง 
 และมีพัฒนาการสมวัย 
  8.2  เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
  8.3  เพื่อใหผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็ก พอแมผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของ มีความรู ความเขาใจเกิดความ
ตระหนัก เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีบทบาทในการสงเสริม สนับสนุนการดูแล  
พัฒนาและการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยในระดับพื้นท่ีเพิ่มข้ึน 
 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 
9.1  เชิงปริมาณ 
       9.1.1 รอยเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ป) 
ไดรับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณเรียนรู 
และจัดการศึกษาใหมีพัฒนาการสมวัยในทุก
ดาน 

รอยละ 90 ติดตามขอมูล
สารสนเทศ 

แบบเก็บขอมูล
สารสนเทศ 

       9.1.2 รอยละของสถานศึกษา/สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยมีคุณภาพระดับผานเกณฑ
ข้ันตนตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แหงชาติ 

รอยละ 80 วิเคราะหขอมูล
จากแบบรายงาน
การประเมินตาม
เกณฑมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแหงชาติ 

แบบรายงาน 
การประเมินตามเกณฑ
มาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแหงชาติ 

       9.1.3 รอยละของเด็กปฐมวัยท่ีจบ
การศึกษาระดับปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัยใน
ทุกดานอยูในระดับดี 

รอยละ 80 วิเคราะหขอมูล
จากแบบรายงาน
การประเมินตาม
เกณฑมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแหงชาติ 

แบบรายงาน 
การประเมินตามเกณฑ
มาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแหงชาติ 
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ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 
       9.1.4 จํานวนของผูบริหาร ครู ผูดูแล
เด็ก และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน มีความรู 
ความเขาใจ ตระหนัก และมีสวนรวมในการ
สงเสริม สนับสนุนการการดูแล พัฒนาและ
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยในจังหวัด           
สุราษฎรธานี 

100 คน 1.ทดสอบความรู
ความเขาใจ 
๒.ตรวจนับการมี
สวนรวมในการ
เขาประชุมฯ 

1.แบบประเมิน           
วัดความรู Pre-test / 
Port-test 
2.แบบสรุปรายช่ือ
ผูเขารวมประชุม 

       9.1.5  จํานวนรูปแบบ/แนวปฏิบัติ 
ท่ีเปนเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย (ระดับจังหวัด) 

2 ผลงาน 
ประกอบดวย 
- ผูบริหาร 
- ครู 

คัดเลือกผลงาน 
จากการนําเสนอ

ผลงานและ
เอกสาร 

เครื่องมือตัดสินผลงาน
ตามเกณฑของสป.
กําหนด 

9.2  เชิงคุณภาพ 
เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ป) มีพัฒนาการสมวัย 
ในทุกดาน 

รอยละ90 นิเทศ กํากับ 
ติดตาม และ

ประเมิน
พัฒนาการเด็กท้ัง

4 ดาน 

แบบรายงาน 
ผลประเมินพัฒนาการ

เด็กตามเกณฑ
มาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแหงชาติ 

 
10. กลุมเปาหมายโครงการ 
   10.1  เด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 6 ป) ในสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี 
  10.2  สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี ไดรับการสงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาใหมีคุณภาพข้ันตํ่าตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2561 
  10.3  ผูบริหาร ครู  ผูดูแลเด็ก และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กปฐมวัยใน
จังหวัดสุราษฎรธานี 
  10.4  หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี ทุกสังกัด ไดแก 
       10.4.1  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
          10.4.2  สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 
            10.4.3  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1-3 
            10.4.4  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  
               10.4.5  สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสุราษฎรธานี 
      10.4.6  สํานักงานทองถ่ินจังหวัดสุราษฎรธานี (ศพด.) 
               10.4.7  กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  (รร.เทศบาล) 
      10.4.8  กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 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. สถานท่ีดําเนินการ 
      ภายในเขตพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 
 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  
 

ช่ือกิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13.1 สงเสริม สนับสนุนใหเด็กปฐมวัย 
ทุกคนไดรับการดูแลและพัฒนา 
ในการจัดศึกษาปฐมวัยอยางท่ัวถึง  
และมีพัฒนาการสมวัย 

   / / / / / /    

     1) จัดประชุมช้ีแจง/ทบทวนเรื่อง
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แหงชาติ และการจัดเก็บรวบรวมขอมูล
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ป)  
ปการศึกษา 2563 ตามแบบบันทึกการ
ประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแหงชาติ ใหแก ผูรับผิดชอบ/ผูแทน 
ทุกสังกัดท่ีมีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

   / /        

     2) รวบรวมและสรุปขอมูล
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ป)  
ปการศึกษา 2563 ตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติเปนภาพรวม
ในระดับจังหวัด 

      / /     

     3) จัดทําเอกสารรายงานขอมูล
สารสนเทศพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
(เด็ก 3-6 ป) ปการศึกษา 2563  
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แหงชาติ ระดับจังหวดั 

       / /    

     4) รายงานขอมูลสารสนเทศ         / /   
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ช่ือกิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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) แตงต้ังคณะกรรมการนิเทศ 
กํากับ ติดตาม วางแผนการดําเนินงาน
และกําหนดกรอบ/แนวทางการดําเนินงาน 
จัดทําคูมือการนิเทศ และ ปฏิทินการนิเทศ 
กํากับ ติดตามผลการดําเนินงาน 
ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวยัแหงชาติ 

   / /        

     2) ประสานหนวยงานตนสังกัด 
และดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามผล
การดําเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

     / /      

     3) รวบรวม วิเคราะห และสรุปผล
การนิเทศ ดังนี ้
         3.1) ผลการนิเทศ กํากับ ติดตาม
ผลการดําเนินงานของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ จาก
หนวยงานตนสังกัด 
         3.2) ผลการประเมินตนเองของ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 

      / /     
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ช่ือกิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     4) สรุปและจัดทํารายงานผล 
การดําเนินงาน เพื่อรายงานสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 

         / /  

13.3 สรางความรู ความเขาใจ  
การตระหนักถึงความสําคัญ 
ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
และการมีสวนรวมในการสงเสริม 
สนับสนนุการดูแล พัฒนาและ 
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 
โดยการสรางการรับรู 2 รูปแบบ ดังนี้ 
     1) การสรางการรับรูดวยระบบ
ออนไลน (สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการจัดทํา) 
     2) การสรางการรับรูการจัด
การศึกษาปฐมวัย ตามบริบทและความ
ตองการของแตละพื้นท่ี 

   / / / / / / /   

13.4 คัดเลือกหรือสรรหารูปแบบ/ 
วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) 
2 ช้ิน/ผลงาน ไดแก 1) ดานการบริหาร
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย (สําหรับ
ผูบริหาร) และ 2) ดานการจัด
ประสบการณการเรียนรูระดับปฐมวัย 
(สําหรับครูผูสอน)ในระดับจังหวัด 
และระดับภาค 

      / / / / /  

13.5 ประขุมสรุปรายงานผล 
การดําเนินงานตามโครงการ 

          /    / 
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14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  
๑. ผลการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการดูแลและพัฒนาในการจัด

การศึกษาปฐมวัยอยางท่ัวถึงและมีพัฒนาการสมวัย  จากดําเนินการรวบรวมและสรุปการรายงานขอมูล
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 เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการดูแลและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางท่ัวถึงและมีพัฒนาการสมวัย 
ผานเกณฑในระดับดี รอยละ ๙๒ ซึ่งมีคาเฉล่ียสูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนด และเด็กท่ีจบการศึกษาระดับช้ัน   
อนุบาล3 มีคาเฉล่ียในภาพรวมผานเกณฑระดับดีข้ึนไป รอยละ ๙๔ 

๒. ผลการนิเทศ   นิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย   จากการ
รวบรวมผลการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของทุกสังกัดในภาพรวมของจังหวัด และผลจากการการลงนิเทศแบบ
ออนไลนและนิเทศในลงพื้นท่ี ต้ังขอสังเกตุไดวาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการใชรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย 
เนนใหเด็กเรียนปนเลน เสริมทักษะการคิด แกปญหาไดดวยตนเอง สรุปภาพรวมของการประเมินสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย พบวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉล่ียในภาพรวมของจังหวัด รอยละ 95 ซึ่งมีคาเฉล่ียสูงกวาคา
เปาหมายท่ีกําหนด 

     
15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

รอยละ 

เชิงปริมาณ      
1.  เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ป) ไดรับ 
การดูแล พัฒนา จัดประสบการณเรียนรู 
และจัดการศึกษาใหมีพัฒนาการสมวัย
ในทุกดาน 

รอยละ 90 รอยละ 90 สูงคาเปาหมาย
กําหนด 

๑00 

2.  รอยละของสถานศึกษา/สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยมีคุณภาพระดับผาน
เกณฑข้ันตนตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแหงชาติ 

รอยละ 80 รอยละ 80 สูงคาเปาหมาย
กําหนด 

๙๕ 

3.  รอยละของเด็กปฐมวัยท่ีจบ
การศึกษาระดับปฐมวัย มีพัฒนาการ
สมวัยในทุกดานอยูในระดับดี 

รอยละ 80 รอยละ 80 สูงคาเปาหมาย
กําหนด 

๙๔ 

4.  จํานวนของผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็ก 
และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน  

100 คน ผูผานการ
อบรม

อยูระหวางการ
ดําเนินการ 

0 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

รอยละ 

มีความรู ความเขาใจ ตระหนัก และมี
สวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการ
การดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กปฐมวัยในจังหวัด 
สุราษฎรธานี 

จํานวน 
100 คน 

 

5.  จํานวนรูปแบบ/แนวปฏิบัติ 
ท่ีเปนเลิศ (Best Practices) ในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย (ระดับจังหวัด) 

2 ผลงาน 
ประกอบดวย 
- ผูบริหาร 

  - ครู 
 
 

2 
ผลงาน 

อยูระหวางการ
ดําเนินการ 

 

0 

เชิงคุณภาพ     
เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ป) มีพัฒนาการ

สมวัยในทุกดาน 

รอยละ ๙๐  รอยละ ๙๐ สูงกวาเปาหมาย
กําหนด 

๙๒ 

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
     - 
 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 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. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
 ๑๙.๒ จัดประชุมสรางการรับรู  ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการมีสวนรวม          
ในการสงเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย ใหแก ผูบริหารโรงเรียนและ        
ครูปฐมวัย  พี่เล้ียงเด็ก ในทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยจํานวน 100 คน โดยมีการจัดประชุมผานโปรแกรม 
Zoom ในวันท่ี  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
          ๑๙.๓ คัดเลือกสรรหารูปแบบท่ีเปนเลิศ (Best Pactices) ปฐมวัย  จํานวน 2 ดาน ไดแก ดานบริหารจัด
การศึกษา และดานการจัดประสบการณการเรียนรูปฐมวัย และไดดําเนินการประชาสัมพันธใหหนวยงานตนสังกัด
คัดเลือกผลงานระดับดีเลิศแตละดานเปนตัวแทนของหนวยงาน เมื่อวันท่ี ๒๕ มิถุนายน 2564 เพื่อเขารับการ
คัดเลือกระดับจังหวัดสุราษฎรธานี โดยกําหนดการคัดเลือกในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564  ณ หองประชุม ช้ัน 3 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี และสงรายช่ือพรอมผลงานท่ีชนะเลิศอันดับ 1  ท้ังสองดานไปยัง
สํานักงานศึกษาธิการภาค ๕ เพื่อคัดเลือกผลงานระดับภาคตอไป 
               
20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

20.1  เด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 6 ป) ทุกคนไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหมีพัฒนาการสมวัย มี
พฤติกรรมทางสังคม และมีสุขภาพท่ีพึงประสงค มีความพรอมสําหรับการเรียนในระดับประถมศึกษา 

20.2  สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดสุราษฎรธานี ไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพและมีความ
พรอมในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติอยางตอเนื่อง 

20.3  เกิดการมีส วนรวมในการพัฒ นาและการจัดการศึกษาสําหรับ เด็กปฐมวัยจากผู เกี่ ยวของ                    
ทุกภาคสวน และเกิดการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานหลักท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับ
พื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 
 
21. ผูรายงาน นางสาวจิตรา  เผือกสวัสด์ิ   ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
     โทรศัพท087-2719946 โทรสาร 077-203252 E–mail : snjitra.srt@gmail.com 
 
22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี  ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

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

mailto:snjitra.srt@gmail.com


แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ช่ือโครงการ    สรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษา 
    สูการปฏิบัติ 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ    1. ดานความมั่นคง 
     4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
     5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 1. ความมั่นคง 
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท 1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
4.4 แผนปฏรูิปประเทศ 12. ดานการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      1. ยุทธศาสตรยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
4.6 แผนความม่ันคง 1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

          อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก 2. การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
 

๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ 3. สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท) 
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    ยุทธศาสตรท่ี ๑  สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกําลังคน การวิจัย  
        และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
    ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
        ใหมีคุณภาพ 
    ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท 
    ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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7. หลักการและเหตุผล  
    ดวยพระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หั วมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู ร มีพระบรมราโชบาย 
ดานการศึกษา 4 ดาน ประกอบดวย (1 ) การมี ทัศนคติท่ี ถูกตองตอบ านเมือง (2) การมีพื้ นฐานชีวิต 
ท่ีมั่นคง  มี คุณธรรม (3) การมี งานทํา- มีอาชีพ และ (4) การเปนพลเมืองดี ซึ่ งกระทรวงศึกษาธิการ 
ไดขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนอมนําพระราโชบายดานการศึกษามาเปนหลักชัยในการสรางนักเรียนเปน
คนดีและพัฒนาใหเปนคนเกงสูการปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทอยางเปนรูปธรรม ดังนี้ 1. มีทัศนคติท่ีถูกตองตอ
บานเมือง ประกอบดวย (1) ความรูความเขาใจตอชาติบานเมือง (2) ยึดมั่นในศาสนา (3) มั่นคงในสถาบัน
พระมหากษัตริย และ (4) มีความเอื้ออาทรตอครอบครัวและชุมชนของตน 2. มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง-มีคุณธรรม 
ประกอบดวย (1) รูจักแยกแยะส่ิงท่ีผิด-ชอบ /ช่ัว-ดี (2) ปฏิบัติแตส่ิงท่ีชอบ ส่ิงท่ีดีงาม (3) ปฏิเสธส่ิงท่ีผิด ส่ิงท่ีช่ัว 
และ (4) ชวยกันสรางคนดีใหแกบานเมือง ๓. มีงานทํา-มีอาชีพ ประกอบดวย (1) การเล้ียงดูลูกหลานในครอบครัว 
หรือการฝกฝนอบรมในสถานศึกษาตองมุงใหเด็กและเยาวชนรักงาน สูงาน ทําจนงานสําเร็จ (2) การฝกฝน อบรม 
ท้ังในหลักสูตร และนอกหลักสูตรตองมีจุดมุ งหมายให ผู เรียนทํางานเปนและมีงานทําในท่ีสุด และ (3)  
ตองสนับสนุนผู สําเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทํา จนสามารถเล้ียงตัวเองและครอบครัว 4.เปนพลเมืองดี 
ประกอบดวย (1) การเปนพลเมืองดี เปนหนาท่ีของทุกคน (2) ครอบครัว-สถานศึกษา และสถานประกอบการ ตองสงเสริม
ใหทุกคนมีโอกาสทําหนาท่ีเปนพลเมืองดี (3) การเปนพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรท่ีจะทําเพื่อบานเมืองไดก็ตองทํา” 
เชน งานอาสาสมัคร งานบําเพ็ญประโยชน งานสาธารณกุศล ใหทําดวยความมีน้ําใจและความเอื้ออาทร ดังนั้น 
เพื่อใหการขับเคล่ือนนโยบายดังกลาวบังเกิดผลเปนรูปธรรม สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  
ซึ่งเปนหนวยงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในสวนภูมิภาค ตระหนักและเห็นความสําคัญ จึงไดจัดทําโครงการสราง
และสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ ประจําป 2564 ข้ึน 
 
