
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี 
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  ผลผลิตท่ี 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
เอกภาพของจังหวัดสุราษฎรธานี 
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
ศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎรธานี 

- 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 
       บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการ
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. ระยะเวลาดำเนินการ  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) 
      ประชุมติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณตามท่ีไดรับจัดสรร) วันจันทรท่ี 2 สิงหาคม 2564 
เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี

15. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนนิงาน 

จำนวนเปาหมาย ผลการดำเนนิงาน 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 
สุราษฎรธาน ี
 
 
 

จำนวน 
1 เลม 

จำนวน 
1 เลม 

จำนวน 
1 เลม 

100 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนนิงาน 

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

รอยละ 
100 

รอยละ 100 รอยละ 100 100 

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 

38,900 17,870 0 7,990 0 9,880 
แหลงงบประมาณ งบรายจายอื่น แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย   

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

จัดประชุมท่ีมีการรวมตัวของคนหมูมากได 

 

      18.2 แนวทางแกไข 
      ปรับเปล่ียนเปนการใชชองทางออนไลนในการจัดการขอมูล 
 
19. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 
  - 
 
20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มีกรอบแนวทางท่ีใชในการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติ นโยบายรัฐบาล และบริบทของพื้นท่ี ท่ีมปีระสิทธิภาพ 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 กันยายน พ.ศ. 2564 

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



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี
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 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  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........................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  เพื่อเสริมสรางการทำงานของบุคลากรและคณะทำงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
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 
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  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 
   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 
ผลการดำเนนิงาน 

จำนวนเปาหมาย ผลการดำเนนิงาน 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 กันยายน พ.ศ. 2564 

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



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี
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 

  อนัมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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  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) 
    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 ลดความเหล่ือมล้ำ 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 สุราษฎรธานี ชุมพร 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 สุราษฎรธานี ชุมพร สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1,2,3 สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับ
จังหวัดและระดับอำเภอ 
   12.2  ระดับสถานศึกษา ไดแก สถานศึกษาสังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษาเอกชน สถานศึกษาสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สถานศึกษาสังกัดศูนยการศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 
สุราษฎรธานี 
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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 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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14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  
 13.6 ลงพื้นท่ีนเิทศ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ 

 ลงพื้นท่ี นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการปองกันโรคติดเช้ือไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนท่ี 1/2564 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนในกำกับของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มอบหมายให นางธัญญลักษณ ศรีสมานุวัตร 
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ และคณะศึกษานิเทศก ลงพื้นท่ี นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการ
ดำเนินการตามมาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาค
เรียนท่ี 1/2564 ระยะท่ี 1 เดือนมิถุนายน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 สถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในกำกับของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน 13 แหง 
ระหวางวันท่ี  5-9 กรกฎาคม 2564 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการไดตามบริบทและความเหมาะสม จัดการเรียนรู เนนตัวช้ีวัดท่ีตองรูและ
ควรรู บูรณาการตัวช้ีวัดกับกิจกรรมภาคปฏิบัติหรือภาระงานของนักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสวนท่ีปรับปรุง พุทธศักราช 2560 การดำเนินการการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนเปนไปตามมาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
อยางเครงครัด 
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 13.7 รับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิาร ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับจังหวัดฯ 
 วันท่ี 21 กันยายน 2564 นายวัลลพ สงวนนาม ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พรอมดวย ดร.ชน
ภรณ อือตระกูล รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี และคณะติดตาม รวมลงพื้นท่ีตรวจราชการ ติดตาม เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปงบประมาณ 
2564 ณ จังหวัดสุราษฎรธานี 
 โดยมีหลักสำคัญการตรวจติดตาม ดังตอไปนี ้

  การฉีดวัคซีน 
  Sandbox Safety Zone in School 
  การจัดการเรียนการสอน 
  การชวยเหลือดูแลนักเรียน 
  การชวยเหลือดูแลครู 
ท้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาปจจัย (factor) ท่ีสำคัญในระดับพื้นท่ีสถานศึกษาในทุกมิติ และสะทอน

สภาพปญหาปจจุบันและนำไปสูการสนับสนุนสงเสริมและแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนท่าชนะ 
โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย 

สุราษฎร์ธาน ี
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 วันท่ี 25 กันยายน 2564 ดร.เกศทิพย ศุภวานิช ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นท่ีตรวจ
เยี่ยมสถานศึกษา ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหสุราษฎรธานี ภายใตโครงการ Sandbox Safety Zone in School 
รวมกับรองอธิบดีกรมอนามัย นพ.สราวุฒิ บุญสุข โดยมีทานสุดา สุขอ่ำ ท่ีปรึกษาดานการศึกษาพิเศษและ
ผูดอยโอกาส สพฐ., นายอำเภอเมืองสุราษฎรธานี, ผอ.ศูนยอนามัยท่ี 11 จ.นครศรีธรรมราช,ผูอำนวยการสำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ, นายโชคดี ศรัทรากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี.และดร.ชนภรณ อือตระกูล รอง 
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี, หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ สนง.สธ.สุราษฎรธานี, สาธารณสุขอำเภอเมือง     
สุราษฎรธานี, ผอ.รพ.สต.นิคมสรางตนเอง ต.ขุนทะเล และปลัดอำเภอเมืองสุราษฎรธานี รวมดวย 
 สถานศึกษาดำเนินการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามมาตราการปองกันในสถานการณการแพรระบาดติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยปฏิบัติตามแนวทางมาตรการอยางเครงครัด ตามแผนเผชิญเหตุรองรับ
การแพรระบาดของโรคโควิค-19 ในสถานศึกษาตามมาตรการควบคุมและปองกันของกระทรวงสาธารณสุข 
 ท้ังนี้ โรงเรียนมีเครือขาย หนวยงานในพื้นท่ี ท่ีพรอมสนับสนุน ใหความชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุ ทำให
สามารถแกปญหาไดอยางรวดเร็ว จากการรวมกันคิด รวมกันทำ และพรอมใชแผนเผชิญเหตุอยางมีประสิทธิภาพ 
หนวยงานท่ีใหความชวยเหลือ ดังนี้ 

1. รพ.สต.นิคมสรางตนเองขุนทะเล 6. สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎรธาน ี
2. อำเภอเมืองสุราษฎรธานี  7. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
3. สาธารณสุขอำเภอเมืองสุราษฎรธาน ี 8. ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช 
4. สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี  9. รพ.สต.มะขามเต้ีย 
5. โรงพยาบาลสุราษฎรธาน ี  10. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
 
 
 

สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 
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13.8 สรุปผล/รายงานผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ระดับจังหวัด 

ดร.เกศทพิย์ ศุภวานิช  
ผูต้รวจราชการกระทรวงศกึษาธกิาร  

นายแพทย์สราวุฒ ิบญุสุข 
รองอธบิดกีรมอนามยั 

นายโชคด ีศรทัรากาล 
ศกึษาธกิารจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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 ผูรับผิดชอบฯ จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจราชการ ติดตาม เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาใน
สถานการณการแพรระบาด ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และรายงานการดำเนินงานโครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร          
(เชิงบูรณาการโดยใชพื้นท่ีเปนฐานของจังหวัดสุราษฎรธานี) 
  

15. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนนิงาน 

จำนวนเปาหมาย ผลการดำเนนิงาน 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
จังหวัดไดรับการกำกบั 
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

มีการลงพื้นท่ี
ตรวจราชการฯ          

1 1 รอยละ 100 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนนิงาน 

จำนวนเปาหมาย ผลการดำเนนิงาน รอยละ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวง ศึกษาธิการ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ระดับจังหวัด 
 
 
 
 

(จำนวน 1 
ครั้ง) 

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 รูปเลมรายงาน 1 1 รอยละ 100 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนนิงาน 

จำนวนเปาหมาย ผลการดำเนนิงาน รอยละ 
ราชการ และติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ระดับจังหวัด 
 (กรณีปกติ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตามนโยบาย 
และจุดเนนของ 
ศธ. กรณีปกติ  

(จำนวน 2 เลม 
:  1 รอบ : 1 
เลม ) 
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๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีส่ือถึงการดำเนินการสูความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนอนุบาลบานเล็ก 

โรงเรียนอนุบาลปยะพัฒน 

โรงเรียนพุทธยาศรม 

โรงเรียนอนุบาลนวพร 

โรงเรียนจงฮั้ว โรงเรียนอนุบาลเปยมรัก 

โรงเรียนปญญาทิพย 

โรงเรียนพัฒนศาสนวิทยา 

โรงเรียนอนุบาลบานคุณหนู โรงเรียนอนุบาลวริศสา 

โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย โรงเรียนอนุบาลชนะพร 
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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 39,737 
แหลงงบประมาณ งบรายจายอื่น แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 
 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
  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 โดยข้ึนอยูในดุลยพินิจของ
สถานศึกษา จากสถานการณ ดังกลาว การตรวจติดตามแผนงาน/โครงการท่ีสำคัญตามนโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาชาติ และแผนปฏิ บัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการในภาพรวมของเขตตรวจราชการท่ีรับผิดชอบ ไมเปนไปตามกรอบระยะเวลาการตรวจ
ราชการ    การตรวจราชการกรณีปกติ รอบท่ี ๒ ระหวางวันท่ี 1 เมษายน ๒๕๖4 – 30 กันยายน ๒๕๖4  
 