8. วัตถุประสงค 
     8.1  เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาเรียนรูพระราชกรณียกิจของพระราชวงศจักรี 
  8.2  เพื่อสงเสริมใหผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเจตคติท่ีดีตอบานเมือง มีโอกาสทําหนาท่ีเปน
พลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม สามารถวางแผนการประกอบอาชีพเพื่อใหมีงานทํา 
  8.3  เพื่อสงเสริมใหผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดเรียนรูถึงนวัตวิถีของทองถ่ินและชุมชนมี
จิตสํานึกรักและภูมิใจในทองถ่ินชุมชนของตนเอง สามารถนําความรูไปประยุกตใชใน มีทักษะ และเปนพลเมืองท่ีดี
ของประเทศชาติ 
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9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
คาเปาหมาย วิธี

ประเมินผล 
เคร่ืองมือท่ีใช 

9.1  เชิงปริมาณ 
       9.1.1 ผูเขารวมโครงการ/ นักเรียน  
(อายุระหวาง 11-18 ป) /วิทยากร และบุคลากร
ทางการศึกษา 

1,000 คน ใช
แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

       9.1.2 ผูเขารวมโครงการ 
ไดเรียนรูพระราชกรณียกิจ 
ของพระราชวงศจักรี   

รอยละ 100 ใช
แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

       9.1.3 ผูรวมโครงการมีความรักสถาบัน
หลักของชาติและยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย เปนประมุข    

รอยละ 80 ใช
แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

9.2  เชิงคุณภาพ 
 
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.  จํานวนนักเรยีน 180 คน  ครู/บุคลากร 20 คน รวม 200 คน 
 
11. ระยะเวลาดําเนินการ ระหวาง   มกราคม – สิงหาคม  2564 
 
12. สถานท่ีดําเนินการ 
      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 โรงเรียนบานหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217    สพป.สฎ.3 จังหวัดสุราษฎรธานี   
  6.5  หองประชุม โรงเรียน อบจ.สฎ.2 (บานดอนเกล้ียง) ในโรงเรียนสังกัดทองถ่ิน จังหวัดสุราษฎรธานี  
 
 
 
 
 
 
    



~ 5 ~ 

 

13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  
 

ช่ือกิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13.1 กิจกรรม ประชาสัมพันธโครงการ/
ประชุมวิทยากร 

     / /      

13.2 กิจกรรมอบรมตามคูมือโครงการฯ 
1 วัน 5 รุน 

       / / /   

13.3 กิจกรรมประเมินผลโครงการฯ /
สรุปรายงานผูเกี่ยวของ 

         / /  

13.4 กิจกรรมประเมินสถานศึกษา
พอเพียง 

     / / / /    

 
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  

 มีการเดินทางเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนการดําเนินโครงการสรางและสงเสริมความเปน
พลเมืองดี ณ โรงแรมรอยัลซิต้ีปนเกลา เมื่อวันท่ี 27 – 31 มีนาคม 2564 แตไดทําการเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการในไตรมาส 3  
 

15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

รอยละ 

เชิงปริมาณ      
1.  ผูเขารวมโครงการ/ นักเรียน  
(อายุระหวาง 11-18 ป) /วิทยากร และ
บุคลากรทางการศึกษา 

1,000 คน - - - 

2.  ผูเขารวมโครงการไดเรยีนรู 
พระราชกรณียกิจของพระราชวงศจักรี   

รอยละ 100 - - - 

3.  ผูรวมโครงการมีความรักสถาบัน
หลักของชาติและยึดมั่นการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย เปนประมุข    

รอยละ 80 - - - 
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๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

  -ไมมี- 
 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

349,690.-     24,220.- -      24,220.-  4,048  
ยอดท่ีโอนมาต้ังจายงวดท่ี 1 จํานวน  191,100.-  บาท   งวดท่ี 2  จํานวน  158,590.- บาท 

ใชไปในไตรมาส 2  24,220.- บาท , คาพาหนะเดินทาง  2,978.- บาท ,คาวัสดุ  1,070.- บาท   
รวมใชจายไปท้ังสิ้น  28,268.- บาท    คงเหลือ    321,422.-  บาท จัดกิจกรรมคาย 5 รุน ละ 60,000.- 
บาท  เปนเงิน  300,000.- บาท  ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประจําป 2564  รอบท่ี 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 ท่ีโครงการกําหนด 
      18.2 แนวทางแกไข 
            -  ประชุมช้ีแจงการดําเนินงานตามโครงการฯ ใหผูบริหารและครูผูรับผิดชอบโรงเรียนท่ีเขารวม
โครงการทราบรายละเอียดการจัดกิจกรรม  
      - ประสานงานลวงหนา จัดเก็บขอมูลหมายเลขโทรศัพทของผูรับผิดชอบในสถานศึกษา 
ท่ีเขารวมโครงการ เพื่อโทรติดตอประสานงาน 
 
19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
 19.1 รอสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 คล่ีคลาย และจังหวัดสุราษฎร
ธานีประกาศยกเลิกมาตรการเฝาระวังปองกนัและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ 
          19.2  ประชุมคณะวิทยากร /คณะทํางาน ในวันท่ี  7 กรกฎาคม 2564 ณ หองประชุมสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
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          19.3  ดําเนินงานวันท่ี  24 – 28  กรกฎาคม 2564  ณ สถานศึกษาตามขอ  12 

20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
20.1  ผูเรียนไดรับการสงเสริมใหมีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม และอาชีพ 

มีงานทํา และพลเมืองท่ีดี    
20.2  โรงเรียนไดรับการสนับสนุนใหนอมนําพระราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิรา

ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สูการจัดการศึกษาพัฒนาประเทศอยางเปนรูปธรรม 
 
21. ผูรายงาน นางสาวสหนนัท  ศรีแสง ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
     โทรศัพท 097 445 9539 โทรสาร 077 203 252 E–mail : peawmesang@live.com 
 
22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 7 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

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



แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ช่ือโครงการ    สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมความประพฤตินักเรียน 
                              และนักศึกษา และศูนยเสมารักษสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ    1. ดานความมั่นคง 
     4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
     5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 11. ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท 11.1 การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 
4.4 แผนปฏรูิปประเทศ 12. ดานการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      1. ยุทธศาสตรยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
4.6 แผนความม่ันคง 1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

          อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก 2. การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
 

  ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ - ) 
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    ยุทธศาสตรท่ี ๑  สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกําลังคน การวิจัย  
        และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
    ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
        ใหมีคุณภาพ 
    ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท 
    ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 



~ 3 ~ 

 

7. หลักการและเหตุผล  
    คําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 30/2559 ลงวันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง มาตรการ
ในการปองกันและแกไขปญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ
หนวยงานและดําเนินการตามภารกิจสอดคลองกับหมวด ๗ การสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา แหง
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2560 เรื่อง การแบงหนวยงานภายในสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด กําหนดใหมีกลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เปนหนวยงานภายในของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีในการสงเสริมการปองกัน แกไขและคุมครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ภายในพื้นท่ีจังหวัด และมีคําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 1298/2560 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 
2560 เรื่อง จัดต้ังศูนยการประสานงานสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รับแจงเหตุจากสายดวน 
1579 หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ดําเนินการแกไข สงเสริม สนับสนุน ประสานงานสถานศึกษาในการปองกันแกไข
ปญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา คุมครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา รวมกับหนวยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด รวมท้ังเครือขายภาครัฐ ภาคเอกชนและหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ 
   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ในฐานะท่ีมีภารกิจหนาท่ีรับผิดชอบในการขับเคล่ือนงานดังกลาว 
ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนยเสมารักษ ประจําสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี ในการสงเสริมการปองกัน แกไข และคุมครองความประพฤติและคุมครองสิทธินักเรียนและ
นักศึกษา จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา ศูนยเสมารักษสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ประจําป 2564 ข้ึน 
 
8. วัตถุประสงค 
     8.1  เพื่อทบทวนความรูเกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา การปฏิบัติหนาท่ีออกตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นท่ี
เส่ียง เฝาระวังสถานการณ ปญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
     8.2  เพื่อปรับปรุงเครือขาย ประชาสัมพันธศูนยเครือขายการปองกัน แกไขปญหา ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ตลอดจนคุมครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 
     8.3  เพื่อใหพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีแผนการปฏิบัติงาน 
ออกปฏิบัติหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษารวมกับหนวยงานในพื้นท่ี เครือขายองคกรอื่น ๆ  
 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
คาเปาหมาย วิธี

ประเมินผล 
เคร่ืองมือท่ีใช 

9.1  เชิงปริมาณ 
       9.1.1  ผูเขารวมประชุม 
ตามโครงการฯ เขาใจบทบาทหนาท่ีของ พสน. 
และสามารถปฏิบัติงานได 
 

รอยละ 100 
ของผูเขารวม

ประชุม 

สังเกตุและใช
แบบสอบถาม 

แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
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ตัวช้ีวัดโครงการ 
คาเปาหมาย วิธี

ประเมินผล 
เคร่ืองมือท่ีใช 

       9.1.2  ปรับปรุง พสน. เครือขายเปน
ปจจุบัน 

พสน. 450 
คน 

การจัดเก็บ
ขอมูล 

โปรแกรมระบบ
สารสนเทศ สป.ศธ. 

       9.1.3  ทุกเครือขายมีแผน 
การปฏิบัติงานประจําป 

ทุกเครือขาย 
(19 

เครือขาย) 

แผนการ
ปฏิบัติงาน 

แผนการปฏิบัติงาน 

9.2  เชิงคุณภาพ 
-    

 
10. กลุมเปาหมายโครงการ 
    10.1  เชิงปริมาณ 
               - พนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เครือขายอําเภอ ๆ ละ 5 คน  
จํานวน 19 เครือขาย 
       - เจาหนาท่ีผูเกี่ยวของ จํานวน 110 คน   
   10.2  เชิงคุณภาพ 
      เจาหนาท่ีศูนยเสมารักษ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (พสน.) ไดรับการพัฒนา 
ใหมีความรูในบทบาทหนาท่ี และสามารถปฏิบัติงานได 
 
11. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 
12. สถานท่ีดําเนินการ 
      หองประชุมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 
 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  
 

ช่ือกิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.1 จัดทําโครงการฯ/ประชาสัมพันธ
โครงการฯ 

   /         

4.2 ประชุมเตรียมคณะทํางาน/วัสดุ
อุปกรณ 

      /      

4.3 ดําเนินโครงการฯ          /   
4.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล           /  
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14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  
 ยังไมไดดําเนินการ จะดําเนินการในไตรมาส 4 
15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

รอยละ 

เชิงปริมาณ      
1.  ผูเขารวมประชุมตามโครงการฯ 
เขาใจบทบาทหนาท่ีของ พสน. และ
สามารถปฏิบัติงานได 

รอยละ 100 
ของผูเขารวม

ประชุม 

   

2.  ปรับปรุง พสน. เครือขายเปนปจจุบัน พสน. 450 คน    
3.  ทุกเครือขายมีแผนการปฏิบัติงาน
ประจําป 

ทุกเครือขาย 
(19 เครือขาย) 

   

เชิงคุณภาพ     
-     

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
......ไมมี............................................................................................................................................................... 
 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

30,000 - - - - - 
แหลงงบประมาณ งบรายจายอื่น แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 

    -  ผูเขารวมประชุมอาจจะมามากกวา/นอยกวาเปาหมายท่ีต้ังไว เนื่องจากภาระงานท่ีซ้ําซอน 
      18.2 แนวทางแกไข 
            -  ประชุมช้ีแจงการดําเนินงานตามโครงการฯ ใหผูบริหารและครูผูรับผิดชอบโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการทราบ
รายละเอียดการจัดกิจกรรม ประสานงานลวงหนา จัดเก็บขอมูลหมายเลขโทรศัพท ของผูรับผิดชอบในสถานศึกษาท่ี
เขารวมโครงการ เพื่อโทรติดตอประสานงาน 
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19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
 - แจงประชาสัมพันธใหคณะกรรมการสงเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา และศูนยเสมารักษ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี เขารวมประชุมหลังจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ              
ไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจะดําเนินการในไตรมาส 4 
           - จัดประชุมคณะกรรมการฯ เจาหนาท่ีศูนย  เครือขาย อําเภอ  ในวันท่ี  30 กรกฎาคม 2564   ณ หอง
ประชุมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
 คณะกรรมการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด เจาหนาท่ีศูนยเสมารักษสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี และเครือขายพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงาน และสามารถขับเคล่ือนงานการสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาไดอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดตอ
นักเรียนและนักศึกษา 
 
21. ผูรายงาน นางสาวสหนนัท  ศรีแสง ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
     โทรศัพท 097 445 9539 โทรสาร 077 203 252 E–mail : peawmesang@live.com 
 
22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 7 เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

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

mailto:peawmesang@live.com


แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ช่ือโครงการ    สงเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  

    ประจําป 2564 

3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ    1. ดานความมั่นคง 
     4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
     5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 11. ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท 11.1 การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 
4.4 แผนปฏรูิปประเทศ 12. ดานการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      1. ยุทธศาสตรยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
4.6 แผนความม่ันคง 1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

          อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 44.7.1 นโยบายหลัก 2. การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
 

  ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอืน่ ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ - ) 
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    ยุทธศาสตรท่ี ๑  สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกําลังคน การวิจัย  
        และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
    ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
        ใหมีคุณภาพ 
    ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท 
    ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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7. หลักการและเหตุผล  
    ตามมติคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคในการประชุมครั้งท่ี 
๒/๒๕๖๐ วันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ กําหนดใหแบงหนวยงานภายในของสํานักงานศึกษาธิการภาค และสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ประกาศ ณ วันท่ี 11 เมษายน 2560  ขอ 3 สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด แบงกลุมหนวยงานภายใน 7 กลุม ซึ่ง กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนมีอํานาจหนาท่ี
ตาม ขอ (3) สงเสริมการปองกัน แกไข และคุมครองความประพฤตนักเรียน นักศึกษาซึ่งเปนภารกิจหลักของกลุม
ลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และขอ (4) สงเสริม สนับสนุนและประสานงานการดําเนินการเกี่ยวกับการ
คุมครองสิทธิของนักเรียน นักศึกษา และประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดต้ังศูนยเสมารักษ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ณ วันท่ี 30 มีนาคม 2561 เพื่อเปนศูนยกลางในการประสานงานสงเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัด รองรับนโยบาย และแนวทางการขับเคล่ือนการสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียน นักศึกษาของคณะกรรมการสงเสริมความประพฤตินักเรียนทุกระดับ ซึ่งศูนยเสมารักษสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดจะตองขับเคล่ือนงานนี ้
  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีไดเห็นความสําคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนยเสมารักษ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ในการสงเสริมการปองกัน แกไข และคุมครองความประพฤติและความ
คุมครองสิทธินักเรียนและนักศึกษา จึงกําหนดจัดโครงการสงเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา เพื่อเฝาระวังสถานการณปญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และเพื่อสงเสริม 
สนับสนุน ประสานงานสถานศึกษา หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ในการปองกันแกไขปญหา ตรวจสอบ ดูแลชวยเหลือ
นักเรียนและนักศึกษา สถานศึกษาท่ีประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และสถานการณฉุกเฉิน 
8. วัตถุประสงค 
     8.1  เพื่อเฝาระวังสถานการณปญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยการรับแจงเหตุใหศูนยเสมารักษ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีทราบ 
  8.2  เพื่อสงเสริมสนับสนุน และประสานงานสถานศึกษา หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการปองกัน แกไขปญหา
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและคุมครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 
  8.3  เพื่อปฏิบัติงานสงเสริมและคุมครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษารวมกับหนวยงานในสังกัด  
ในพื้นท่ีเครือขายในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 
 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
คาเปาหมาย วิธี

ประเมินผล 
เคร่ืองมือท่ีใช 

9.1  เชิงปริมาณ 
       3.1.1 จํานวนครั้งการออกติดตาม  
เฝาระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ของศูนยเสมารักษ ศธจ.สฎ.   

4 เทศกาล การรายงาน
การผลการ
ปฏิบัติงาน 

แบบรายงานการ
ปฏิบัติงาน 

      3.1.2 การรายงานการประชาสัมพันธงาน รายงาน  การรายงาน แบบรายงานการ
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ตัวช้ีวัดโครงการ 
คาเปาหมาย วิธี

ประเมินผล 
เคร่ืองมือท่ีใช 

พสน. / ศูนยเสมารักษ 3 เดือนครั้ง การผลการ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงาน 

9.2  เชิงคุณภาพ 
-    

 
10. กลุมเปาหมายโครงการ 
    10.1  การเฝาระวังปญหาความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา โดยศูนยเสมารักษสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี ในกิจกรรมสําคัญ ๆ เชน งานเทศกาลวันลอยกระทง วันคริสตมาส วันปใหม วันวาเลนไทน  
วันสงกรานต อยางนอยปละ 4 ครั้ง   
   10.2  ประชาสัมพันธงานของศูนยเสมารักษสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดใหสถานศึกษาทราบ อยางนอย  
3 เดือนครั้งในแตละเครือขาย 
 
11. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 
12. สถานท่ีดําเนินการ 
      พื้นท่ีเส่ียงในจังหวัดสุราษฎรธานี 
 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  
 

ช่ือกิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13.1 เสนอขออนุมัติโครงการ    /         
13.2 ประชุมทบทวนพิจารณากฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวของ/ประชุมกําหนดปฏิทิน 
การปฏิบัติงานออกตรวจติดตาม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
ตามแผนท่ีวางไว 

       /     

13.3 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประจํา 3 เดือน 

       /     

13.4 สรุปผลการปฏิบัติงาน         /    
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14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  
 ไมมีการดําเนินการเนื่องจากสถานการณโควิดแพรระบาด 
       
15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

รอยละ 

เชิงปริมาณ      
1. จํานวนครั้งการออกติดตาม  
เฝาระวังความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาของศูนยเสมารักษ ศธจ.สฎ.   

4 เทศกาล 2 2 50 

2. การรายงานการประชาสัมพันธงาน 
พสน. / ศูนยเสมารักษ 

รายงาน  
3 เดือนครั้ง 

- - - 

เชิงคุณภาพ     
-     

 

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
     -ไมมี- 
 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

31,000 - - - - - 

- โอนงวดท่ี 1         จํานวน  20,000 บาท 
- รอโอนงวดท่ี 2      จํานวน  11,000.- บาท 

แหลงงบประมาณ งบรายจายอื่น แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
-  ยังไมมีการเบิกจายงบประมาณ 
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18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 

    - เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในสภาวการณปจจุบันการ
ปฏิบัติงานในเทศกาลตาง ๆ อาจจะมีการงดดําเนินงาน สงผลใหจํานวนครั้งในการปฏิบัติงานไมไดตามเปาหมาย 

    - การประชุมเครือขายอาจจะมี พสน.มารวมนอย เนื่องจากภาระงานท่ีซ้ําซอน                
18.2 แนวทางแกไข 

       - สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เปนเหตุสุดวิสัย    
      - ประชุมประธานเครือขายและทีมเคล่ือนท่ีเร็วเพื่อสรางความเขาใจประสานงานลวงหนา จัดเก็บขอมูล
หมายเลขโทรศัพท    
 
19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
 ออกติดตาม เฝาระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของศูนยเสมารักษ ศธจ.สฎ..ในชวง กรกฎาคม 
ระหวางวนัท่ี   9 - 20 กรกฎาคม 2564   จํานวน  2  ครั้ง 
 
20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

20.1  เจาหนาท่ีศูนยเสมารักษ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี และเครือขายฯ มีความชัดเจน 
ในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงาน และสามารถขับเคล่ือนงานการสงเสริมความประพฤตินักเรียน 
และนักศึกษาไดอยางเปนระบบ 

20.2  นักเรียนและนักศึกษาในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีไดรับ 
การคุมครองปองกันและแกไขปญหาไดอยางทันการณ และไดรับความคุมครองตามพระบัญญัติคุมครองเด็ก  
พ.ศ.2546 ไดอยางท่ัวถึง รวมถึงนักเรียนนักศึกษาและครอบครัวไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ 
เมื่อประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และสถานการณฉุกเฉินไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
21. ผูรายงาน นางสาวสหนนัท  ศรีแสง ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
     โทรศัพท 097 445 9539 โทรสาร 077 203 252 E–mail : peawmesang@live.com 
 
22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
      -------------------------------------- 

mailto:peawmesang@live.com


แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ช่ือโครงการ    ศธ. จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน 

3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ    1. ดานความมั่นคง 
    3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
     4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
     5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 10. การปรับเปล่ียนคานิยม และวัฒนธรรม 
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท 10.1 การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิต

สาธารณะ และการเปนพลเมืองท่ีดี 
4.4 แผนปฏรูิปประเทศ 12. ดานการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      1. ยุทธศาสตรยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
4.6 แผนความม่ันคง 1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

          อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก 3. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบรหิารจัดการศึกษา 
 
 
 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
 

๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถามี) 
     (โปรดระบุนโยบายขอ - ) 
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    ยุทธศาสตรท่ี ๑  สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกําลังคน การวิจัย  
        และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
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    ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
        ใหมีคุณภาพ 
    ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท 
    ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
7. หลักการและเหตุผล  
 เนื่องดวยในวันท่ี 5 ธันวาคม เปนวันคลายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประกอบกับไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหกําหนดวา  
วันท่ี 5 ธันวาคม ของทุกป เปนวันชาติ และวันพอแหงชาติเพื่อเปนการรวมนอมรําลึกถึงพระองคทาน 
  กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจสําคัญท่ีมุงใหนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนไดรับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยสุจริต และความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รวมท้ังมี
ความประพฤติท่ีเหมาะสม มีความรับผิดชอบตอสังคมและคานิยมท่ีถูกตอง เพื่อพัฒนาทักษะของชีวิตรูเทาทัน 
การเปล่ียนแปลงของสังคม โดยไดนอมนําพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2529 มาเปนแนวทางในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาและเยาวชน เพื่อสงเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหแกเด็กและเยาวชน สามารถคิดวิเคราะหแกปญหาและเรียนรูไดดวยตนเอง มีทักษะชีวิต 
มีลักษณะนิสัยเปนผูมีระเบียบวินัย มีความอดทน อดกล้ัน เสียสละ มีน้ําใจ มีเมตตา มีความเปนผูนํา ผูตามท่ีดี 
มีความสามัคคีรักใครปรองดอง รูจักการเสียสละและบําเพ็ญประโยชนตอสังคม รูคุณคาในศิลปะวัฒนธรรมท่ีดีงาม 
รวมท้ังรูจักการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ใจความวา “การบําเพ็ญประโยชนชวยเหลือผูอื่นนั้น เปนปจจัยท่ี
จะสรางสรรค ความมุงดี มุงเจริญตอกันและกัน ความรักใครเผ่ือแผ แบงปนในกันและกัน ซึ่งในท่ีสุดจะกอใหเกิดความ
สามัคคีเปนปกแผนในชาติข้ึน จนเปนพลังอันยิ่งใหญ ท่ีจะชวยใหเราสามารถรักษาความเปนอิสระ และความมั่นคงของชาติ
บานเมืองเราใหยืนยงอยูตลอดไป” 
  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ไดตระหนักและเห็นความสําคัญในการสงเสริมใหลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาไดรวมกันทํากิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน 
เพื่อสังคม จึงไดจัดทําโครงการ ศธ.จิตอาสาบําเพ็ญประโยชนข้ึน 
8. วัตถุประสงค 
     8.1  เพื่ อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภู มิพล             
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
  8.2  เพื่อปลูกฝงและสรางจิตสํานึกท่ีดีใหกับ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากรทางการ
ศึกษา ไดรวมทํากิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน รูคุณคาของการแบงปนและการชวยเหลือผูอื่น 
  8.3  เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
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9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
คาเปาหมาย วิธี

ประเมินผล 
เคร่ืองมือท่ีใช 

9.1  เชิงปริมาณ 
       ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  
ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร 
นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา 
จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด 
สุราษฎรธานี 

จํานวน 1,000 คน ใช
แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

9.2  เชิงคุณภาพ 
      ผูเขารวมโครงการไดนอมรําลึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท 
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  
ไดรวมทํากิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญ
ประโยชน รูคุณคาของการแบงปนและ
การชวยเหลือผูอื่น มีจิตสาธารณะ  
และใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

ผูเขารวมโครงการ
รอยละ 100 ไดรวม

นอมรําลึก 
ในพระมหา

กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตร ไดรวมทํา
กิจกรรมจิตอาสา 
บําเพ็ญประโยชน  
รูคุณคา ของการ

แบงปน และ 
การชวยเหลือผูอื่น   

มีจิตสาธารณะ  
และใชเวลาวาง 
ใหเปนประโยชน 

ใช
แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

 
10. กลุมเปาหมายโครงการ 
    10.1  เชิงปริมาณ 
            ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียน นักศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 1,000 คน  
   10.2  เชิงคุณภาพ 
               ผูเขารวมโครงการรอยละ 100 ไดรวมนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ                         
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดรวมทํากิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน รูคุณคา
ของการแบงปนและการชวยเหลือผูอื่น มีจิตสาธารณะ และใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 
11. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม – ธันวาคม 2563 
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12. สถานท่ีดําเนินการ 
      อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก วัดไตรธรรมาราม วัดธรรมบูชา และสนามกีฬากลาง
จังหวัดสุราษฎรธานี   
 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  
 

ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13.1 จัดทําโครงการฯ/ประชาสัมพันธ
โครงการฯ 

 /           

13.2 แตงต้ังคณะทํางาน/ประชุมเตรียม
ความพรอม/จัดหาวัสดุอุปกรณ 

 /           

13.3 ดําเนินโครงการฯ   /          
13.4 ประเมินผลและสรุปรายงานผล   /          

 
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  
     ผูเขารวมไดรวมนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จํานวน 1,500 คน และไดรวมทํากิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน รูคุณคา
ของการแบงปนและการชวยเหลือผูอื่น มีจิตสาธารณะ และใชเวลาวางใหเปนประโยชน จํานวน 600 คน                 
ณ วัดไตรธรรมาราม(ลูกเสือ-เนตรนารี) วัดธรรมบูชา(ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน) และสนามกีฬากลางจังหวัด
สุราษฎรธานี(นักศึกษาวิชาทหาร)  อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี 

15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

รอยละ 

เชิงปริมาณ      
       ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  
ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชา
ทหาร นักเรียน นักศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา จากสถานศึกษาทุก
สังกัดในจังหวัด 
สุราษฎรธานี 

 
จํานวน  

1,000 คน 

 
จํานวน  

1,000 คน 

 
จํานวน  

1,500 คน 
 

 
100 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

รอยละ 

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

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

 
จํานวน  

1,000 คน 

 
จํานวน  

1,500 คน 
 

 
150 

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 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. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
 ส้ินสุดโครงการแลวต้ังแตในไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     
 
20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

20.1  ผู เขารวมโครงการไดรวมทํากิจกรรมเพื่ อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

20.2  ผู เขารวมโครงการไดรวมทํากิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน  รู คุณค าของการแบ งปน  
การชวยเหลือผูอื่นและไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 
 
21. ผูรายงาน นางสาวสหนนัท  ศรีแสง ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
     โทรศัพท 097 445 9539 โทรสาร 077 203 252 E–mail : peawmesang@live.com 
22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

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



แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ช่ือโครงการ    ฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2564 

3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ    1. ดานความมั่นคง 
     4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
     5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 11. ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท 11.3 การพฒันาชวงวัยเรียนและวัยรุน 
4.4 แผนปฏรูิปประเทศ 12. ดานการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      1. ยุทธศาสตรยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
4.6 แผนความม่ันคง 1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

          อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก 2. การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 



~ 2 ~ 

 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
 

  ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบาย...............-..................) 
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    ยุทธศาสตรท่ี ๑  สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกําลังคน การวิจัย  
        และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
    ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
        ใหมีคุณภาพ 
    ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท 
    ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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7. หลักการและเหตุผล  
 เด็กเปนทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญยิ่งตอประเทศชาติ เปนพลังสําคัญในการพัฒนาชาติบานเมืองใหเจรญิกาวหนา
และม่ันคง เด็กจึงควรเตรียมตัวท่ีจะเปนกําลังของชาติดวย การขยันหมั่นศึกษาหาความรู  และใช เวลา 
ใหเปนประโยชนอยางเต็มท่ี ประพฤติปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัย มีความขยันขันแข็งต้ังใจทํางานดวยความ
รับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนมีความเมตตากรุณาชวยเหลือเอื้อเฟอผูอื่น เสียสละ และบําเพ็ญ
ประโยชนเพื่อสวนรวม ชวยกันรักษาความสะอาดและอนุรักษทรัพยากร ตลอดถึงสาธารณสมบัติสวนรวมของชาติ  
หากเด็กทุกคนไดตระหนักถึงอนาคตของตนและของประเทศชาติ โดยพยายามประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสม 
กับวัยแลวก็จะไดช่ือวาเปน “เด็กดี” ชาติบานเมืองก็จะเจริญมีความผาสุกรมเย็นตลอดไป 
 ในการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2564 จัดข้ึนเพื่อใหเด็กไดรับรูถึงความสําคัญของตนเอง              
รูถึงความมีระเบียบวินัย ความรูจักสิทธิหนาท่ีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เพื่อจะไดประพฤติปฏิบัติตนให
สมกับเปนผูท่ีมีความสําคัญของประเทศชาติ ดวยการต้ังใจใฝศึกษาเรียนรู ประพฤติปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัย 
รูจักการใชเวลา ความคิด มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตยสุจริต มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ 
ศาสน กษัตริย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีองคพระมหากษัตริยเปนประมุข และเพื่อสงเสริม และ
มุงเนนพัฒนาศักยภาพของเด็กใหเปนมนุษยท่ีเกง ดี มีสุข สามารถพัฒนาไปตามศักยภาพ ท้ังทางดานรางกาย อารมณ 
สังคม และสติปญญา โดยการจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหเปนแหลงเรียนรูพัฒนาความสามารถของเด็กตามความสนใจ 
สรางสรรคจินตนาการของเด็กใหเหมาะสมกับวัย ใหเด็ก และเยาวชนในทองถ่ิน ไดกลาแสดงออก กลาคิด กลาทํา
ในทางสรางสรรครวมกันโดยตระหนักถึงความสําคัญของเด็ก สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จึงได
ดําเนินการจัดทําโครงการฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2564 ข้ึน 
8. วัตถุประสงค 
     8.1  เพื่อใหเด็กมีโอกาสไดแสดงออกถึงความรู ความสามารถในดานตาง ๆ อีกท้ังยังสงเสริมใหเด็กและเยาวชน 
มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  มีวินัยในการรวมกิจกรรม 
  8.2  เพื่อใหเด็กและเยาวชน ไดรวมเฉลิมฉลองใหไดรับความสนุกสนานในงานวันเด็กแหงชาติ 
  8.3  เพื่อใหเด็กไดรับรูถึงความสําคัญของตนเอง รูถึงความมีระเบียบวินัย ความรูจักสิทธิหนาท่ีความ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
  8.4  เพื่อสงเสริม สนับสนุน ใหเด็ก เยาวชน ผูปกครอง มารวมกิจกรรมและทํากิจกรรมรวมกัน      
 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
คาเปาหมาย วิธี

ประเมินผล 
เคร่ืองมือท่ีใช 

9.1  เชิงปริมาณ 
       เด็ก และเยาวชน ในทองท่ี  
อําเภอเมืองสุราษฎรธานี  
และพื้นท่ีใกลเคียง 

เด็ก และเยาวชน  
เขารวมโครงการฯ         

ไมนอยกวา 500 คน 

การสังเกต 
และตอบ

แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

9.2  เชิงคุณภาพ 
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ตัวช้ีวัดโครงการ 
คาเปาหมาย วิธี

ประเมินผล 
เคร่ืองมือท่ีใช 

       เด็กและเยาวชน ไดรวมเฉลิมฉลอง
ไดรับความสนุกสนานในงานวันเด็ก
แหงชาติ 

เด็กและเยาวชน  
รอยละ 100 ไดรวม
เฉลิมฉลองไดรับ

ความสนุกสนานใน
งานวันเด็กแหงชาติ 

การสังเกต 
และตอบ

แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

 
10. กลุมเปาหมายโครงการ 
    10.1  เชิงปริมาณ 
             เด็ก และเยาวชน ในทองท่ีอําเภอเมืองสุราษฎรธานี และพื้นท่ีใกลเคียง จํานวนไมนอยกวา 500 คน 
   10.2  เชิงคุณภาพ 
                เด็กและเยาวชนรอยละ 100 ท่ีเขารวมเฉลิมฉลอง ไดรับความสนุกสนานในงานวันเด็กแหงชาติ 
 
11. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 
12. สถานท่ีดําเนินการ 
      ณ สวนสาธารณะเกาะลําพู อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 
 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  
 

ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13.1 ขออนุมัติโครงการ   /          
13.2 แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน   /          
13.3 แจงสถานศึกษาและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

  /          

13.4 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน   /          
13.5 ดําเนินโครงการฯ    /         
13.6 สรุป และรายงานผลการดําเนินงาน    / /        
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14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  
 งดการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัด                
สุราษฎรธานี ไดประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดสุราษฎรธานี เรื่อง มาตรการเฝาระวังปองกันและควบคุม
การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ 
 

15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

รอยละ 

เชิงปริมาณ      
เด็ก และเยาวชน ในทองท่ี อําเภอเมือง 
สุราษฎรธานี และพื้นท่ีใกลเคียง 

เด็ก และเยาวชน  
เขารวมโครงการฯ         

ไมนอยกวา  
500 คน 

- - - 

เชิงคุณภาพ     
เด็กและเยาวชน ไดรวมเฉลิมฉลอง 
ไดรับความสนุกสนานในงานวันเด็ก
แหงชาติ 

เด็กและเยาวชน  
รอยละ 100  

ไดรวมเฉลิมฉลอง
ไดรับความ

สนุกสนานในงาน
วันเด็กแหงชาติ 

- - - 

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

- 
 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

40,000 - - - - - 
แหลงงบประมาณ งบเงินอุดหนุน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
หมายเหตุ ไดดําเนินการโอนเงินคืนสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วันท่ี 19 มกราคม 2564 
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18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
      -  สภาพอากาศอาจจะมีฝนตก ประกอบกับการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
จึงเล่ือนการจัดงานออกไปกอน 
      18.2 แนวทางแกไข 
       -  เนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หากจะดําเนินการตอจะตองควบคุม
การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ใหอยูในเกณฑปลอดภัย 
 
19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
  ไมไดดําเนินการเนื่องจากสถานการณโควิด2019 และไดโอนเงินคืนสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 
วันท่ี 19 มกราคม 2564 (ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓) 
 
20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

20.1  เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสําคัญของตนเอง ทําตนใหเปนประโยชนตอตนเองและสังคม 
20.2  เด็กและเยาวชน มีความสนุกสนานในกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็กแหงชาติ 
20.3  เด็กไดรับรูถึงความสําคัญของตนเอง รูถึงความมีระเบียบวินัย ความรูจักสิทธิหนาท่ีความรับผิดชอบตอ

ตนเองและสังคม 
20.4  เด็ก เยาวชน ผูปกครอง และประชาชนไดทํากิจกรรมรวมกัน 

 
21. ผูรายงาน นางสาวสหนนัท  ศรีแสง ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
     โทรศัพท 097 445 9539 โทรสาร 077 203 252 E–mail : peawmesang@live.com 
22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

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



แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ช่ือโครงการ    ขับเคลื่อนการดําเนนิงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในพืน้ท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 

3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ    1. ดานความมั่นคง 
     4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
     5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 1. ดานความมั่นคง 
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท 3.2 การปองกนัและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคง 
4.4 แผนปฏรูิปประเทศ 12.(5) ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษ ท่ี 21 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      5. เสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งค่ังและยั่งยืน 
4.6 แผนความม่ันคง (....................................-...............................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก 1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
 

๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ...............-....................................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    ยุทธศาสตรท่ี ๑  สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกําลังคน การวิจัย  
        และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
    ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
        ใหมีคุณภาพ 
    ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท 
    ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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7. หลักการและเหตุผล  

 การดําเนินงาน อพ.สธ. ต้ังแตป พ.ศ. 2535 จนถึงปจจุบันมีหนวยงานตาง ๆ รวมสนองพระราชดําริ เพิ่มข้ึน
มากกวา 776 หนวยงาน สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนซึ่งเปนสถานศึกษาเปนสมาชิกมากกวา 3,028 
โรงเรียน (ขอมูล ณ วันท่ี 4 กรกฎาคม 2560) มีการดําเนินงานท่ีหลากหลายมากข้ึน การดําเนินงานในแผนแมบท
ทุกระยะ 5 ปท่ีผานมาของ อพ.สธ. มีแนวทางดําเนินการท่ีสอดคลองและสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งมีกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ
ไดแก (1) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยาง
มีสวนรวม (3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
เพื่อใหสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ซึ่งกรอบแนวความคิดท้ังส่ีนั้นลวน แตตองดําเนินการภายใตการดูแลรักษา
ทรัพยากรและการนํามาใชประโยชนอยางยั่งยืน ยิ่งไปกวานั้น อพ.สธ. ยังมีกิจกรรมตามกรอบแผนแมบท อพ.สธ.  
ท่ีสอดคลองกับแผนการขับเคล่ือนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณา การของประเทศและกรอบยุทธศาสตรการวิจัย
แหงชาติ 20 ป ท้ัง 7 ยุทธศาสตร ไดแก (1) ดานความมั่นคง (2) ดานการเกษตร (3) ดานอุตสาหกรรม  
(4) ดานสังคม (5) ดานการแพทยและสาธารณสุข (6) ดานพลังงาน (7) ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
เพื่อใหสงผลประโยชนตอประเทศชาติและประชาชนใหมากท่ีสุด เพื่อการบริหารจัดการความรูผลงานวิจัย 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐทรัพยากร และภูมิปญญาของประเทศสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ  
ดวยยุทธวิธีท่ีเหมาะสมท่ีเขาถึงประชาชนและประชาสังคมอยางแพรหลาย   

 จังหวัดสุราษฎรธานีไดเขารวมสนองพระราชดําริในโครงการ อพ.สธ.  ทําใหพื้นท่ีและกิจกรรมดําเนินงานของ
โครงการ อพ.สธ. แผนแมบทโครงการ อพ.สธ. ระยะ 5 ปท่ีเจ็ด (ตุลาคม พ.ศ. 2565 – กันยายน พ.ศ. 2569) 
โดยมีกรอบการดําเนินงานขับเคล่ือนไดแก 1.กรอบการเรียนรูทรัพยากร ประกอบดวยกิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช 
กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 2.กรอบการใชประโยชน
ประกอบดวยกิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวาง
แผนพัฒนาพันธุพืช 3.กรอบการสรางจิตสํานึกประกอบดวยกิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช ดังนั้น สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จึงไดสงเสริม
และสนับสนุนใหสถานศึกษา หนวยงาน ดําเนินการจัดกิจกรรมตามกรอบแผนแมบทโครงการ อพ.สธ.ระยะ 5  
ปท่ีเจ็ด (ตุลาคม พ.ศ. 2565 – กันยายน พ.ศ. 2569) เปนการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และความหลากหลายทางชีวภาพใหกับเยาวชนในสถานศึกษามีความรู ความรู  ความเขาใจในพืชพรรณ  
รูจักทรัพยากรในทองถ่ิน หวงแหนและรูจักนํามาใชประโยชนในการสืบสาร รักษา ตอยอด สรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และภูมิปญญาของประเทศ 
 
8. วัตถุประสงค 
     เพื่อสงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา สมัครเขารวมเปนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
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9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
คาเปาหมาย วิธี

ประเมินผล 
เคร่ืองมือท่ีใช 

9.1  เชิงปริมาณ 
      สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด 
สุราษฎรธานี เขารวมเปนสมาชิกงาน 
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

สถานศึกษา  
อยางอยางนอย  

15 แหง สมัครเขา
รวมโครงการฯ 

การตอบแบบ 
เขารวม 

เอกสาร 
การสมัคร 

9.2  เชิงคุณภาพ 
-    

 
10. กลุมเปาหมายโครงการ 
    สถานศึกษาทุกสังกัด ในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 
 
11. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 
12. สถานท่ีดําเนินการ 
      พื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 
 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  
 

ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13.1 กิจกรรมท่ี 1 สงเสริม 
ประชาสัมพันธ การเขารวม 
การเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

            

1) ประชาสัมพันธใหสถานศึกษา 
สมัครเขารวมโครงการ 

          /  

2) ประชุมสรางความเขาใจใหกับผูบริหาร 
ครู ทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี  
ท่ีมีความสนใจ เขารวมสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

          /  

3) ใหสถานศึกษาดําเนินการสงเอกสาร             
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ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

สมัครเขารวมเปนสมาชิก 
13.2 กิจกรรมท่ี 2 ขับเคลื่อน สนับสนุน
การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

            

1) สรางการรับรู ความตระหนัก  
สรางความเขาใจใหกับสถานศึกษา
เกี่ยวกับการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนใหกับผูบริหาร ครู ผูรับผิดชอบ 
สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี 

            

2) นิเทศ ติดตาม เรงรัดการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนกลุมเปาหมาย 

            

3) สรุปและรายงานโครงการ           /  
 
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  
...................ไมมี.......................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 

15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

รอยละ 

เชิงปริมาณ      
สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด 
สุราษฎรธานี เขารวมเปนสมาชิกงาน 
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

สถานศึกษา  
อยางนอย  

15 แหง สมัคร
เขารวมโครงการฯ 

15 0  

เชิงคุณภาพ     
- - - - - 
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๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
...................ไมมี.......................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

10,000 0 0 0 0 - 
แหลงงบประมาณ งบรายจายอื่น แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 

    - การดําเนินงานตามโครงการอาจจะไม เปนไปตามแผนงาน ท่ีวางไว  เนื่ องจากสถานการณ 
การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 
      18.2 แนวทางแกไข 
       - เตรียมรูปแบบการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ 
 
19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
      19.1 ประชาสัมพันธสถานศึกษา/โรงเรียน ใหเขารวมโครงการฯ 
      19.2 จัดประชุมใหกับสถานศึกษาท่ีสนใจ 
 