             การนำขอมูลเขาระบบ e-Inspection ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามท่ี สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล (e-Inspection) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการ
และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)  
และขอ ให น ำข อมู ลก ารลงพื้ น ท่ี ก ารตรวจราชการรอบ ท่ี  2   เข าระบบ  e-Inspection ผ านช องทาง 
http://sp.moe.go.th เพื่อเปนฐานขอมูลใชงานสำหรับจัดทำรายงานผล นั้น การนำขอมูลเขาระบบ e-Inspection 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนขอมูลเชิงปริมาณ เชิงสำรวจการประเมินความพึงพอใจในการลงพื้นท่ีเฉพาะ
สวนราชการ หรือสถานศึกษาท่ีผูตรวจราชการลงพื้นท่ี พบวา ในบางนโยบายท่ีผูตรวจราชการไมไดมีการติดตามใน
คราวลงพื้นท่ี สงผลให การประเมินความพึงพอใจไมสูงเทาท่ีควร  
 
 
 

http://sp.moe.go.th/
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      18.2 แนวทางแกไข 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี เปนหนวยงานทางภูมิภาคท่ีรับนโยบายการจัดการศึกษาและ
ใหความชวยเหลือ ติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา โดยยึด
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและสอดคลองกับศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) และมีการประชาสัมพันธใหสถานศึกษาดำเนินตามมาตรการปองกัน การแพรระบาด
การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พรอมกับกำกับติดตามการดำเนินงานอยาง
สม่ำเสมอ 
      ปรับปรุงและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผล                 (e-
Inspection) ให สอดคลองกับน โยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
19. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 

- 
 
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 กันยายน พ.ศ. 2564 

mailto:phimsirima7003@gmail.com
mailto:phimsirima7003@gmail.com


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี
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 ประเด็นยทุธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ 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 
                     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
เหล่ือมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมิติ ในสวนของการสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข และ
การศึกษาโดยเฉพาะสำหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส ไดกำหนดใหดานการศึกษาเนนการสรางโอกาสใน
การเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีเปนมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพื้นท่ีหางไกลทุรกันดารและยากจน และ
กลุมเปาหมายท่ีตองการการดูแลเปนพิเศษ การจัดใหมีมาตรการเพื่อลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา การ
สนับสนุนกลไกความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด 
  คำส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 กำหนดใหในแตละจังหวัด ใหมีคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ.) มีอำนาจหนาท่ีในสวนของการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและ
ท่ัวถึงในพื้นท่ีจังหวัด โดยการกำหนดยุทธศาสตร แนวทางการจัดการศึกษา และการสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและสงเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย ใหความ
เห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวช้ีวัดในการดำเนินงานในลักษณะตัวช้ีวัดรวมของสวนราชการ
หรือหนวยงาน และสถานศึกษา และกำกับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือ
หนวยงานและสถานศึกษา โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
  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 ด ำ เนิ น ก า ร 
โดยมี แนวทางท่ี ผ านการร วมกันกำหนด ร วมกัน ขับ เค ล่ือน  ร วมกันประ เมิน  และรวมกันนำเสนอ 
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 
ผลการดำเนนิงาน 

จำนวน
เปาหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 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 

- 
 

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 กันยายน พ.ศ. 2564 

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



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี
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)  
คร้ังท่ี 1 ช้ีแจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนา
หลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย ี  
สุราษฎรธานี 

เนื่องจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี   มุงเฉพาะทางของตัวเอง  เนนการเกษตร  
การดำเนินการหองเรียนอาชีพ  โรงเรียนในความรบัผิดชอบ  
 โรงเรียนพนมศึกษา โรงเรียนบานตาขุน 

รายวิชาท่ีสามรถเปดได     การทองเท่ียวเชิงนิเวศน   การสรางผูประกอบการ 

การทำ content  ส้ันๆ  นักศึกษาพาเท่ียว  

ศูนยบมพาะ ใหนักเรียนเปนเจาของสถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพได  หรือเรียนตอได                                                         
ทางวิทยาลัยมีความพรอมดานบุคลากร     

การอนุมัติหลักสูตร  สามารถทำไดเลย  เนื่องหลักสูตรมีอยูแลว 

 
 
 
 
 
 
 

คร้ังท่ี2 ประชุมการขับเคล่ือนรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง  ณ  โรงเรียนบานตาขุน
วิทยา  ( หองเรียนอาชีพ) 
อาชีพเพื่อการยั่งยืน คือการเกษตร ในปจจุบันตองมีเทคโนโลยีเขามาในการนำเสนอสินคาท่ีนาสนใจ 

 -กจิกรรมลดเวลาเรียน  ชุมนุม 

 - หลักสูตรตามบริบทของโรงเรียน 

 - การสนับสนุนบุคลากร 
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ติดตามการการจัดการเรียน  (วัสดุการสอน) 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม    หลักสูตรไฟฟาในอาคาร 
โรงเรียนวัดบานสอง หลักสูตรไฟฟาในอาคาร 
โรงเรียนมหาราช2 หลักสูตรไฟฟาในอาคาร 

    หลักสูตรชางซอม 
โรงเรียนทาชนะ   1.สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนตและเทคนิคซอมตัวถัง

และสีรถยนต  
๒. สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี  
๓. สาขาวิชา การทองเท่ียว สาขางาน การทองเท่ียว 

 
นำเสนอ Best  practice ระดับภาค 5   (โรงเรียนพรุพีวิทยาคม  วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ) 
            ( โรงเรียนทาชนะ  วิทยาลัยการอาชีพไชยา 
รายงานผลการดำเนินงานตอสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 
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15. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนนิงาน 

จำนวนเปาหมาย ผลการดำเนนิงาน 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    

 

16. 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 

61,600 6,860 6,860    9,572 0 45,213 
 
แหลงงบประมาณ งบรายจายอื่น แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 
18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
     -  การแพรระบาดของโรคติดเช้ือ CORONA 19 
      18.2 แนวทางแกไข 
     -  ติดตอประสานงานโดยใชการส่ือสารออนไลน เชน Line 
 
19. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 
     กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะทำงานดำเนินการ 
     กิจกรรมท่ี 2  

 กลุมท่ี2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
 กลุมท่ี4 วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยี 

20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
 ผูเรียนมีทางเลือกในการเขาสูการศึกษาในระดับช้ันท่ีสูงข้ึนท่ีหลากหลายสอดคลองกับความตองการและ
บรบิทของพื้นท่ี 
 
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 กันยายน พ.ศ. 2564 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี
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  ผลผลิตท่ี 8 ผูอำนวยการ คร ู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 าหมายท่ีสามารถตอบสนองการพัฒนาท่ีสำคัญในดานตาง 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
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พรอมรับการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมีส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดคือ ทักษะการเรียนรูและการเสริมสราง
ปจจัยแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของคนท่ีเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ท้ังนี้ ยุทธศาสตรชาติ  
(พ.ศ. 2561-2580) ไดกำหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่ 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 ท่ีกำหนดนั้ น  ส่ิ งสำคัญ  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 

          /  
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14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  
   14.1  แลกเปล่ียนเรียนรู ถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรม เปนตัวแทนระดับจังหวัด โดยการคัดเลือก
นวัตกรรมผานระบบออนไลน โดยมีโรงเรียนสงนวตักรรมเขารวมจำนวน 7 ผลงาน ดังนี้  
  1) การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรดวยวิธีการแบบเปด (Open Approach) และการศึกษาช้ันเรียน 
(Lesson Study) ท่ีเนนทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 
  2) การพัฒนาความสามารถในการสรางคำอธิบายทางวิทยาศาสตร เรื่อง คล่ืน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ Inquiry Method: 5E 
  3) วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู Inquiry Method: 5E 
  4) ชุดเกม Decimal Math Card 
  5) รูปแบบการนิเทศภายในแบบมีสวนรวมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูกลุมสาระ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษโดยใช  APCER  MODEL 
  6) รูปแบบการพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูกลุมสาระ
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ โดยใช KOH MOOK MODEL 
  7) รูปแบบการบริหารงานวิชาการดานการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูโดยใช 
KAMPORSORN Model สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี 
ชุมพร 
 14.2 แลกเปล่ียนเรียนรู ถอดบทเรียน นำเสนอนวัตกรรมระดับภาค โดยสงนวัตกรรมเขารับการคัดเลือก
ระดับภาค จำนวน 3 ผลงาน 
  1) การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรดวยวิธีการแบบเปด (Open Approach) และการศึกษาช้ันเรียน 
(Lesson Study) ท่ีเนนทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 
  2) รูปแบบการนิเทศภายในแบบมีสวนรวมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูกลุมสาระ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ โดยใช  APCER  MODEL 
  3) รูปแบบการพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูกลุมสาระ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ โดยใช KOH  MOOK  MODEL 
 14.3 สรุปผลและเผยแพรนวัตกรรมระดับภาค และภาคสงตอระดับประเทศ 1 ผลงานคือ “รูปแบบการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูกลุมสาระ ภาษาไทย คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ โดยใช KOH MOOK MODEL” โดยนายสุริยา สุขคง ผูอำนวยการโรงเรียน           
บานเกาะมุกด สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 
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15. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนนิงาน 