20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี สมัครเขารวมโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเพิ่มข้ึน 
 
21. ผูรายงาน นางรัชนีวรรณ  ชอบผล ตําแหนง ศึกษานิเทศก ชํานาญการ 
      โทรศัพท 098-6928654  โทรสาร 077-203252  E–mail : chobphol3392@gmail.com 

22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี  7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
-------------------------------------- 



แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ช่ือโครงการ    ตรวจติดตามการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ  

    ในกํากับของสํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดสุราษฎรธานี ปงบประมาณ 2564 

3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ 6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20. ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท 20.4 การพฒันาระบบบริหารงานภาครัฐ 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
4.6 แผนความม่ันคง 9. เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ.................................-......................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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  ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการ 
    อุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถามี) 
    ๕. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดภาครัฐ 
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
        ยุทธศาสตรท่ี ๑  สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกําลังคน การวิจัย  
        และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
    ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
        ใหมีคุณภาพ 
    ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท 
    ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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7. หลักการและเหตุผล  
    พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.2545 ไดกําหนด 
ความมุงหมาย และหลักการเรื่องการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา กําหนดมาตรฐาน
การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา หมวด 6 มาตรฐาน 
และการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ประกอบกับ
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  กําหนดวา โรงเรียนในระบบ 
หมายความวา โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาโดยกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา  
การวัดและประเมินผลซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาท่ีแนนอน “โรงเรียนนอกระบบ” หมายความวา 
โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาโดยมีความยืดหยุนในการกําหนด จุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลา 
ของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา ท้ังนี้ การจัดต้ังโรงเรียน 
ในระบบ และโรงเรียนนอกระบบ ตองไดรับอนุญาตจากผูอนุญาตและดําเนินกิจการ ภายใตพระราชบัญญัติขางตน  
และกฎกระทรวงท่ี เกี่ ยวของ ตาม ท่ี ได รับอนุญ าตไว  ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศ 
แนวปฏิบัติในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในระบบ เพื่อเปนการสงเสริม กํากับดูแล ตรวจสอบ 
ประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนในระบบ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ในฐานะผูอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนเอกชนในระบบ 
และนอกระบบ จึงจัดทําโครงการตรวจติดตามการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอก
ระบบ ในกํากับของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ปงบประมาณ 2564 เพื่อสงผลใหโรงเรียนเอกชน  
มีคุณภาพและมาตรฐาน ในระดับสากล ตามท่ีกฎกระทรวงกําหนด 
 
8. วัตถุประสงค 
    8.1  เพื่อดําเนินงานของคณะกรรมการประสานและสงเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด 
    8.2  เพื่อตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบ 
    8.3  เพื่อพัฒนาบุคลากรดานงานทะเบียนโรงเรียน 
    8.4  เพื่อตรวจติดตามการใชจายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน 
    8.5  เพื่อตรวจติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนใหเปนเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
คาเปาหมาย วิธี

ประเมินผล 
เคร่ืองมือท่ีใช 

9.1  เชิงปริมาณ 
       9.1.1 รอยละของโรงเรียนเอกชน
นอกระบบมีการประกนัคุณภาพภายใน
อยูในระดับดี 
 

รอยละ 80 ประเมิน แบบประเมิน 
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ตัวช้ีวัดโครงการ 
คาเปาหมาย วิธี

ประเมินผล 
เคร่ืองมือท่ีใช 

       9.1.2 รอยละของโรงเรียนเอกชน
ในระบบท่ีไดรับการติดตามการใชเงิน
อุดหนุน 

รอยละ 80 ตรวจติดตาม แบบตรวจติดตาม 

       9.1.3 รอยละของบุคลากร 
ในโรงเรียนเอกชน ไดรับการพฒันาดาน
งานทะเบียน 

รอยละ 100 ตรวจติดตาม แบบตรวจติดตาม 

       9.1.4 รอยละของโรงเรียนเอกชน
ท่ีมีการบริหารจัดการเปนไปตามท่ี
กฎหมายกําหนด 

รอยละ 100 ตรวจติดตาม แบบตรวจติดตาม 

9.2  เชิงคุณภาพ 
-    

 
10. กลุมเปาหมายโครงการ 
    10.1  ผูบริหารและบุคลากรโรงเรียนเอกชนในระบบ     โรงละ 2 คน     จํานวน 190 คน 
   10.2  ผูรับใบอนุญาต/ผูบริหาร โรงเรียนเอกชนนอกระบบ   โรงละ 2 คน    จํานวน 30 คน 
   10.3  โรงเรียนเอกชนในระบบ                                                จํานวน 87 คน    

 10.4  โรงเรียนเอกชนนอกระบบ                                                     จํานวน 79 คน 
   10.5  บุคลากรกลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน และท่ีเกี่ยวของ                    จํานวน 10 คน 
 
11. ระยะเวลาดําเนินการ   พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564 
 
12. สถานท่ีดําเนินการ 
      โรงเรียนเอกชนในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 
 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  
 

ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13.1 กิจกรรมท่ี 1 การดําเนินงาน 
ของ ปส.กช. 

            

1) วางแผนการดําเนินงาน /            
2) จัดประชุมผูบริหารโรงเรียน  /           
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ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

เพื่อคัดเลือก ปส.กช. 
3) ประชุมคณะกรรมการฯ  4 ครั้ง     /  /  /  /  
4) สรุปผลการประชุม           /  
13.2 กิจกรรมท่ี 2 ตรวจสอบและ
ประเมินผลคุณภาพภายในโรงเรียนนอก
ระบบ 

            

1) วางแผนการดําเนินงาน แตงต้ัง
คณะทํางาน กําหนดปฏิทิน 

/ / /          

2) ประชุมปฏิบัติการ     /           / 
3) ตรวจติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษาโรงเรียนอกระบบ 
เพื่อรับรางวัลโรงเรียนท่ีมีระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

      / /                   / 

4) สรุปและรายงานผล / / / / / / / / / / /   / 
5) ยกยองเชิดชูเกียรติ         /      / 
13.3 กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาบุคลากร 
ดานงานทะเบยีนโรงเรียน  

            

1) วางแผนการดําเนินงาน  
แตงต้ังคณะทํางาน กําหนดปฏิทิน  
และเชิญวิทยากร 

   /         

2) อบรมปฏิบัติการ บุคลากรดานงาน
ทะเบียนโรงเรียน 

    /        

3) สรุปและรายงานผล      /       
13.4 กิจกรรมท่ี 4 ตรวจติดตามการใช
จายเงินอุดหนุนทุกประเภท 

            

1) วางแผน แตงต้ังคณะกรรมการ
กําหนดปฏิทินและรูปแบบการตรวจ
ติดตาม 

      /      

2) ประชุมคณะกรรมการ        /     
3) ตรวจติดตาม         / / /    / 
4) วิเคราะห สังเคราะห ผลการตรวจ               / 
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ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ติดตาม 
13.5 กิจกรรมท่ี 5 ตรวจติดตาม 
การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน 

            

1) วางแผนการดําเนินงาน / / / / / / / / / / /    / 
2) ตรวจพิจารณาสังเคราะหเอกสาร / / / / / / / / / / /    / 
3) ตรวจติดตามสถานะการขอจัดต้ัง การ
จัดการเรียนการสอน และการเลิกลม
กิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ
ประเภทสามัญ และประเภทนานาชาติ 

   / / / / / / / /    / 

4) ตรวจติดตามสถานะการขอจัดต้ัง การ
จัดการเรียนการสอน และการเลิกลม
กิจการของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 

/ / / / / / / / / / /    / 

5) วิเคราะห สังเคราะห ผลการตรวจ 
ติดตาม 

/ / / / / / / / / / /    / 

 
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  
      กิจกรรมท่ี ๑ การดําเนินงานของ ปส.กช. 
                      ๑) วันท่ี  ๒๕  มิถุนายน ๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการปส.กช. เพื่อรับทราบการเปด-ปด  
ภาคเรียน ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ และการจัดการเรียนการสอนชวงภาวะการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(โควิด-๑๙) จํานวน  ๑๑  คน 
       กิจกรรมท่ี ๕ ตรวจติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน 
                       ๑) วันท่ี ๑๕- ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจพิจารณาความพรอม ความเหมาะสม  
ของอาคารสถานท่ีฯ ตามคําส่ังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ท่ี ๓๘๐/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๔  ไดตรวจสถานท่ีเพื่อจัดต้ังโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญ ของนางสาวธนิยา พิริยสถิต ผูยื่นคําขอ 
      ๒) วันท่ี ๑๕- ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจความพรอมการขอเปล่ียนแปลง
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนนอกระบบ(เพิ่มหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน)  
โรงเรียนภาษาเคพีทีเกาะพะงัน) อําเภอเกาะพะงนั จังหวัดสุราษฎรธาน ี
    ๓) วันท่ี ๑๕- ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจความพรอมเพื่อขอจัดต้ังโรงเรียนเสริม
ทักษะและสอนภาษาแฟรแฟกซ อีดูเคช่ัน เซ็นเตอร บริษัทแฟรแฟกซ อีดูเคช่ัน เซ็นเตอร จํากัด  
โดยนางสาววงเดือน ศรีแตง ต้ังอยูเลขท่ี ๑๑๒/๒๓-๒๗ หมูท่ี ๑  ตําบลเกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงนั จังหวัด 
สุราษฎรธานี 
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15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

รอยละ 

เชิงปริมาณ      
       1. รอยละของโรงเรียนเอกชนนอก
ระบบมีการประกันคุณภาพภายในอยูใน
ระดับดี 
 

รอยละ 80 0 0 0 

       2. รอยละของโรงเรียนเอกชนใน
ระบบท่ีไดรับการติดตามการใชเงิน
อุดหนุน 

รอยละ 80 0 0 0 

       3. รอยละของบุคลากร 
ในโรงเรียนเอกชน ไดรับการพฒันาดาน
งานทะเบียน 

รอยละ 100 0 0 0 

       4. รอยละของโรงเรียนเอกชนท่ีมี
การบริหารจัดการเปนไปตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

รอยละ 100 83 โรงเรียน 83 โรงเรียน 100 

เชิงคุณภาพ     
- - - - - 
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๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

กิจกรรมท่ี ๑ การดําเนินงานของ ปส.กช. 
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กิจกรรมท่ี ๕ ตรวจติดตามการบรหิารจัดการโรงเรียนเอกชน 
                ๑) ตรวจความพรอมตรวจสถานท่ีเพื่อจัดต้ังโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญ  

                              ของนางสาวธนิยา พิริยสถิต ผูยื่นคําขอ 
 

 

 
 
๒) วันท่ี ๑๕- ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจความพรอมฯการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียด

เกี่ยวกับกิจการโรงเรียนภาษาเคพีทีเกาะพะงัน) อาํเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธาน ี
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๓) วันท่ี ๑๕- ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจความพรอมเพื่อขอจัดต้ังโรงเรียนเสริมทักษะและ

สอนภาษาแฟรแฟกซ อีดูเคช่ัน เซ็นเตอร บริษัทแฟรแฟกซ อีดูเคช่ัน เซ็นเตอร จํากัด 
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7. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

94,800 ๕๗,๑๖๐ ๙,๒๕๐ 33,250 ๑๔,๖๖๐ - 
แหลงงบประมาณ งบดําเนินงาน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
              -  สถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหตองมีการเล่ือนปฏิทินการ 
ดําเนินงาน  
     -  การติดตอประสานงานตองมีการปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ อาจเกิดความลาชาไดบาง      
      18.2 แนวทางแกไข 
       -  กําหนดแผนการเลือกกิจกรรม กระบวนการของโครงการท่ีมีทางเลือกหลายทาง 
      -  การปรับเปล่ียนรูปแบบ/วิธีการดําเนินงานตามโครงการ 
      -  กําหนดแผนการดําเนินงานโครงการใหเสร็จส้ินภายในไตรมาศท่ี ๔ เพื่อลดความซ้ําซอนของการ
ดําเนินงาน 
19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
      ๑๙.๑ ตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนอกระบบเพื่อรับรางวัลโรงเรียนท่ีมีระบบประกัน
คุณภาพภายใน 
      ๑๙.๒ ตรวจติดตามสถานะการขอจัดต้ัง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกลมกิจการของโรงเรียนเอกชนใน
ระบบประเภทสามัญ และประเภทนานาชาติ 
      ๑๙.๓ ตรวจติดตามการใชเงินอุดหนุนทุกประเภท 
       
20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
 20.1  โรงเรียนเอกชนในระบบ ใชจายเงินอุดหนุนทุกประเภทถูกตองตามระเบียบ 
  20.2  โรงเรียนเอกชนนอกระบบมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับกฎกระทรวงฯ 
  20.3  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มีขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอก
ระบบท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน สามารถนําไปใชในการบริหารจัดการตอไป  
  20.4  คณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุราษฎรธานี (ปส.กช.) ประสาน    
และสงเสริม การพัฒนาผูบริหารและครู นักเรียนของโรงเรียนเอกชน ไดอยางมีเอกภาพ 
  20.5  โรงเรียนเอกชนมีการพัฒนาและสรางความเช่ือมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ และสาธารณชน  
ในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุเปาประสงคของหนวยงานท่ีกํากับดูแล 
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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. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี  ๘   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 

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

mailto:Petmanee_puy@hotmail.com


แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
2. ช่ือโครงการ    ขับเคลื่อนการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

    ในการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ 6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20. ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท 20.4 การพฒันาระบบบริหารงานภาครัฐ 
4.4 แผนปฏรูิปประเทศ 12. ดานการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
4.6 แผนความม่ันคง 9. เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ.................................-......................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
 

  ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการ 
    อุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถามี) 
    ๕. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดภาครัฐ 
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
        ยุทธศาสตรท่ี ๑  สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกําลังคน การวิจัย  
        และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
    ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
        ใหมีคุณภาพ 
    ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท 
    ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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7. หลักการและเหตุผล  
    การปองกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ  เปนวาระในยุทธศาสตรชาติ  ดานท่ี 6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ประเด็นท่ี 6 ภาครัฐมีความโปรงใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ทุกภาคสวนรวมตอตานทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในทุกระดับ  ท้ังนี้ ไดกําหนดใหประเด็น “แกปญหาการทุจริต” เปน 1 ใน 15 ประเด็นการพัฒนาเรงดวน
ในชวงระยะท่ี 5 ปแรกของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ดานท่ี 11 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดกําหนดจุดเนนของการปฏิรูปเปน 4 ดาน 
ไดแก 1) ดานการปองกันและเฝาระวัง 2) ดานการปองปราม 3) ดานการปราบปราม และ 4) ดานการบริหาร
จัดการ ซึ่งมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ท่ีกําหนดใหการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบเปนยุทธศาสตรท่ี 6 ท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติและเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมท้ังการปรับโครงสรางประเทศไทยสูประเทศไทย 4.0 สอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความ
มั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2565) ซึ่งมีเปาหมายเชิงยุทธศาสตรใหหนวยงานภาครัฐมีระบบปองกันและแกไข
การทุจริต  รวมท้ังประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทร
โอชา) ท่ีแถลงตอรัฐสภาเมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 ไดกําหนดใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม เปนนโยบายหลักดานท่ี 12 และกําหนดใหการแกไขปญหาทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝายการเมืองและฝายราชการประจําเปนนโยบายเรงดวน  เรื่องท่ี 8 ตลอดจน 
การนําเจตนารมณและบทบัญญัติท่ี เกี่ยวของ ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   
ท่ีกําหนดใหรัฐมีหนาท่ีในการวางกลไกปองกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเขมงวด เด็ดขาด 
เพื่อมิใหผูบริหารท่ีปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเขามามีอํานาจในการปกครองบานเมืองหรือใช
อํานาจตามอําเภอใจ รวมท้ังตองสงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบท้ังภาครัฐและเอกชน และจัดใหมีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและขจัด 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังกลาว อยางเขมงวด 
 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดเริ่มดําเนินการ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งถือเปนการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสฯ ใหเปน “มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะตองดําเนินการ และนําผล
การประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองดานคุณธรรมและความโปรงใสอยางเครงครัด โดยใชแนวทางและเครื่องมือ
การประเมินตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2563          
ตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ประกอบดวยตัวช้ีวัดท่ี 9 เรื่องการเปดเผยขอมูล และตัวช้ีวัดท่ี 10 เรื่องการปองกันการทุจริต ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(ITA) คิดเปนคะแนนรอยละ 82.05  
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 ในการนี้ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  จึงไดกําหนดใหดําเนินโครงการขับเคล่ือนการปองกัน
การทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อสรางความรู ความเขาใจทิศทางการขับเคล่ือนการปองกันการทุจริต  
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกร สรางความรู ความเขาใจ และวิเคราะห 
ความเส่ียงการทุจริตในหนวยงาน เพื่อนําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) ตามท่ีสํานักงาน ปปช.กําหนด มาดําเนินการภายในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  
ใหสามารถยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ระดับหนวยงาน ระดับกระทรวงศึกษาธิการ 
ตลอดจนภาพรวมระดับประเทศ ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด  และนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงาน การใหบริการ การบริหารราชการ ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ใหเกิดประสิทธิผล
อยางมีประสิทธิภาพ 
 
8. วัตถุประสงค 
    8.1  เพื่อสรางความรู ความเขาใจทิศทางการขับเคล่ือนการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม 
และความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
    8.2  เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
    8.3  เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)  
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
คาเปาหมาย วิธี

ประเมินผล 
เคร่ืองมือท่ีใช 

9.1  เชิงปริมาณ 
       9.1.1 รอยละของขาราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  
ไดรับความรู ความเขาใจทิศทาง 
การขับเคล่ือนการปองกันการทุจริต 
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
 
 

รอยละ 100 ของ
ของขาราชการและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

สุราษฎรธานี     
(จํานวน 42 คน) 

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

- บัญชีลงเวลาผูเขารวม
ประชุม 
- แบบประเมินความพึง
พอใจและไมพึงพอใจ 
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ตัวช้ีวัดโครงการ 
คาเปาหมาย วิธี

ประเมินผล 
เคร่ืองมือท่ีใช 

ประเมิน
ความพึง
พอใจและ 
ไมพึงพอใจ 

       9.1.2 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อสรางความรู ความเขาใจทิศทาง 
การขับเคล่ือนการปองกันการทุจริต 
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

มีการประชุมการ
ดําเนินงานโครงการ        

(จํานวน 1 ครั้ง) 

- รายงาน 
การประชุม 
- ระเบียบ
วาระการ
ประชุม 
- แบบ
ประเมิน
ความพึง
พอใจและ 
ไมพึงพอใจ 

- รายงานการประชุม 
- ระเบียบวาระการ
ประชุม 
- แบบประเมิน 
ความพึงพอใจและ 
ไมพึงพอใจ 

       9.1.3 มีระบบการใหบริการ
เปดเผยขอมูลสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ 

จํานวน 1 URL 
ท่ีเช่ือมตอกับระบบ

เว็บไซตหลัก 

เปดเผย
ขอมูล
สาธารณะ
ตามแบบ
ประเมิน OIT 

แบบประเมิน OIT 

9.2  เชิงคุณภาพ 
       9.2.1 ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี ทุกคนเกิดความ
ตระหนัก มีคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงาน เพื่อปรับฐานความคิด 
พฤติกรรมท่ีไมทนตอการทุจริต พัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน  
การใหบรกิาร การบริหารราชการ  
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานีใหมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 100  
ของขาราชการและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ปรับฐาน

ความคิด พฤติกรรม 
ท่ีไมทนตอการทุจริต 
(จํานวน 42 คน) 

 

แบบประเมิน 
IIT ของ
สํานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด 
สุราษฎรธานี 

 

แบบประเมิน IIT  
ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด         
สุราษฎรธานี 

 

       9.2.2 มีแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ เพื่อใชเปนแนวทาง/มาตรการ 
เชิงรุกขององคกร/กลุม เพื่อปองกนั 
การทุจริตท่ีเปนรูปธรรมของสํานักงาน

จํานวน 1 แผน แผนปฏิบัติ
การปองกนั
และ
ปราบปราม

แผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ  
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ตัวช้ีวัดโครงการ 
คาเปาหมาย วิธี

ประเมินผล 
เคร่ืองมือท่ีใช 

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

การทุจริต
และประพฤติ
มิชอบ  

 

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

ไมตํ่ากวารอยละ 85 แบบประเมิน 
OIT 

 

แบบประเมิน OIT 
 

 
10. กลุมเปาหมายโครงการ 
  ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานทุีกคน (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. สถานท่ีดําเนินการ 
      สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
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13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  
 

ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13.1  ประชุมวางแผนดําเนินงาน
โครงการฯ 

    / /       

13.2  อบรมเชิงปฏิบัติการสรางความรูแก
บุคลากรทางการศึกษาสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี ใหเกิดความตระหนัก 
มีคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานเพื่อปรับฐานความคิดพฤติกรรม
ท่ีไมทนตอการทุจริต 

     / /      

13.3  พัฒนาออกแบบระบบการบริการ 
เผยแพรประชาสัมพันธขอมูล สารสนเทศ 
ผานชองทางเว็บไซต 

     / / / / /   

13.4  ประชุมเชิงปฏิบัติการใหบริการ 
เผยแพรประชาสัมพันธขอมูล สารสนเทศ 
ผานชองทางเว็บไซต 

     / /      

13.5  ประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู 
ติดตามความกาวหนา/เตรียมความพรอม
รองรับการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒ ิ

       / /    

13.6  รับการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(ประเมินตนเอง) 

         / /  

13.7  สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ           /     / 
 
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  
      ๑๔.๑ ประชุมวางแผนดําเนินงานโครงการฯ 

มีวัตถุประสงคเพื่อ ขยายองคความรู สรางความเขาใจ โครงการคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 สําหรับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ใหกับ ขาราชการและบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี  
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  เมื่ อวัน ท่ี  20  เมษายน พ.ศ.2564 การจัด
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายองคความรู สรางความ
เขาใจ โครงการคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 
ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อขับเคล่ือนการปองกัน
การทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ภาครัฐ สําหรับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ใหกับ 
ขาราชการและบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
ใหกับ ขาราชการและบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
โดยดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ณ หองประชุม
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี   

โดยมี นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัด      
สุราษฎรธานี  เปนประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเก็บขอมูลแบบ
วัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในและตรวจ ติดตามการ
เป ด เ ผ ย ข อ มู ล ส า ธ า ร ณ ะ  ( Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT)  ก า รป ระ เมิ น ร ะ ดั บ ก าร
เปดเผยขอมูลตอสาธารณะเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงในเว็บไซตหลักของหนวยงาน“โครงการขับเคล่ือนการ
ปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน” พรอมดวย ดร.ชนภรณ อือตระกูล  
รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งการประชุมเปนไปตามระเบียบวาระ ภายใตประเด็นหัวขอ 

1) นโยบายและแนวทางขับเคล่ือนการปองกันการทุจริต 
2) การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
3) การขับเคล่ือนการสงเสริมสงเสริมคุณธรรม จังหวัดสุราษฎรธานี  
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564 
4) การติดตามการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของหนวยงานภายใตหัวขอ 

 ซึ่งโครงการตอตานการทุจริตและประพฤติ  มิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณพ.ศ. 2564 มี
วัตถุประสงคเพื่อใหสามารถยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และนํา
ผลการประเมินมาพฒันาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน การใหบริการใหเกิดประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ 
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14.2 อบรมเชิงปฏิบัติการสรางความรูแกบุคลากรทางการศึกษาสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร
ธานี ใหเกิดความตระหนัก มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานเพื่อปรับฐานความคิดพฤติกรรมท่ีไม
ทนตอการทุจริต 

เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2564 ณ หองประชุมสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี อําเภอเมือง       
สุราษฎรธานี โดยผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบดวย ขาราชการและบุคลกรทางการศึกษาในหนวยงาน 
จํานวน 42 คน 

นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มอบหมายให ดร.ธีติมา ถาวรรัตน ศึกษานิเทศก
เช่ียวชาญ เปนประธานในพิธีเปด “การอบรมเชิงปฏิบัติการสรางความรูแกบุคลากร ใหเกิดความตระหนัก            
มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานเพื่อปรับฐานความคิดพฤติกรรมท่ีไมทนตอการทุจริต” พรอมดวย 
วิทยากร นาย ณรัณธรณ มันเล็ก เจาพนักงานปองกันการทุจริตชํานาญการ สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดกระบ่ี 
ภายใต “โครงการขับเคล่ือนการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment: ITA)   ภายใตหัวขอ 
“กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีควรรู”  หัวขอ “การแยกแยะระหวางประโยชนสวนตน
และประโยชนสวนรวม” 

บรรยายธรรม เรื่อง“การสรางวินัยเชิงบวกใหกับขาราชการ” โดย พระพงศกร  ปภฺสสโร จันทรแกว     
(หลวงพี่กาโตะ)  วัดเพ็ญญาติ ตําบลกะเปยด  อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

บรรยายพิเศษ หัวขอ “สถาบันพระมหากษัตริย” โดย นายปฐภพ สุคนธจร วิทยากรจิตอาสา 904 
หลักสูตรหลักประจํา รุนท่ี 2/61 รหัส 2A-302 ศูนยอํานวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎรธานี 

ท้ังนี้ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี เห็นความสําคัญดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน การ
กําหนดมาตรฐานคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ดานคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล ตลอดจนงบประมาณและการ
มอบหมายงาน  เพื่อใหสามารถยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และ
นําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ การใหบริการใหเกิดประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสันติภ ัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจ ังหวัดสุราษฎรธ์านี 
มอบหมายให ้ดร.ธีติมา ถาวรรตัน์ ศึกษานิเทศกเ์ชีย่วชาญ 
เป็นประธานในพธิเีปิด “การอบรมเชิงปฏิบติัการสรา้งความรูแ้ก่
บุคลากร ใหเ้กิดความตระหนัก มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานเพ่ือปรบัฐานความคิดพฤติกรรมท่ีไม่ทนต่อการ
ทุจริต” พรอ้มดว้ย วิทยากร นาย ณรณัธรณ์ มันเล็ก เจา้
พนักงานป้องกนัการทุจรติชํานาญการ สํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจงัหวดักระบี่ ภายใต ้“โครงการขบัเคลื่อนการป้องกนั
การทุจร ิตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” 

ดร.ธีติมา ถาวรรตัน์  ศึกษานิเทศกเ์ช่ียวชาญ  
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14.3 รับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ประเมินตนเอง) 

เมื่อวันท่ี 29  เมษายน พ.ศ.2564 การจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายองคความรู 
สรางความเขาใจ โครงการคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อตรวจ ตรวจ ติดตามการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงใน
เว็บไซตหลักของหนวยงาน  

โดยมี นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  เปนประธานการประชุมตรวจ 
ติดตามการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เพื่อให
ประชาชนสามารถเขาถึงในเว็บไซตหลักของหนวยงาน“โครงการขับเคล่ือนการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน” พรอมดวย ดร.ชนภรณ อือตระกูล  รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่ง
การประชุมเปนไปตามระเบียบวาระ ภายใตประเด็นหัวขอ 

1) นโยบายและแนวทางขับเคล่ือนการปองกันการทุจริต 
2) การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
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3) การขับเคล่ือนการสงเสริมสงเสริมคุณธรรม จังหวัดสุราษฎรธานี  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564 
4) การติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน 
 
ซึ่งโครงการตอตานการทุจริตและประพฤติ  มิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ         

พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค เพื่ อใหสามารถยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน การใหบริการใหเกิด
ประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ 
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15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

รอยละ 

เชิงปริมาณ      
       1. รอยละของขาราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  
ไดรับความรู ความเขาใจทิศทาง 
การขับเคล่ือนการปองกันการทุจริต 
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

รอยละ 100 ของ
ของขาราชการ
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

สํานักงาน
ศึกษาธิการ

จังหวัด 
สุราษฎรธานี     

(จํานวน 42 คน) 

ขาราชการครู
และบุคลากร
ของ
สํานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด       
สุราษฎรธานี
ทุกคน ไดรับ
ความรู เขาใจ
ทิศทางการ
ขับเคล่ือน
โครงการฯ 

 (42 คน) 

รอยละ 100 
ของขาราชการ
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

สํานักงาน
ศึกษาธิการ

จังหวัด 
สุราษฎรธานี 
(จํานวน 42 

คน) 

รอยละ 
100 
ของ

ขาราชการ
และ

บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

สํานักงาน
ศึกษาธิการ

จังหวัด 
สุราษฎร

ธานี 
       2. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เพื่อสรางความรู ความเขาใจทิศทาง 
การขับเคล่ือนการปองกันการทุจริต 
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

มีการประชุมการ
ดําเนินงาน
โครงการ        

(จํานวน 1 ครั้ง) 

มีการ
ประชุมการ
ดําเนินงาน
โครงการ        
(จํานวน 1 

ครั้ง) 

ดําเนินการ
ประชุมการ
ดําเนินงาน
โครงการ        

(จํานวน 1 
ครั้ง) 

ดําเนินการ
ประชุม

การ
ดําเนินงาน
โครงการ        

(จํานวน 1 
ครั้ง) 