จำนวน
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

รอยละ 

เชิงปริมาณ      
1.  มีขอมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาท่ีมีความถูกตอง  
ครอบคลุม ชัดเจน และเปนปจจุบัน 

จำนวน 1 เลม 1 6 100 

2.  มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ 
การจัดการเรียนรู การนิเทศ
ติดตามและประเมินผล 

อยางนอย 1 เรื่อง 1 7 100 

3.  มีวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best 
Practice) ดานการบริหารจัดการ  
การจัดการเรียนรู การนเิทศ
ติดตามและประเมินผล 

อยางนอย 1 อยาง 1 3 100 

4.  Supervisor Teams ปฏิบัติ
หนาท่ีในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในระดับจังหวัด 

จำนวน 1 คณะ 1 1 100 

5. โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ
คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ข้ันพื้นฐาน
เพิ่มข้ึน 

อยางนอย  
รอยละ 50 (โรง) 

 

รอยละ 50 รอผลการสอบ  
โอเน็ต 

 

6.  มีการเผยแพรนวัตกรรมการ
บริหารจัดการ การจัดการเรียนรู 
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล  

อยางนอย 1 เรื่อง 1 1 100 

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

16.1 มีวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ดานการบริหารจัดการ (ระดับภาค) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

16.2  มีวิธปีฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ดานการบริหารจัดการเรียนรู (ระดับจังหวัด)    
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16.3 มีวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ดานการนิเทศภายในโรงเรียน (ระดับจังหวัด) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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.- - 153,671.- 
แหลงงบประมาณ งบรายจายอื่น แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
   -  ความรวมมือ/และเช่ือมั่นท่ีมีตอโครงการของหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาของแตละสังกัด 
  -  สถานการณโรคระบาดเช้ือไวรัส 2019 ทำใหกระทบกับการดำเนินโครงการ ทำใหไมสามารถนิเทศ
โรงเรียนไดท่ัวถึง 
  - การตัดสินนวัตกรรมโดยใหโรงเรียนสงคลิปวีดีโอ ทำใหเกณฑท่ีตองซักถามผูนำเสนอตองตัดไป 
      18.2 แนวทางแกไข 
   - ความสอดคลองระหวางการบริหารงบประมาณใหสอดคลองกับกิจกรรมท่ีตองดำเนินการ และความ
มุงมั่น ความรวมมือ ความชวยเหลือ ความรู/ความเขาใจ/ประสบการณพื้นฐาน/ของคณะนิเทศ 
 - การนำเสนอนวัตกรรมสามารถกำหนดเปนการนำเสนอผานระบบ Zoom 
   
19. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 
      - 
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20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
 20.1 การบูรณาการดานการพัฒนาการเรียนรูระหวางหนวยงานในระดับจังหวัด ในระดับสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค และระดับประเทศ ท้ังในดานการบริหารจัดการ ดานการเรียนการสอน และดานการนิเทศ เปนการบูร
ณาการท่ีสามารถพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหพรอมเขาสูสังคมคุณภาพในยุคศตวรรษท่ี 21 ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 20.2 เปนการสงเสริมใหครูผูสอน ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศกไดมีโอกาสพัฒนางานในหนาท่ี             
ท่ีรับผิดชอบ 
 20.3 เปนการสนับสนุนใหโรงเรียนมีส่ือ มีนวัตกรรมท่ีทันสมัยมากยิ่งข้ึน 
 20.4 เปนการสนับสนุนใหครูมีความกระตือรือรนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 20.5 เปนการสรางเครือขายใหกับคุณครูหลายสังกัดไดประสานงาน แลกเปล่ียนเรียนรูกัน 
 
21. ผูรายงาน นางเรณู  สุชีวพลานนท ตำแหนง ศึกษานิเทศก ชำนาญการพิเศษ 
     โทรศัพท 0822720753  โทรสาร 077 203252 E–mail : sraynoo@gmail.com 
 
22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

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

mailto:sraynoo@gmail.com
mailto:sraynoo@gmail.com


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี
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. 



~ 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   
    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 องมี บท บั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บการจั ดทำแผนการศึ กษาชาติ  ในการดำเนิ น การ 
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
สำหรับการเรียนรูในระดับท่ีสูงข้ึน เปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงไดกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย โดยใหสถานศึกษาในทุกสังกัดในพื้นท่ี
จังหวัดจัดการศึกษาปฐมวัยใหมีคุณภาพ อาศัยจังหวัดเปนฐานในการขับเคล่ือนหลัก ตลอดจนบูรณาการและประสาน
ความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกัน ทางสำนักงานสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดสรรงบประมาณ 
ใหแกสำนั กงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่ อใช ในการดำเนินงานเกี่ ยวกับการส งเสริมและพัฒนา 
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) 
ไดรบัการดูแล 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 
 
 



~ 5 ~ 

 

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
พัฒนาใหมีคุณภาพข้ันต่ำตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 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.ในสังกัดอปท) 
      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 ระดับจังหวัด 

       / /    

     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  จากดำเนินการรวบรวมและสรุปการรายงานขอมูลพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย(เด็ก 3-6 ป) การศึกษา 2563 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติภาพรวมในระดับจังหวัด 
พบวา ดานรางกายผานเกณฑในระดับดี รอยละ ๙๐  ดานอารมณ-จิตใจ ผานเกณฑในระดับดี รอยละ๙๔ ดาน
สังคม ผานเกณฑในระดับดี รอยละ ๙๐  และดานสติปญญา ผานเกณฑระดับดี รอยละ ๙๒  สรุปในภาพรวม เด็ก
ปฐมวัยทุกคนไดรับการดูแลและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางท่ัวถึงและมีพัฒนาการสมวัย ผานเกณฑใน
ระดับดี รอยละ ๙๒ ซึ่งมีคาเฉล่ียสูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด  

2. ผลจากการสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยท่ีจบการศึกษา ระดับปฐมวัย ปการศึกษา 2563
ในทุกสังกัด สรุปภาพรวมของจังหวัดสุราษฎรธานี พบวาเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาล 3 (อายุ6-7ป) จำนวน 15,985 
คน มีพัฒนาการสมวัยในทุกดานอยูในระดับดี รอยละ 99.83 สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด 
          3. ผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยรวมกับหนวยงานทางการศึกษา โดยใชวิธีการลงพื้นท่ี

ประเมินตามสภาพจริงในชวงกลางเดือนมีนาคม 2564 แตพอเกิดสถานการณการแพรระบาดโรคติดเช้ือโคโรนาชวง

ปลายเดือนมีนาคม 2564  สงผลทำใหสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตองปดภาคเรียนปการศึกษา 2563 กอนกำหนดเดิมท่ี

ไว จึงมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการนิเทศระบบออนไลน เชน นิเทศผานกลุม Appication Line, นิเทศผานGoogle 

zoom ประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจากเอกสารท่ีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไดทำการประเมินตนเองและประเมิน

พัฒนาการเด็ก  รวมท้ังมีการนำผลการประเมินจากในระบบสารสนเทศปฐมวัยตามมาตรฐานชาติของกรมกิจการเด็กและ

เยาวชนมาวิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อสรุปผลการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งผลการประเมินสถานพัฒนาเด็กใน

ระดับจังหวัด อยูในระดับดีมากคิดเปนรอยละ 58.99 ระดับดี คิดเปนรอยละ 30.30 และผานเกณฑข้ันตนคิดเปน           

รอยละ 6.15 เมื่อสรุปภาพรวมของจังหวดั ท่ีผานเกณฑข้ันตนของคะแนนท้ังสามระดับ คิดเปนรอยละ 95.44 สูงกวา

คาเปาหมายท่ีกำหนด 

 4.. การคัดเลือกรูปแบบแนวปฏิบัติท่ีดี/ผลงานท่ีเปนเลิศ (Best Practices) ปฐมวัยระดับจังหวัด  เนื่องจาก

สถานการณการแพรระบาดโรคติดเช้ือโคโรนา (covid-19) จึงทำใหมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการคัดเลือกผลงาน มีการ

ดำเนินงาน ดังนี ้

              4.1 การกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมคัดเลือกผลงาน(Best Practices) ปฐมวัยจากเดิมตามแผน จะมีการ

จัดแสดงผลงานและตัดสินผลงานของทุกหนวยงาน (sysposiums)  จึงมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการคัดเลือกผลงาน โดย

ประชาสัมพันธและมอบหมายใหทางหนวยงานคัดเลือกผลงานท่ีเปนเลิศท้ังดานการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและดาน

การจัดประสบการณเรียนรู คัดเลือกผลงานท่ีชนะเลิศ อันดับ 1 ของแตละหนวยงาน เปนตัวแทนของหนวยงานเขารับ

การคัดเลือกผลงาน  Best Practices ปฐมวัย ระดับจังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งมีผลงานเขารับการคัดเลือก จำนวน                  

11 ผลงาน ประกอบดวย 1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต1-3 จำนวน 6 ผลงาน  
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2) สำนักงานทองถ่ินจังหวัดสุราษฎรธานี  จำนวน 1 ผลงาน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 41 (รร.ตชด.) 

จำนวน 2 ผลงานและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 ผลงาน 

 3.2 การคัดเลือกผลงาน Best Practices ปฐมวัย ระดับจังหวัดสุราษฎรธานี ประจำปงบประมาณ2564 ท้ัง 

11 ผลงาน ซึ่งไดกำหนดใหมีการจัดแสดงผลงานและนำเสนอผลงาน ณ หองประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุ

ราษฎรธานี ในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 แตเนื่องจากสถานการณดังกลาว สงผลทำใหทางสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ี

ไดรับการคัดเลือกไมสามารถมานำเสนอผลงานและจัดแสดงผลงานได  จึงไดปรับเปล่ียนการนำเสนอผลงานและคัดเลือก

ผลงานฯผานระบบออนไลน Google zoom 

ผลการดำเนินการ 

        คัดเลือกรูปแบบแนวปฏิบัติท่ีดี/ผลงานท่ีเปนเลิศ (Best Practices) ปฐมวัยระดับจังหวัด  ประจำปงบประมาณ 

2564  การใช รูปแบบนิเทศ ITK SMARE MODEL มาพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยและการนำมาใชในการดำเนิน

โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาจัดการศึกษาปฐมวัย ปงบประมาณ 2564 ภายใตสถานการณแพรระบาดโรคติดเช้ือ               

โคโรนา (covid-19) โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงานสงผลทำใหการดำเนินงานสำเร็จ บรรลุเปาหมายของ

โครงการ ประหยัดงบประมาณ เปนท่ีพึงพอใจของผูรับบริการการนำนวัตกรรมรูปแบบการนิเทศ ITK SMARE MODEL 

เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา มีข้ันตอนดังนี้ 

        ข้ันการวางแผน  โดยยึดหลักการทำงานตามระบบ PDCA ข้ันการดำเนินงาน  

     1. สำรวจวิเคราะหขอมูลปญหา/หรือความตองการของโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน และครู ตองพัฒนาการจัด
การศึกษาไปในทิศทางใด 

 2. ใหคำปรึกษาดวยความเปนกัลยาณมิตรแกผูรับบริการ รวมคิดรวมทำ นวัตกรรมกรรมใหเกิด 

องคความรูใหมในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

 3.  สงเสริมสรางขวัญกำลังใจใหแกผูรับบริการ รวมพัฒนางาน และใหหลักธรรมภิบาลใหการบริหารจัดการให
งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความโปรงใสสามารถตรวจสอบการทำงานได 

 4. รวมคิดรวมพัฒนานวัตกรรม/รูปแบบท่ีเปนเลิศ ( Best Practices) เพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ท่ีดีตอการพัฒนาการ
จัดการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 5.มีการวัดผลกอนการใชนวัตกรรมและหลังใชในนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน ข้ันประเมิน/สรุปรายงาน  
มีการวัดผลประเมินผลการดำเนินงานนิเทศ ติดตามในแตละโครงการเพื่อนำมาพัฒนางานนิเทศตอไป 

  การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการนิเทศสงผลทำใหโรงเรียนมีนวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการศึกษา

และมีผลงานเชิงประจักษ 
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  ผลงาน Best Practices ปฐมวัย ท่ีไดรับคัดเลือกเปนตัวแทน ศธจ.จังหวัดสุราษฎรธานี เขารับการ

คัดเลือกผลงาน/แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับภาค  

  ดานบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย (ผูบริหารสถานศึกษา) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค 

ผลงาน การพัฒนาคุณภาพปฐมวยัโรงเรียนบานทุงพลับ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎรธานี เขต2                   

โดย นางณัฐณิชมล พรมรุง  ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานทุงพลับ 

  ดานการจัดประการณเรียนรูระดับปฐมวัย (ครู) ไดรับรางวัลชมเชย ช่ือผลงานการจัดประสบการณ

เรียนรู ดวย 4S Model เพื่อพัฒนาการมีสวนรวมในการเรียนรูท้ังระบบ โดย นางสาวปทิตตา อินทรฤดี ตำแหนง ครู

โรงเรียนวัดสมหวัง  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

           สรุป การนิเทศติดตาม ประเมินผล สงเสริมรวมพัฒนา ช้ีแนะใหความรู ผูบริหารและครูปฐมวัยในการ

สรางนวัตกรรมรูปแบบปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย และการจัดกิจกรรมการคัดเลือกผลงานรูปแบบ/          

แนวปฎิบัติท่ีดีระดับจังหวัด สงผลทำใหจังหวัดสุราษฎรธานี มีรูปแบบ/แนวปฎิบัติท่ีดี ระดับจังหวัด จำนวน    11 

ผลงาน (  ดานการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 5 ผลงาน ดานจัดประสบการณเรียนรู ปฐมวัย 6 ผลงาน)  และจังหวัด             

สุราษฎรธานี มีรูปแบบรูปแบบ/แนวปฎิบัติท่ีดีระดับภาค จำนวน 2 ผลงาน สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด 

กิจกรรมท่ี 4. การสรางการรับรู พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใหแกผูบริหาร ครูและผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษา

ปฐมวัยในจังหวัดสุราษฎรธานี มีดำเนินการ ดังนี้ 

        จากการวางแผนจัดอบรมผานระบบ Google zoom แตจากการสำรวจผูสนใจเขารวมการอบรม จำนวน1,392 

คน จึงไดปรับรูปแบบการอบรมรมเปนการอบรมผาน แพลตฟรอม ในรูปแบบ On-demand เมื่อวันท่ี          26 

กรกฎาคม2564 - 2 สิงหาคม 2564  และมีการวัดผลประมวลความรูหลักการอบรม  ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรอบรม 

ประกอบดวย  

            4.1 การวัดประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยบูรณาการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560และ

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ.2562  

            4.2 พัฒนาทักษะการคิดในเด็กปฐมวัย4.3  พัฒนาทักษะ EF กับการสรางวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย 

   4.4  สะเต็มศึกษาปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21 

 ผลการดำเนินการ 

            การสรางการรับรู เขาใจในการพัฒนาการจัดการศึกษา ดวยการอบรมผานระบบออนไลนและประเมินผล

หลังจากการไดรับการอบรมผานระบบออนไลน สงผลทำให มีผูเขารวมและผานการประเมินตามเกณฑการวัดผลหลังจา

การอบรม จำนวน 1,392 คน สูงกวาคาเปาหมายท่ีกำหนด 
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กิจกรรมท่ี 5  ประชุมสรุปรายงานผลโครงการ  

 การดำเนินการ 

    1. สงสรุปรายงานผลการดำเนินงานของโครงการในรูปแบบไฟล Word ผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

 ไปยังผูรับผิดชอบโครงการฯ ระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค5 

     2. ประชุมผูรับผิดชอบโครงการฯของแตละจังหวัด เพื่อรวมจัดทำวีทีอาร เรื่อง การนำเสนอผลงานสรุปผล   การ

ดำเนินงานโครงการในภาพรวมของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 (รวมท้ัง 5 จังหวัด) เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2564 

ผาน  Appication Line 

    3. เขารวมประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูผลการดำเนินงาน และคัดเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ของโครงการขับเคล่ือนการ

พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เมื่อวันท่ี  8 กันยายน 2564  

ผลการดำเนินงาน 

       ผูรับผิดชอบโครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นท่ี ท้ังในระดับจังหวัด /ภาคและสำนัก

บูรณาการการฯ เขารับฟงการสรุปผลการดำเนินงานโครงการในภาพรวมในแตละสำนักงานศึกษาธิการภาค และรับฟง

การนำเสนอผลงานรูปแบบ/แนวปฏิบัติเปนเลิศปฐมวัยจากตัวแทนศธ.ภาค สงผลทำใหมีแนวทางการพัฒนารูปแบบการ

ขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี ของจังหวัดตอไป 

15. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนนิงาน 

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 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนนิงาน 

จำนวน
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

รอยละ 

4.  จำนวนของผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็ก 
และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน  
มีความรู ความเขาใจ ตระหนัก และมี
สวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการ
การดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษา
สำหรับเด็กปฐมวัยในจังหวัด 
สุราษฎรธานี 

100 คน 11192 ผูผานการอบรม
จำนวน  

1,392 คน 

100 

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

2 ผลงาน 
ประกอบดวย 
- ผูบริหาร 

  - คร ู
 
 