       3. มีระบบการใหบริการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวน 1 URL 
ท่ีเช่ือมตอกับ
ระบบเว็บไซต

หลัก 

จํานวน 1 
URL 

ท่ีเช่ือมตอ
กับระบบ

เว็บไซตหลัก 

จํานวน 1 
URL 

ท่ีเช่ือมตอกับ
ระบบเว็บไซต

หลัก 

จํานวน 1 
URL 

ท่ีเช่ือมตอ
กับระบบ
เว็บไซต
หลัก 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวน
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

รอยละ 

เชิงคุณภาพ     
       1. ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎรธานี ทุกคนเกิดความ
ตระหนัก มีคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงาน เพื่อปรับฐานความคิด 
พฤติกรรมท่ีไมทนตอการทุจริต พัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน  
การใหบรกิาร การบริหารราชการ  
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานีใหมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 100  
ของขาราชการ
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

ปรับฐานความคิด 
พฤติกรรม 

ท่ีไมทนตอการ
ทุจริต 

(จํานวน 42 คน) 
 

ขาราชการ
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

สํานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดสุ

ราษฎรธานี 
(จํานวน 42 

คน) 

รอยละ 100  
ของขาราชการ
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

ปรับฐาน
ความคิด 
พฤติกรรม 

ท่ีไมทนตอการ
ทุจริต 

(จํานวน 42 
คน) 

รอยละ 
100  
ของ

ขาราชการ
และ

บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

ปรับฐาน
ความคิด 
พฤติกรรม 
ท่ีไมทนตอ
การทุจริต 

 
       2. มีแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ เพื่อใชเปนแนวทาง/มาตรการ 
เชิงรุกขององคกร/กลุม เพื่อปองกนั 
การทุจริตท่ีเปนรูปธรรมของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

จํานวน 1 แผน จํานวน 1 
แผน 

จํานวน 1 
แผน 

จํานวน 1 
แผน 

       3. คะแนนรับการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สูงกวาป 
ท่ีผานมา 

ไมตํ่ากวารอยละ 
85 

- 
 

- 
ไตรมาส 4 

- 
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๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

 

 

 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

40,000 32,621 - 5,850 26,771 - 
แหลงงบประมาณ งบประมาณบูรณาการ แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
              สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ 
พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปตามแผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมจัดสรรงบประมาณใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลาชา ไมทันไตรมาส 1-2 
   เว็บไซตหลักของหนวยงาน มีการเจาะเขาใชระบบโดยไมไดรับอนุญาต สงผลใหระบบเก็บขอมูล
เซิรฟเวอร ไดรับความเสียหาย         
  18.2 แนวทางแกไข 
      ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม สําหรับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  ตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะและติดตามเปนระยะ เพื่อทบทวนความรู ความเขาใจ ให
เปนไปตามกรอบปฏิทินการประเมิน 
  พัฒนาระบบปองกันการเจาะเขาใชระบบโดยไมไดรับอนุญาต (เว็บไซตหลักของหนวยงาน) และสํารอง 
ระบบเก็บขอมูลเซิรฟเวอร  
19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
      ๑๙.๑ รายงานผลการดําเนินงานโครงการขับเคล่ือนการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
       
20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

20.1 เกิดภาพลักษณท่ีดีแกองคกร สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
  20.2  บุคลากร มีความรู ความเขาใจทิศทางการขับเคล่ือนการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
  20.3  บุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มีความรู ความเขาใจในการประเมินและจัดทําแผน
บริหารความเส่ียงการทุจริต ในหนวยงานภาครัฐ 
  20.4  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มีแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ปงบประมาณ พ.ศ.2564 
  20.5  ขาราชการ บุคลากรทางการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มีคุณธรรม 
ในการปฏิบัติงาน ปรับฐานความคิด พฤติกรรม ท่ีไมทนตอการทุจริต 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. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

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



แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  
2. ช่ือโครงการ   การขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติเพื่อการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
                              ในสถานศึกษา 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ 1. ดานความมั่นคง 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 1. ดานความมั่นคง 
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท 1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      1. ยุทธศาสตรยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
4.6 แผนความม่ันคง ...........-.................................... 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุขอ...............-........................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ................-.......................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 



~ 2 ~ 

 

 
     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ........................ไมมี...........................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
        ยุทธศาสตรท่ี ๑  สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกําลังคน การวิจัย  
        และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
    ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
        ใหมีคุณภาพ 
    ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท 
    ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
7. หลักการและเหตุผล  
     ตามแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2564 มุงเนนแนวทางดําเนินงานตอเนื่อง 
ตามแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2563 – 2565 เปาหมายเพื่อลดผลกระทบ
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และลดความเดือดรอนของประชาชนท่ีเกิดจากปญหายาเสพติดในสังคม โดยการแกไขปญหายาเสพติดแบบองค
รวมในทุกมิติ ต้ังแตตนทาง(ดานสกัดกั้น ปราบปราม) กลางทาง (ดานปองกัน) และปลายทาง (ดานบําบัดรักษา) ให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใตแนวคิด “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” โดยเนนการขับเคล่ือนนโยบายใน
กลุมเปาหมายวัยเส่ียงสูง อายุ 15 – 24 ป เปนลําดับแรกสุด ควบคูการสงเสริมใหเกิดการดําเนินการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดอยางตอเนื่องในชวงวัยอื่น ๆ ดวยมาตรการท่ีเหมาะสมกับชวงวัยและบริบทพื้นท่ี ( สรางการ
รับรู สรางภูมิคุมกัน และสรางพื้นท่ีปลอดภัย) โดยศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ 
(ศอ.ปส.) และสํานักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหนวยงานกําหนดนโยบายและหนวยงานเจาภาพหลักในการบูรณาการ
แผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของประเทศ ไดกําหนดแผนปฏิบัติการดานการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564 เพื่อใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของนําแผนงานดังกลาว ไปใชเปนกรอบในการ
ขับเคล่ือนในปงบประมาณ 2564 โดยในสวนกระทรวงศึกษาธิการ ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานหลัก 
ในการขับ เค ล่ือนมาตรการป องกันยาเสพ ติดแนวทางการป องกันยาเสพ ติดในแตละกลุ ม เป าหมาย 
อยางเหมาะสมเปนรูปธรรม ภายใตกรอบมาตรการสําคัญในมาตรการดานการสรางการรับรู มาตรการสราง
ภูมิคุมกัน มาตรการเสริมสรางพื้นท่ีปลอดภัยในสถานศึกษา มาตรการเสริมสรางความเขมแข็งในสถานศึกษา 
มาตรการอํานวยการ และการปองกันยาเสพติดจากการใชโซเชียลมีเดีย  
 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นความสําคัญในการขับเคล่ือนมาตรการ แนวทาง แผนงาน 
และ โครงการดั งกล าวข างตน  และ ให เกิ ดการบู รณาการร วมกัน ของทุกหน วยงาน ในพื้ น ท่ี จังหวั ด                      
โดยมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดทําหนาท่ีในการอํานวยการ บริหารจัดการ ประสานงาน และกํากับติดตาม ให
เปนไปในทิศทางและเปาหมายท่ีตองการ ลดการเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชน จึงไดจัดสรร
งบประมาณแผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด โครงการสรางภูมิคุมกันและ
ปองกันยาเสพติด กิจกรรมการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา งบรายจายอื่น คาใชจาย
โครงการขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติในพื้นท่ี เพื่อการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จึงไดจัดทําโครงการการขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติ เพื่อการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานในพื้นท่ีจังหวัด ดําเนินงานตามภารกิจ
ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาใหเกิดความเขมแข็งและอยางยั่งยืนตลอดไป  
8. วัตถุประสงค 
     8.1  เพื่อใหเกิดการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานในพื้นท่ีจังหวัด โดยขับเคล่ือนศูนยอํานวยการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา 
     8.2  เพื่อสงเสริม สนับสนุน การขับเคล่ือนการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
     8.3  เพื่อกํากับ ติดตาม วิเคราะหประเมินสถานการณ จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค ขอเสนอแนะเชิง
พื้นท่ี/เชิงนโยบาย ผลเชิง outcome หรือ best practices ในภาพรวมของสถานศึกษาในจังหวัด 
     8.4  เพื่อสงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการ การรายงานผลการดําเนินงานผานระบบสารสนเทศ 
ยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ระบบดูแลและติดตามการใชสารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ระบบกําลังพล และ
ระบบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
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9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

9.1  เชิงปริมาณ 
       ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด 
ในสถานศึกษา และผูบริหาร
สถานศึกษาทุกแหง หนวยงาน
ทางการศึกษา และหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ ในพื้นท่ีจังหวัด 
สุราษฎรธานี 

ผูปฏิบัติงาน 
ดานยาเสพติด 
ในสถานศึกษาและ
ผูบริหารสถานศึกษา
ทุกแหง หนวยงาน
ทางการศึกษา  
ท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ี
จังหวัดสุราษฎรธานี 
บูรณาการความรวมมือ
ในการดําเนินการ 
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา  
และมีขอมูล
สารสนเทศ 
ดานยาเสพติด 
ในการขับเคล่ือน 
การปองกนัยาเสพติด
ในกลุมเฉพาะ 

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

ผูปฏิบัติงานดานยา
เสพติดในสถานศึกษา
และผูบริหาร
สถานศึกษาทุกแหง 
หนวยงานทางการ
ศึกษาท่ีเกี่ยวของ 
ในพื้นท่ีจังหวัด 
สุราษฎรธานี  
บูรณาการความ
รวมมือในการ
ดําเนินการ ปองกัน
และแกไขปญหา 
ยาเสพติดใน
สถานศึกษา  
และมีขอมูล
สารสนเทศ 
ดานยาเสพติด 
ในการขับเคล่ือน 
การปองกนัยาเสพติด
ในกลุมเฉพาะ 

9.2  เชิงคุณภาพ 
       ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด 
ในสถานศึกษา และผูบริหาร
สถานศึกษาทุกแหง หนวยงาน
ทางการศึกษา และหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ ในพื้นท่ีจังหวัด 
สุราษฎรธานี บูรณาการความ
รวมมือในการดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา  
และมีขอมูลสารสนเทศ 

ผูปฏิบัติงานดานยา
เสพติดในสถานศึกษา
และผูบริหาร
สถานศึกษาทุกแหง 
หนวยงานทางการ
ศึกษา ท่ีเกี่ยวของ 
ในพื้นท่ีจังหวัด 
สุราษฎรธานี 
บูรณาการความ
รวมมือในการ

การเขารวมการประชุม

ของหนวยงานทาง

การศึกษาโดยการชับ

เคล่ือนศูนยอํานวยการ

ปองกันและปราบปราบ
ยาเสพติดจังหวัด 

(ศอ.ปส.จ.สฎ) 

การรายงานผลการ

ดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ

ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด  

เปนประจําทุกเดือน 
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ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 
ดานยาเสพติดในการขับเคล่ือน 
การปองกนัยาเสพติดสุราษฎร
ธานี 

ดําเนินการ 
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา  
และมีขอมูล
สารสนเทศดานยาเสพ
ติดในการขับเคล่ือน
การปองกนัยาเสพติด 
ในกลุมเฉพาะ 

 
10. กลุมเปาหมายโครงการ     
   10.1  เชิงปริมาณ 

           10.1.1  หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด และหนวยงานท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ี 
     10.1.2  ผูเรียนของสถานศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 

   10.2  เชิงคุณภาพ 
      บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี นําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มาใชเปนกรอบทิศทางในการ
ปฏิบัติราชการ สงผลตอความสําเร็จของงานเพิ่มข้ึน 
 
11. ระยะเวลาดําเนินการ  ธันวาคม 2563 - กันยายน 2564 
 
12. สถานท่ีดําเนินการ  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี และหนวยงาน/สถานศึกษาในพื้นท่ี 

 
 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  

ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13.1 ประชุมศูนยอํานวยการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

        /    

13.2 ประเมินสถานศึกษาโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข 

       /     

13.3 กํากับ ติดตาม วิเคราะหประเมิน
สถานการณ จุดแข็ง จุดออน โอกาส 

      / / / / /    / 
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ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

      /  /   

 
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13) 
       14.1  มีการเขารวมประชุมดานการบริหารจัดการดานยาเสพติด จํานวน 3 ครั้ง 
       14.2  จัดทําปายรณรงควันตอตานยาเสพติดโลก เมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2564 
 

15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 
เชิงปริมาณ      
       ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด 
ในสถานศึกษา และผูบริหาร
สถานศึกษาทุกแหง หนวยงาน
ทางการศึกษา และหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ ในพื้นท่ีจังหวัด 
สุราษฎรธานี 

100 คน 0 0 0 

เชิงคุณภาพ      
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 
       ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด 
ในสถานศึกษา และผูบริหาร
สถานศึกษาทุกแหง หนวยงาน
ทางการศึกษา และหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ ในพื้นท่ีจังหวัด 
สุราษฎรธานี บูรณาการความ
รวมมือในการดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา และมีขอมูล
สารสนเทศดานยาเสพติด 
ในการขับเคล่ือนการปองกัน 
ยาเสพติดสุราษฎรธานี 

รอยละ 80 0 0 0 

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

 
วันตอตานยาเสพติดโลก เมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2564 

17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 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 
      การมอบหมายและประสานใหเจาหนาท่ีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ดําเนินการ    
              ขับเคล่ือนนโยบายสูปฏิบัติ 
 
19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
      19.1  เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงตองปรับแผน/โครงการให
สอดคลองกับสถานการณเพื่อความปลอดภัยทางสุขภาพและระวังปองกนันักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา 
  19.2  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดรวมกับศูนยอํานวยการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดสุราษฎรธานีเปนประจําทุกเดือน 
  19.3  การดําเนินการสถานศึกษาสีขาวมีการดําเนินการประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับเกณฑสถานศึกษาสีขาว
ประมาณเดือนพฤษภาคม 2564  เนื่องจากสถานการณการแพรของโรคติดเช่ือไวรัสโคโรนา 2019 ไมมีความ
เหมาะสมใหสถานศึกษาดําเนินการสะสมผลงานเพื่อสงผลงานเขารับการประเมินในสถานการณเชนนี้ เนื่องจากจะ
เปนภาระงานใหกับครู อาจารย ในสถานศึกษาซึ่งมีหนาท่ีสําคัญท่ีตองจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ ให
ครบถวนกอน ประกอบกับการดําเนินงานในแตละดานตามเกณฑตัวช้ีวัด ตองทํากิจกรรมในรูปแบบรวมกลุม การ
รณรงค ซึ่งจะเกิดความไมปลอดภัยและเส่ียงกับการติดเช้ือของนักเรียน นักศึกษา จึงสมควรใหสถานศึกษาพิจารณา
ดําเนินงานตามกรอบแนวทางกิจกรรม ท่ีเหมาะสมปลอดภยั  สําหรบัการสงผลงานเขารับการประเมินเพื่อรับรางวัล
ใหชะลอออกไปไมมีกําหนด 
 
20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
  20.1  เกดิการบูรณาการความรวมมือระหวางสถานศึกษา หนวยงานทางการศึกษา และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
   20.2  มีขอมูลสารสนเทศดานยาเสพติดในการขับเคล่ือนการปองกันยาเสพติด 

21. ผูรายงาน นางทิพยสุดา สมทรัพย ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

     โทรศัพท 0619143708 โทรสาร 077-203252 E–mail : .........-....................................... 
 