2 
ผลงาน 

2 2 

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 
(รับจริง 5,6000) 

8,254 0 8,254 ๐ 5,610 

แหลงงบประมาณ งบรายจายอื่น แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 
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18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
            18.1  การจัดทำระบบฐานขอมูลสารสนเทศของกรมพัฒนาเด็กและเยาชน ไมมีรหัสสวนกลางในการ
ตรวจสอบขอมูลประเมินพัฒนาการเด็กและประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จึงทำใหการตรวจสอบขอมูลจากใน
การลงระบบลาชา จึงสงผลทำใหการสรุปวิเคราะหขอมูลจากการประเมินตามสภาพจริงกับในระบบฐานขอมูลสน
สนเทศปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ตองรอขอมูลการประมวลผลจากแอทมินสวนกลางเพียงชองทางเดียวจึงเกิดความ
ลาชาในการประมวลผลขอมูลดังกลาว 
          118.2 การลงพื้นท่ี นิเทศติดตามการจัดการศึกษา และประเมินผลสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามสภาพจริง
ทำไดดำเนินการไมครบทุกท่ี  จึงทำใหการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงตองมีการปรับเปล่ียนโดยใชระบบ
ออนไลนทำแบบสอบถามถามตอบผาน 
      -   
19. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 
      การเผยแพรผลงานรูปแบบท่ีเปนเลิศ ควรมีการเก็บรวบรวมผลงานระดับจังหวัด และระดับภาคท่ีไดรับรางวลั
ระดับภาคของทุกผลงาน และจัดทำเปนรูปเลมและเผยแพรเว็ปไซดเพื่อเปนแนวทางใหแกผูสนใจ 
ในการพัฒนางานปฐมวัยตอไป 
 
21. ผูรายงาน นางสาวจิตรา  เผือกสวัสด์ิ   ตำแหนง ศึกษานิเทศกชำนาญการ 
     โทรศัพท087-2719946 โทรสาร 077-203252 E–mail : snjitra.srt@gmail.com 
 
22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี  ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

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

mailto:snjitra.srt@gmail.com
mailto:snjitra.srt@gmail.com


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี
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  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 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)  
ตองสนับสนุนผูสำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ 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.  จำนวนนักเรียน 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. ผลการดำเนนิงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  
       ประเมินสถานศึกษาพอเพียง จำนวน  16 โรงเรียนในสังกัด สพป.สฎ.2  งบประมาณสวนท่ีเหลือจำนวน 
320,722 บาท  กนัไวสำหรับจัดกิจกรรมคาย จำนวน 4 จุด คือ  
 1) โรงเรียนใน สพม.๑๑    จำนวนนักเรียน 180 คน  ครู/บุคลากร ๒๐ คน รวม ๒0๐ คน 
 2) โรงเรียนใน สพป.สฎ.๑ จำนวนนักเรียน 180 คน  ครู/บุคลากร ๒๐ คน รวม ๒0๐ คน   
 3) โรงเรียนใน สพป.สฎ.๒ จำนวนนักเรียน 180 คน  คร/ูบุคลากร ๒๐ คน รวม ๒0๐ คน 
 4) โรงเรียนใน สพป.สฎ.๓ จำนวนนักเรียน 180 คน  ครู/บุคลากร ๒๐ คน รวม ๒0๐ คน   
 5) โรงเรียนสังกัดเอกชน/เทศบาล/อบจ จำนวนนักเรียน 180 คน  ครู/บุคลากร ๒๐ คน รวม ๒0๐ คน 
แตในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงไมสามารถดำเนินการได เนื่องจาก
กิจกรรมเปนลักษณะกระบวนการกลุม จุดละ 200 คน  จึงคืนงบประมาณ 320,722 บาท   

15. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนนิงาน 

จำนวน
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

รอยละ 

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

1,000 คน - - - 

2.  ผูเขารวมโครงการไดเรยีนรู รอยละ 100 - - - 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนนิงาน 

จำนวน
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

รอยละ 

พระราชกรณียกิจของพระราชวงศจักรี   
3.  ผูรวมโครงการมีความรักสถาบัน
หลักของชาติและยึดมั่นการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย เปนประมุข    

รอยละ 80 - - - 

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 

349,690.-     28,268.- -      24,220.-  4,748 - 
 
แหลงงบประมาณ  - งบรายจายอื่น แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย                         
 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
              -บุคลากรขาดทักษะดานเทคโนโลยี เพื่อการปรับเปล่ียนกิจกรรมจากกระบวนการกลุม มาเปนแบบ
ออนไลน คลิปวีดีโอ หรือ ส่ือท่ีทันสมัย  

      -ไมคาดคิดวาจะมีเหตุการณฉุกเฉินเกิดข้ึน  ดำเนินการเตรียมการณไวครบทุกข้ันตอน ประชุม
ผูเกี่ยวของ ทุกอยางพรอมลงมือปฏิบัติ  สุดทายก็คือลงมือทำกิจกรรม  เมื่อจะลงมือทำ สถานการณไมเอื้อตอ
กิจกรรมกระบวนการกลุม 
      18.2 แนวทางแกไข 
            - 
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19. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 
 - 

20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
20.1  ผูเรียนไดรับการสงเสริมใหมีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม และอาชีพ 

มีงานทำ และพลเมืองท่ีดี    
20.2  โรงเรียนไดรับการสนับสนุนใหนอมนำพระราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิรา

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

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



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี
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  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  
    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 
      เจาหนาท่ีศูนยเสมารักษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี (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)  
      จากเปาหมายเดิม คือ กำหนดประชุม 1 ครั้ง  จำนวน 110 คน  แตเนื่องจากสถานณการณการแพรระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงปรับเปล่ียน เปน 3 วัน ดังนี้ 
  วันท่ี  16 กันยายน 2564 พสน.เครือคายอำเภอในเขตพืน้ท่ีบริการของ สพป.สฎ.1 รวมมัธยมศึกษา 
  วันท่ี  17 กันยายน 2564   พสน.เครือคายอำเภอในเขตพื้นท่ีบริการของ สพป.สฎ.2 รวมมัธยมศึกษา 
  วันท่ี  18 กันยายน 2564   พสน.เครือคายอำเภอในเขตพื้นท่ีบริการของ สพป.สฎ.3 รวมมัธยมศึกษา 
  รวมผูเขาประชุมท้ังส้ิน  127  คน 
 
15. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนนิงาน 

จำนวน
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

รอยละ 

เชิงปริมาณ      
1.  ผูเขารวมประชุมตามโครงการฯ 
เขาใจบทบาทหนาท่ีของ พสน. และ
สามารถปฏิบัติงานได 

รอยละ 100 
ของผูเขารวม

ประชุม 

รอยละ 100   

2.  ปรับปรุง พสน. เครือขายเปนปจจุบัน พสน. 450 คน 450 คน 127 คน  
3.  ทุกเครือขายมีแผนการปฏิบัติงาน
ประจำป 

ทุกเครือขาย 
(19 เครือขาย) 

19 เครือขาย   

เชิงคุณภาพ     
-     

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 

30,000 30,000 - - - 30,000 
แหลงงบประมาณ งบรายจายอื่น แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
               - พสน. และคณะกรรมการ มีภาระงานซ้ำซอน  และมีสถานการณท่ีสรางความกังวลในความเส่ียงของ
การแพรกระจายของโรค 

 
      18.2 แนวทางแกไข 
           - 
 
19. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 
 - 
 
20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
 คณะกรรมการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด เจาหนาท่ีศูนยเสมารักษสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี และเครือขายพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงาน และสามารถขับเคล่ือนงานการสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาไดอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดตอ
นักเรียนและนักศึกษา 
 
21. ผูรายงาน นางสาวสหนันท  ศรีแสง ตำแหนง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
     โทรศัพท 097 445 9539 โทรสาร 077 203 252 E–mail : peawmesang@live.com 
 
22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 30 เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 

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

mailto:peawmesang@live.com
mailto:peawmesang@live.com


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี
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  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 
                     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)  
     1. ใหหนวยงานการศึกษา สพป.สฎ. 1- 3 ดำเนินการออกเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด เนื่องจากในสถานการณ
โค-วิด สรางขวัญกำลังใจ โดยสนับสนุนงบประมาณ หนวยละ 7000.- บาท และเปนของศูนยเสมารักษเครือคาย
อำเภอเมือง อกี 10,000.- บาท โดยแบงออกปฏิบัติงาน เปน 4 สาย ในอำเภอทุกอำเภอในจังหวัด 
สุราษฎรธานี  ในชวงเดือน  ปลายเดือน กรกฎาคม  2564 
    2. มีงบประมาณเหลือจาก ขอ 1  จึงจัด พสน.เครือขาย ศธจ. จำนวน 10 คน ลงเยี่ยมสถานศึกษาในอำเภอ
เกาะพะงัน  เพื่อสรางขวัญกำลังในและประชาสัมพันธงาน พสน. ในระหวางวันท่ี 16-19 สิงหาคม 2564 
    3. มีการโอนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน  14,000.- บาท ไดให พสน.ดำเนินออกเยี่ยมนักเรียนทุนรวมกับ
แมบานมหาดไทย จำนวน  2710.- บาท และสวนท่ีเหลือ ใหพสน.เครือขายอำเภอเมืองออกตรวจความ
ประพฤตินักเรียนในพื้นท่ี อำเภอพุนพนิ อำเภอคีรีรัฐนิคม อำเภอบานตาขุน และอำเภอพนม ในวันท่ี 14-15 
กันยายน 2564  พรอมแลกเปลีย่นเรียนรู  และสรุปงาน พสน.  โดยใชงบประมาณ จำนวน 11,290.- บาท 
 
       
15. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนนิงาน 

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     
-     
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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 

45,000 - - - - 45,000 
แหลงงบประมาณ งบรายจายอื่น แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
              - พสน. ยังขาดความมั่นใจ ในออกปฏิบัติงาน  

    - พสน. ยังปฏิบัติงานนอกพื้นท่ี นอย ไมครบทุกเครือขาย  ไมไดรับความสนใจเทาท่ีควร อาจจะ
เนื่องมาจากสถานณโควิด 
      18.2 แนวทางแกไข 
       - ควรมีการรณรงค ประชาสัมพันธ ภารกิจกของ พสน. ใหกวางขวางยิ่งข้ึน อาจจะใชส่ือสมัยใหมในการ
ประชาสัมพนัธ  สรางการรับรูใหหลากหลายวิธี 
 
19. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 
 - 
 
20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 

20.1  เจาหนาท่ีศูนยเสมารักษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี และเครือขายฯ มีความชัดเจน 
ในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงาน และสามารถขับเคล่ือนงานการสงเสริมความประพฤตินักเรียน 
และนักศึกษาไดอยางเปนระบบ 

20.2  นักเรียนและนักศึกษาในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีไดรับ 
การคุมครองปองกันและแกไขปญหาไดอยางทันการณ และไดรับความคุมครองตามพระบัญญัติคุมครองเด็ก  
พ.ศ.2546 ไดอยางท่ัวถึง รวมถึงนักเรียนนักศึกษาและครอบครัวไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ 
เมื่อประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และสถานการณฉุกเฉินไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
21. ผูรายงาน นางสาวสหนันท  ศรีแสง ตำแหนง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
     โทรศัพท 097 445 9539 โทรสาร 077 203 252 E–mail : peawmesang@live.com 
 
22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
      -------------------------------------- 

mailto:peawmesang@live.com
mailto:peawmesang@live.com


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี
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  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 
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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 
ผลการดำเนนิงาน 

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 
ผลการดำเนนิงาน 

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 อนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิ คุณของพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

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

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



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี
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. 
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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) 
    (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 จังหวัดสุราษฎรธาน ี
 
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 
ผลการดำเนนิงาน 

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

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



แบบรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  

 ของสำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  
****************************** 

1. ช่ือหนวยงาน    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี
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  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 
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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) สนับสนุนเกี่ยวกับการดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนใหกับสถานศึกษาท่ี
สมัครเขารวมโครงการ 

            

2) นิเทศ ติดตาม เรงรัดการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนกลุมเปาหมาย 

          /  

3) สรุปและรายงานโครงการ           /  
 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  
 1. ผูรับผิดชอบโครงการไดดำเนินการแจงประชาสัมพันธการเขารวมเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ใหกับหนวยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งจากการประชาสัมพันธมีสถานศึกษาท่ีสนใจเขา
รวมโครงการ จำนวน 1 แหง คือ โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร โดยสถานศึกษาไดสงเอกสารการสมัครมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อ
ตรวจสอบเอกสารการสมัครและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดไดสงเอกสารของสถานศึกษาไปยังสำนักงานจังหวัด   
สุราษฎรธานีเพื่อดำเนินการลงทะเบียนสมาชิก  
 2. ผูรับผิดชอบโครงการ ไดดำเนินการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาท่ีสมัครเขารวมเปน
สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และไดสนับสนุนวัสดุ อุปกรณในการจัดทำปายช่ืองานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
และปายช่ือพันธุไม 
 3. ผูรับผิดชอบโครงการไดดำเนินการประชุมและสรุปรายงานโครงการกับสำนักงานศึกษิการภาค 5 
 

15. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนนิงาน 

จำนวน
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

รอยละ 

เชิงปริมาณ      
สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด สถานศึกษา  15 1 6.67 



~ 6 ~ 

 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนนิงาน 

จำนวน
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

รอยละ 

สุราษฎรธานี เขารวมเปนสมาชิกงาน 
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

อยางนอย  
15 แหง สมัคร

เขารวมโครงการฯ 
เชิงคุณภาพ     
- - - - - 

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

กิจกรรม นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก อำเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธาน ี
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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 0 0 0 0 10,000 
แหลงงบประมาณ งบรายจายอื่น แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
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18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 

    - การดำเนินงานตามโครงการอาจจะไม เปน ไปตามแผนงานท่ีวางไว เนื่องจากสถานการณ  
การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 
      18.2 แนวทางแกไข 
       - ปรับเปล่ียนรปูแบบการดำเนินกิจกรรม 
 
19. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 
      19.1 ประชาสัมพันธสถานศึกษา/โรงเรียน ใหเขารวมโครงการฯ 
      19.2 แตงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนระดับจังหวัด และขับเคล่ือนงานสวน
พฤกษศาสตรโดยใชพื้นท่ีเปนฐาน และบูรณาการการทำงานกับหนวยงานในพืน้ท่ี 
 
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  30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
-------------------------------------- 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี
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 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบติัราชการประจำปงบประมาณ 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  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) 
    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 ๕ ตรวจติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน 
    ๑) วันท่ี  ๖  กรกฎาคม   ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจพิจารณาความพรอม ความเหมาะสม  
ของอาคารสถานท่ีฯ ตามคำส่ังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ท่ี ๓๘๐/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๔  ไดตรวจสถานท่ีเพื่อจัดต้ังโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ ของมูลนิธิดาเนียลแหงการศึกษา โดยนาย
มานะ รุจิระยรรยง ผูยื่นคำขอ ณ พืน้ท่ีหมู ๔ ตำบลทุงกง อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี 
    ๒)  วันท่ี ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจสถานท่ี เพื่อจัดต้ังโรงเรียนเอกชนในระบบ
ประเภทสามัญ ตามคำขอของนายจตุรภุช โสตรโยม ณ พื้นท่ีตำบลชางขวา อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี 
    ๓) วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจความพรอมเพื่อขอจัดต้ังโรงเรียนกวดวิชาและ
วิชาชีพควอลิต้ี ตามคำขอของนางอัญชลี พรหมดี  ตำบลมะขามเต้ีย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธาน ี
    ๔) วันท่ี  ๑๖  กันยายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจพิจารณาความพรอม ความเหมาะสม ของ
หองเรียน หองประกอบ ส่ือ อุปกรณ ในการขอใชอาคารเรียน ๔ ช้ัน ๑ หลัง เปล่ียนแปลงหองเรียน หองประกอบ 
ตามคำขอ สช. ๓ ของมูลนิธิคาทอลิกสุราษฎรธานี โดยบาทหลวงยุทธการ ยนปลัดยศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี  
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15. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนนิงาน 

จำนวน
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

รอยละ 

เชิงปริมาณ      
       1. รอยละของโรงเรียนเอกชนนอก
ระบบมีการประกันคุณภาพภายในอยูใน
ระดับดี 
 

รอยละ 80 ๑๑ ๙ ๘๒ 

       2. รอยละของโรงเรียนเอกชนใน
ระบบท่ีไดรับการติดตามการใชเงิน
อุดหนุน 

รอยละ 80 ๗๔ โรงเรียน ๗๔ โรงเรียน ๑๐๐ 

       3. รอยละของบุคลากร 
ในโรงเรียนเอกชน ไดรับการพฒันาดาน
งานทะเบียน 

รอยละ 100 ๘๓ โรงเรียน ๘๓ โรงเรียน ๑๐๐ 

       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) 
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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 ๙๔,๘๐๐ ๙,๒๕๐ 33,250 ๑๔,๖๖๐ ๓๗,๖๔๐ 
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 วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนเอกชนในระบบ 
      ๑๙.๒ ตรวจติดตามสถานะการขอจัดต้ัง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกลมกิจการของโรงเรียนเอกชนใน
ระบบประเภทสามัญ และประเภทนานาชาติ 
      ๑๙.๓ รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริม(นม) 
       
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  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

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

mailto:Petmanee_puy@hotmail.com
mailto:Petmanee_puy@hotmail.com


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี
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 และทำเครือ่งหมาย √ 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  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) 
    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 



~ 3 ~ 

 

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 

จำนวน 1 แผน แผนปฏิบัติ
การปองกนั
และ
ปราบปราม

แผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ  
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ตัวช้ีวัดโครงการ 
คาเปาหมาย วิธี