22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 30 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

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

 



แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  
2. ช่ือโครงการ   ประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 
3. หวงเวลารายงาน     
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไมส้ินสุดโครงการ              ส้ินสุดโครงการแลว 
4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดวิเคราะหความเช่ือมโยง โดยระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตรชาติ 2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

4.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 11. ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท 11.1 การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 
4.4 แผนปฏรูิปประเทศ 12 ดานการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

          1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
4.6 แผนความม่ันคง 1. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุขอ...............-........................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ................-.......................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ 
                         ในการแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสและความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

 

แบบฟอรม  
สําหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตท่ี ๒ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตท่ี 3 ผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน 

  ผลผลิตท่ี 4 ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลติท่ี 8 ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
                      แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
            แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
                      แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถามี) 
    (โปรดระบุนโยบายขอ........................ไมมี...........................................................................................................) 
6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
        ยุทธศาสตรท่ี ๑  สงเสริมและประสานความรวมมือในการผลิตกําลังคน การวิจัย  
        และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
    ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
        ใหมีคุณภาพ 
    ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท 
    ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
7. หลักการและเหตุผล  
     การปฏิรูปการศึกษาในปจจุบัน ไดกําหนดไวในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 – 2579 ยุทธศาสตรท่ี 3 การ
พัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู มีเปาหมายท่ีสําคัญ ไดแก ผูเรียนมีทักษะและ
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คุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 คนทุกชวงวัยมีทักษะ 
ความรูความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตาม
ศักยภาพ โดยท่ีการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงเนนพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด ในแตละระดับช้ัน อันสงผลใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ไดแก 
ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะ
ชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี ถือวามีความสอดคลองกับนโยบายหลักของคณะรัฐมนตรี จากการแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรี โดย พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีแถลงตอรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 
กรกฎาคม 2562 นโยบายหลักดานท่ี 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย 
โดยการปรับรูปแบบการเรียนรูและการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกชวงวัยสําหรับศตวรรษท่ี 21 ซึ่ง
เปนไปตามแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ประเด็นการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 โดยการปรบัหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่งมุงเนนการประเมินเพื่อพัฒนา (Assessment for improvement)         
  จากการท่ีประเทศไทยไดเขารวมโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International 
Student Assessment: PISA)  ผลการประเมินท่ีผานมาสะทอนใหเห็นวาคุณภาพของนักเรียนไทยยังตามหลัง
ประเทศตาง ๆอยูอีกมาก ดังนั้น จึงจําเปนตองพัฒนาคุณภาพเด็กไทยใหมีความพรอมในการพัฒนาสูความเปนหนึ่ง
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะอยางยิ่งจําเปนตองพัฒนาทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
ประกอบดวย การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกไขปญหา การรวมมือกันผานเครือขาย การปรับตัว การ
สรางสรรค การส่ือสารท้ังดวยการพูดและการเขียน การเขาถึงและการวิเคราะหขอมูลขาวสารความรู ความอยากรู
อยากเห็นและการจินตนาการ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยสํานักทดสอบการศึกษาได
จัดทําเครื่องมือประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับข้ึน ประกอบดวย การประเมินความสามารถดาน
การอานของผูเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 มีกรอบการประเมินความสามารถดาน การอานรูเรื่อง และการอานออก
เสียง การประเมินคุณภาพผูเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีกรอบการประเมินความสามารถดานภาษาไทย และดาน
คณิตศาสตร โดยเปดโอกาสใหนักเรียนจากทุกสังกัดเขารับการประเมิน เพื่อวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพผูเรียน
ในภาพรวมท้ังประเทศ และนําไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุน
การตัดสินใจ ในระดับนโยบายของประเทศ   
  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ในฐานะหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหกับโรงเรียน
เอกชนในกํากับในจังหวัดสุราษฎรธานี ไดเล็งเห็นถึงประโยชนของการประเมินผลคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญในระบบ จึงไดจัดทําโครงการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 
เพื่อดําเนินการประเมินคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนเอกชนดวยเครื่องมือมาตรฐานระดับชาติ และนําผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาไปใชในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบอยางตอเนื ่อง
ตอไป 
8. วัตถุประสงค 
     8.1  เพื่อดําเนินการประเมินความสามารถดานการอาน (การอานออกเสียงและการอานรูเรื่อง) ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ใหกับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญในระบบในจังหวัดสุราษฎรธานี 
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  8.2  เพื่อดําเนินการประเมินคุณภาพผูเรียน (ความสามารถพื้นฐานดานภาษาไทยและดานคณิตศาสตร) ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 ใหกับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญในระบบในจังหวัดสุราษฎร
ธานี 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการ คาเปาหมาย วิธีประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 
9.1  เชิงปริมาณ 
       9.1.1 รอยละของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 
ท่ีสมัครใจเขารับการประเมิน 
ไดรับการประเมินความสามารถ
ดานการอาน 

ไมตํ่ากวารอยละ 95 
ของจํานวนนักเรียนท่ี
สมัครใจเขารับการ
ประเมิน 

รวบรวมขอมูล ใบเซ็นช่ือผูเขาสอบ
แตละหองสอบ  
(แบบ สพฐ.2) 

      9.1.2 รอยละของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีสมัคร
ใจเขารับการประเมิน ไดรับการ
ประเมินความสามารถพื้นฐาน
ดานภาษาไทยและดาน
คณิตศาสตร   

ไมตํ่ากวารอยละ 95 
ของจํานวนนักเรียนท่ี
สมัครใจเขารับการ
ประเมิน 

รวบรวม/สรุปขอมูล ใบเซ็นช่ือผูเขาสอบ
แตละหองสอบ  
(แบบ สพฐ.2) 

9.2  เชิงคุณภาพ 
       9.2.1 รอยละของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 
ท่ีไดรับการประเมิน
ความสามารถดานการอาน 
ผานเกณฑการประเมิน 

รอยละ 90 รวบรวม/สรุปขอมูล แบบรายงานผลการ
ประเมิน
ความสามารถดาน
การอาน ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1 
ปการศึกษา 2563 

      9.2.2 รอยละของนักเรยีน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับ
การประเมินความสามารถ
พื้นฐานดานภาษาไทยและ 
ดานคณิตศาสตรผานเกณฑ 
การประเมิน 

รอยละ 50 รวบรวม/สรุปขอมูล แบบรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
ผูเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3 
ปการศึกษา 2563 

 
10. กลุมเปาหมายโครงการ     
   10.1  เชิงปริมาณ 
             10.1  ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญในระบบ  
ในจังหวัดสุราษฎรธานี  
            10.2  ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญในระบบ  
ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
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   10.2  เชิงคุณภาพ 
    - 
11. ระยะเวลาดําเนินการ  ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 
 
12. สถานท่ีดําเนินการ  ภายในเขตพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 
 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดําเนินการ  

ช่ือกิจกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13.1  ประชุมคณะกรรมการระดับสนาม
สอบ เรื่อง แนวทางการดําเนินงานประเมิน
ความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  และ เรื่อง แนว
ทางการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 

     /       

13.2  ดําเนินการประเมินความสามารถ
ดานการอานของผูเรียน (RT) ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1 และประเมินคุณภาพ
ผูเรียน (NT) ช้ันประถมศึกษา 
ปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 

     /       

13.3  ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมิน
ความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 และประเมิน
คุณภาพผูเรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 
3 ปการศึกษา 2563 

     /       

13.4  จัดทํารายงานผลการประเมิน
ความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 และประเมิน
คุณภาพผูเรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 
3 ปการศึกษา 2563 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

     / / / / / / 
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14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13) 
 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล ไดดําเนินงานตามโครงการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาภาค
บังคับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบรอยแลว จํานวน 3 กิจกรรม ตามรายละเอียดดังตอไปนี ้
      14.1 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ จํานวน 2 ครั้ง ดังนี ้  
  14.1.1 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ เรื่อง แนวทางการดําเนินงานประเมิน
ความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ณ หองประชุมสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร ในวันท่ี 15 มีนาคม 2564 มีผูเขารวมประชุม จํานวน 70 คน 
  14.1.2 ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ เรื่อง แนวทางการดําเนินงานประเมินคุณภาพ
ผู เรี ยน  (NT) ช้ันประถม ศึกษาป ท่ี  3  ป การ ศึกษา 2563  ณ  ห องประชุม โรงแรมแก วสมุ ยรีสอรท  
ในวันท่ี 19 มีนาคม 2564 มีผูเขารวมประชุม จํานวน 62 คน  
 14.2 ดําเนินการประเมินคุณภาพผูเรียน ตามรายละเอียดดังตอไปนี ้
  14.2.1 ดําเนินการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  
ปการศึกษา 2563 ในวันท่ี 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) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 ใน
วันท่ี 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 ดังนี ้ 
 14.3.1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถดานการอ านของผู เรียน (RT) 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2564 วันท่ี 16 มีนาคม 2564 ไดแก สนามสอบโรงเรียนอนุบาลขวัญยืน 
สนามสอบโรงเรียนยุวศึกษา สนามสอบโรงเรียนเทพมิตรศึกษา สนามสอบโรงเรียนสัมพันธศึกษา และสนามสอบ
โรงเรียนสารสาสนวิเทศ รวมท้ังส้ินจํานวน 5 โรงเรียน 

 14.3.2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาป ท่ี 3  
ปการศึกษา 2564 วันท่ี 24 มีนาคม 2564 ไดแก สนามสอบโรงเรียนอนุบาลอนุบาลพฤษชาติ สนามสอบ
โรงเรียนจงฮั้ว สนามสอบโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สนามสอบโรงเรียนอนุบาลบานคุณหนู สนามสอบโรงเรียน
ประถมพุทธนิคม สนามสอบโรงเรียนเซนโยเซฟเกาะสมุย สนามสอบโรงเรียนอุนรักเกาะสมุย และสนามสอบ
โรงเรียนไออุน รวมท้ังส้ินจํานวน 8 โรงเรียน 

14.4 จัดทํารายงานผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 
และประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 (อยูในระหวางดําเนินการ) 
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15. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

จํานวนเปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 
เชิงปริมาณ      
   15.1.1 รอยละของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีสมัคร
ใจเขารับการประเมิน ไดรับการ
ประเมินความสามารถดานการ
อาน 

ไมตํ่ากวา
รอยละ 95 
ของจํานวน
นักเรียนท่ี
สมัครใจเขา
รับการ
ประเมิน 

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

จํานวนผูเขาสอบ
3,400 คน 

97.95  
ของผูมีสิทธิ์สอบ

ตาม สพฐ.2 

   15.1.2 รอยละของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีสมัคร
ใจเขารับการประเมิน ไดรับการ
ประเมินความสามารถพื้นฐาน
ดานภาษาไทยและดาน
คณิตศาสตร   

ไมตํ่ากวา
รอยละ 95 
ของจํานวน
นักเรียนท่ี
สมัครใจเขา
รับการ
ประเมิน 

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

จํานวนผูเขาสอบ 
3,599 คน 

97.09  
ของผูมีสิทธิ์สอบ

ตาม สพฐ.2 

เชิงคุณภาพ      
   15.2.1 รอยละของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับ
การประเมินความสามารถดาน
การอานผานเกณฑการประเมิน 

รอยละ 90 1. จํานวนผูเขา
สอบท้ังหมด 
3,400 คน  
2. เปาหมาย
3,060 คน 

ผูผานเกณฑการ
ประเมิน  

3,281 คน 

96.50  
ของผูเขาสอบ

ท้ังหมด 

   15.2.2 รอยละของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับ
การประเมินความสามารถ
พื้นฐานดานภาษาไทยและ 
ดานคณิตศาสตรผานเกณฑ 
การประเมิน 

รอยละ 50 1. จํานวนผูเขา
สอบท้ังหมด 
3,599 คน 
2. เปาหมาย
3,239 คน 

ผูผานเกณฑการ
ประเมิน 
3,167 

87.97 
ของผูเขาสอบ

ท้ังหมด 
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๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

        

        

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใชจาย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใชจาย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 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 
      -  ศูนยสอบช้ีแจง ทําความเขาใจ เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานการประเมินความสามารถดานการ
อานของผูเรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 และการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  
ปการศึกษา 2563 
    - ศูนยสอบกําชับใหสนามสอบศึกษาคูมือการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT)  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 และการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 และ
ปฏิบัติตามแนวปฏบัิติอยางเครงครัด 
 
19. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
  รวบรวม จัดทําขอมูลสารสนเทศ วิเคราะหผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT)  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 และการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เปนรายตัวช้ีวัด ใหแลวเสร็จ 
เพื่อวางแผนกํากับ ติดตาม การยกระดับคุณภาพผูเรียนในปการศึกษาถัดไป 
 
20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
 ครูผูสอนมีขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสามารถดานการอานของผูเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 
ความสามารถดานภาษาไทย และความสามารถดานคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 เพื่อ
นําไปปรับปรุงพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล  
 
21. ผูรายงาน นางสาวลีลารัศม จาตุรพล ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
     โทรศัพท 089-7001910 โทรสาร 077-203252 E–mail : leelarasm@gmail.com 
 
22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

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


	1. แผน
	-2. ศักยภาพบุคลากร--เสร็จสิ้นโครงการไตรมาส 1
	3. นิเทศติดตาม
	4. ขับเคลื่อน กศจ
	5. หลักสูตรต่อเนื่อง
	6. IFTE
	7. ปฐมวัย
	--8. พลเมืองดี
	9. เสมารักษ์
	10. พสน.
	-11. ศธ จิตอาสา--เสร็จสิ้นโครงการไตรมาส 1
	-12. วันเด็ก--ไม่ได้จัด-ส่งเงินคืนแล้วในไตรมาส 2
	13. สวนพฤกษศาสตร์
	14. ติดตามเอกชน
	15. องค์กรคุณธรรม
	16. ยาเสพติด
	17. ประเมินคุณภาพผู้เรียน