ประเมินผล 
เคร่ืองมือท่ีใช 

การทุจริตท่ีเปนรูปธรรมของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

การทุจริต
และประพฤติ
มิชอบ  

 

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

ไมต่ำกวารอยละ 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
โปรงใสในดำเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ
(ประเมินตนเอง) 

         / /  

13.7  สรุปผลการดำเนนิงานตามโครงการ           /     / 
 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  
      ๑๔.๑ สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ จัดสรร
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 คาใชจายโครงการ/กิจกรรมดานปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ภายใตโครงการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ.2564 
สำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 40,000 บาท (ส่ีหมื่นบาทถวน) พรอมแจงปฏิทินการดำเนินงาน    
โดยใหรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ไปยังศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ ตาม
แบบท่ีกำหนด ภายในเดือนกันยายน 2564 
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ผูรับผิดชอบโครงการ จัดทำรายงานการดำเนินงาน/กิจกรรมดานปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามแบบท่ีกำหนด ไปยัง ศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เสร็จส้ินเรียบรอยแลว จัดทำรูปเลมรายงานผลการดำเนินการ
โครงการขับเคล่ือนการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  และเผยแพร รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการขับเคล่ือนการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ผานทางเว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด      
สุราษฎรธานี 

 
 

      ๑๔.2 ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)  
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
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สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดอนุมัติหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปงบประมาณพ.ศ. 2564  ตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open 
Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตามคูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ 
ประกอบดวยตัวช้ีวัดท่ี 9) เรื่องการเปดเผยขอมูล และตัวช้ีวัดท่ี 10) เรื่องการปองกันการทุจริต 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจงผลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ สำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ประจำปงบประมาณ          
พ.ศ. 2564  ตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ คิดเปนรอยละ 89.74  ระดับ A รายละเอียดดังนี้ 
  1 ตัวช้ีวัดท่ี 9 เรื่องการเปดเผยขอมูล จำนวน 29 ขอ คะแนนผลการประเมิน รวม 3,500 
คะแนน(เต็ม 3,900 คะแนน) ตัวช้ีวัดท่ีผานจำนวน 25 ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดท่ีไมผาน จำนวน 4 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
 - ขอ 15 รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณประจำปรอบ 6 เดือน   
 - ขอ 16 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป 
 - ขอ 18  ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 
 - ขอ 25 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  2 ตัวช้ีวัดท่ี 10 เรื่องการปองกันการทุจริต จำนวน 10 ขอ ผานทุกตัวช้ีวัด 
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15. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนนิงาน 

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 
ผลการดำเนนิงาน 

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
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี
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 

ไมต่ำกวารอยละ 
85 

สูงกวาปท่ี
ผานมา  
และ 

ไมต่ำกวา
รอยละ 85 

สูงกวาปท่ี 
ผานมา  

ผลการประเมิน 
คิดเปนรอยละ 

89.74   
ระดับ A 

คะแนน 
การพัฒนา  

ผลตาง
เทากับ 
+7.69 
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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 

40,000 38,145 - 5,850 26,771 5,524 
แหลงงบประมาณ งบประมาณบูรณาการ แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

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     
   ตัวช้ีวัดท่ีไมผาน จำนวน 4 ตัวช้ีวัด ประกอบดวย  ขอ 15) รายงานการกำกับติดตามการใชจาย
งบประมาณประจำปรอบ 6 เดือน ขอ 16) รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป ขอ 18)  ประกาศต าง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ และ ขอ 25) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
  18.2 แนวทางแกไข 
      ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม สำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  ตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะและติดตามเปนระยะ เพื่อทบทวนความรู ความเขาใจ ให
เปนไปตามกรอบปฏิทินการประเมิน 
  พัฒนาระบบปองกันการเจาะเขาใชระบบโดยไมไดรับอนุญาต (เว็บไซตหลักของหนวยงาน) และสำรอง 
ระบบเก็บขอมูลเซิรฟเวอร  
  วิเคราะห สังเคราะห ประเด็นราย ตัวช้ีวัดท่ีไมผาน จำนวน 4 ตัวช้ีวัด ประกอบดวย  ขอ 15) รายงาน
การกำกับติดตามการใชจายงบประมาณประจำปรอบ 6 เดือน ขอ 16) รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป 
ขอ 18)  ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ และ ขอ 25) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสรางความรู ความเขาใจ พัฒนาในปงบประมาณ ตอไป 
 
19. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 
      ๑๙.๑ ถอดบทเรียนวิธีการปฏิบัติงานท่ีดี (best practice) เพื่อวางแผนพัฒนาการดำเนินงานขับเคล่ือนการ
ปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด        
สุราษฎรธานี  ตอไป 
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      20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
20.1 เกิดภาพลักษณท่ีดีแกองคกร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

  20.2  บุคลากร มีความรู ความเขาใจทิศทางการขับเคล่ือนการปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี
  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 กันยายน พ.ศ. 2564 

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



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี 
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. 
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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  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........................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  เพื่อกำกบั 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 
และอบายมุ 

       /     

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 
        14.3  จัดกิจกรรมการประกวด/แขงขันจัดทำส่ือรณรงคสรางการรับรูการปองพันยาเสพติดในสถานศึกษา 
 

15. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

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

100 คน 0 0 0 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเปาหมาย ผลการดำเนนิงาน รอยละ 
เชิงคุณภาพ      
       ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด 
ในสถานศึกษา และผูบริหาร
สถานศึกษาทุกแหง หนวยงาน
ทางการศึกษา และหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ ในพื้นท่ีจังหวัด 
สุราษฎรธานี บูรณาการความ
รวมมือในการดำเนินงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา และมีขอมูล
สารสนเทศดานยาเสพติด 
ในการขับเคล่ือนการปองกนั 
ยาเสพติดสุราษฎรธานี 

รอยละ 80 0 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 

82,000 15,258 0 0 40,770 25,972 
แหลงงบประมาณ งบรายจายอื่น แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด โครงการ
สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด  

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  สำหรับการสงผลงานเขารับการประเมินเพื่อรับรางวัล
ใหชะลอออกไปไมมีกำหนด 
 
20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
  20.1  เกดิการบูรณาการความรวมมือระหวางสถานศึกษา หนวยงานทางการศึกษา และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ในการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
   20.2  มีขอมูลสารสนเทศดานยาเสพติดในการขับเคล่ือนการปองกันยาเสพติด 
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21. ผูรายงาน นางทิพยสุดา สมทรัพย ตำแหนง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

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

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

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี 
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 

  อนัมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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  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........................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 

ไมต่ำกวารอยละ 95 
ของจำนวนนักเรียนท่ี
สมัครใจเขารับการ
ประเมิน 

รวบรวมขอมูล ใบเซ็นช่ือผูเขาสอบ
แตละหองสอบ  
(แบบ สพฐ.2) 

      9.1.2 รอยละของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีสมัคร
ใจเขารับการประเมิน ไดรับการ
ประเมินความสามารถพื้นฐาน
ดานภาษาไทยและดาน
คณิตศาสตร   

ไมต่ำกวารอยละ 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  ตรวจเยีย่มสนามสอบการประเมิน
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 4 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 
คิดเปนรอยละ 93.33 ของผูมีรายช่ือเขารวมประชุมท้ังหมด 
  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 คิดเปนรอยละ 82.66 ของผูมีรายช่ือเขารวมประชุม
ท้ังหมด 
 14.2 ดำเนินการประเมินคุณภาพผูเรียน ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  14.2.1 ดำเนินการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  
ปการศึกษา 2563 ในวันท่ี 16 มีนาคม 2564 โดยมีโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญในระบบประสงคเขารับการ
ประเมิน จำนวน 41 โรงเรียน ผูมีสิทธิ์เขารับการประเมิน จำนวน 3,471 คน และเขารับการประเมิน จำนวน 
3,370 คน คิดเปนรอยละ 97.09 ของผูมีสิทธิ์เขารับการประเมิน 
  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 3,601 คน คิดเปนรอย
ละ 97.14 ของผูมีสิทธิ์เขารับการประเมิน 

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 รวมท้ังหมด จำนวน 45 เลม ตาม
รายละเอียด ดังนี้ 
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 14.4.1 รายงานผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 
1 ปการศึกษา 2563 ระดับศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จัดทำตนฉบับ จำนวน 1 เลม จัดพิมพ จำนวน 10 
เลม 

 14.4.2 รายงานผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 
1 ปการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี จัดทำตนฉบับ จำนวน 1 
เลม จัดพิมพ จำนวน 10 เลม 

 14.4.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 
ระดับศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จัดทำตนฉบับ จำนวน 1 เลม จัดพมิพ จำนวน 10 เลม 

 14.4.4 รายงานผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 
สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี จัดทำตนฉบับ จำนวน 1 เลม จัดพมิพ จำนวน 10 
เลม 

 14.4.5 รายงานผลโครงการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564 จัดทำตนฉบับ จำนวน 1 เลม จัดพิมพ จำนวน 5 เลม 
 

15. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนนิงาน 

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

ไมต่ำกวา
รอยละ 95 
ของจำนวน
นักเรียนท่ี
สมัครใจเขา
รับการ
ประเมิน 

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

จำนวนผูเขาสอบ
3,370 คน 

97.09  
ของผูมีสิทธิ์สอบ

ตาม สพฐ.2 

   15.1.2 รอยละของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีสมัคร
ใจเขารับการประเมิน ไดรับการ
ประเมินความสามารถพื้นฐาน
ดานภาษาไทยและดาน
คณิตศาสตร   

ไมต่ำกวา
รอยละ 95 
ของจำนวน
นักเรียนท่ี
สมัครใจเขา
รับการ
ประเมิน 

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

จำนวนผูเขาสอบ 
3,601 คน 

97.14  
ของผูมีสิทธิ์สอบ

ตาม สพฐ.2 

เชิงคุณภาพ      
   15.2.1 รอยละของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับ
การประเมินความสามารถดาน
การอานผานเกณฑการประเมิน 

รอยละ 90 1. จำนวนผูเขา
สอบท้ังหมด 
3,370 คน  
2. เปาหมาย

ผูผานเกณฑการ
ประเมิน 

 รวม 2 ดาน  
3,251 คน 

96.46  
ของผูเขาสอบ

ท้ังหมด 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนนิงาน 

จำนวนเปาหมาย ผลการดำเนนิงาน รอยละ 
3,060 คน 

 
 

   15.2.2 รอยละของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับ
การประเมินความสามารถ
พื้นฐานดานภาษาไทยและ 
ดานคณิตศาสตรผานเกณฑ 
การประเมิน 

รอยละ 50 1. จำนวนผูเขา
สอบ ท้ังหมด 
จำนวน 3,601 คน 
ผูเขาสอบ รวม 2 
ดาน 3,599 คน 
2. เปาหมาย
3,239 คน 

ผูผานเกณฑการ
ประเมิน 
3,167 

87.97 
ของผูเขาสอบ

ท้ังหมด 

 

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 

340,400 276,366 - 194,366 - 82,000                                                   
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 
  นำผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 และการประเมินคุณภาพ
ผูเรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 รายตัวช้ีวัด วางแผนกำกับ ติดตาม การยกระดับคุณภาพผูเรียนในปการศึกษา
ถัดไป 
 
20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
 ครูผูสอนมีขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสามารถดานการอานของผูเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 
ความสามารถดานภาษาไทย และความสามารถดานคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563  
เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล  
 
21. ผูรายงาน นางสาวลีลารัศม จาตุรพล ตำแหนง ศึกษานิเทศกชำนาญการ 
     โทรศัพท 089-7001910 โทรสาร 077-203252 E–mail : leelarasm.j@gmail.com 
 
22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

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



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ช่ือหนวยงาน    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี
2. ช่ือโครงการ    นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน 

                              ปงบประมาณ 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 ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบติัราชการประจำปงบประมาณ 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  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) 
    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 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกำหนดจุดมุงหมาย 
และหลักการของการจัดการศึกษา ท่ีตองมุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในหมวด 6 มาตรฐาน 
และการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก และในวรรคสองบัญญัติวา ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามท่ี
กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ไดกำหนดใหสถานศึกษาแตละ
แหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถาน ศึกษาให เป น ไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศ พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเอง ใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา
เปนประจําทุกป โดยใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามีหนาท่ีในการใหคําปรึกษา 
ชวยเหลือและแนะนําสถานศึกษา เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
และพัฒนาอยางตอเนื่อง  
 สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ไดประกาศแนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ข้ึน เพื่อใหสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  

ใชเปนแนวปฏิบัติในการดำเนินงานเพื่อพัฒนา สงเสริม กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาใหเกิด

ประสิทธิภาพตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนัน้ เพื่อสงเสริมใหโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญมีการดำเนินงาน

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนระบบ พัฒนาอยางตอเนื่อง และใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาใหเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 พรอมรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

สุราษฎรธานี จึงจัดใหมีโครงการนี้ข้ึน 

 
8. วัตถุประสงค 
     เพื่อนิเทศ ติดตาม และสงเสริมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชนให
ดำเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
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9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
คาเปาหมาย วิธี

ประเมินผล 
เคร่ืองมือท่ีใช 

9.1  เชิงปริมาณ 
       รอยละของสถานศึกษา ไดรับการ
นิเทศ ติดตาม และสงเสริมการ
ดำเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 

รอยละ 100 นิเทศติดตาม แบบนิเทศติดตาม 

9.2  เชิงคุณภาพ 
       รอยละของสถานศึกษา  
มีการดำเนินงานการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง 

รอยละ 80 สรุปผลการ
นิเทศติดตาม 

แบบสรุปผลการนิเทศ
ติดตาม 

 
10. กลุมเปาหมายโครงการ 
      10.1 การนิเทศ ติดตาม ดวยการประชุมนิเทศผานระบบ Zoom ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา หรือ
ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ 77 คน ผูบริหารการศึกษาและ 
ศึกษานิเทศก 14 คน รวม 91 คน 
      10.2 การนิเทศ ติดตาม สถานศึกษาท่ีมีความประสงคไดรับการแนะนำ ชวยเหลือ การดำเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบดวย สถานศึกษาท่ีมีความประสงคทุกโรง และคณะศึกษานิเทศก 
12 คน 
      10.3 จัดทำคูมือการนิเทศเพื่อสงเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภท
สามัญศึกษา จำนวน 100 เลม มอบใหโรงเรียนเอกชน 77 เลม และบุคลากรท่ีเกี่ยวของในสำนักงาน 23 เลม 
 
11. ระยะเวลาดำเนินการ   มิถุนายน-กันยายน 2564 
 
12. สถานท่ีดำเนินการ 
      12.1  หองประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี และสถานท่ีต้ังของโรงเรียนแตละแหง  
ในการประชุมนิเทศทางไกลผานระบบ Zoom  
      12.2  สถานศึกษาแตละแหง ในการนิเทศสถานศึกษาท่ีมีความประสงคไดรับคำแนะนำ ชวยเหลือเกี่ยวกับ
การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
      12.3  หองประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ในการประชุมสรุปรายงานผลการนเิทศ ติดตาม 
การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน 
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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  ประชุมนิเทศทางไกล ติดตาม 
การดำเนินงานการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน  
ผานระบบ Zoom 

         /   

13.2  นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาเอกชน หลังจากการประชุม
นิเทศทางไกลผานระบบ Zoom ใหกับ
สถานศึกษาท่ีมีความประสงคไดรับ 
การแนะนำ ชวยเหลือ 

         / /   / 

13.3  จัดทำคูมือการนิเทศเพื่อสงเสริม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภาย 
ในสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญ
ศึกษา 

          /  

 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากขอ 13)  
   14.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี โดยกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล แจงใหผูบริหาร
สถานศึกษาหรือผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงละ 1 คน เขารวมประชุมนิเทศทางไกลการนิเทศ
ติดตามเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชนผานระบบ Zoom โดยโรงเรยีนสามารถ
ศึกษาการใชโปรแกรม Zoom ศึกษาแบบนิเทศติดตาม ลวงหนาไดจากเว็บไซด 
https://sites.google.com/view/ieqa  จากนั้นผูรับผิดชอบดำเนินการประชุมนิเทศทางไกลในวันท่ี 23 กรกฎาคม 
2564 แลวใหโรงเรียนประเมินตนเองและสงแบบนิเทศติดตามการดำเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ปการศึกษา 2563 กลับมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ในวันท่ี 2 สิงหาคม 2564 
 14.2 การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน หลังจาก
การประชุมนิเทศทางไกลผานระบบ Zoom ใหกับสถานศึกษาท่ีมีความประสงคไดรับการแนะนำ ชวยเหลือ 
ไมสามารถลงไปแนะนำ ชวยเหลือยังสถานศึกษาไดทุกโรง เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยไปนิเทศในวันท่ี 23 และ 27 กันยายน 2564 ซึ่งไดบูรณาการรวมกับโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ป พ.ศ. 2564 
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 14.3 ดำเนินการจัดทำคูมือการนิเทศเพื่อสงเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน 
ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี แลวเสร็จเมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2564 ซึ่งไดแจงใหสถานศึกษามารับ
เอกสารคูมือดังกลาวท่ีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี สวนหนึ่งไดนำไปใหโรงเรียนโดยตรงในขณะท่ีไป
นิเทศรวมกับโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ในสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และมอบใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี
 
15. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 9)  
 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ผลการดำเนนิงาน 

จำนวน
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

รอยละ 

เชิงปริมาณ      
       รอยละของสถานศึกษา ไดรับการ
นิเทศ ติดตาม และสงเสริมการ
ดำเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 

รอยละ 100 77 77 100 

เชิงคุณภาพ     
       รอยละของสถานศึกษามีการ
ดำเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง 

รอยละ 80 77 77 100 

 

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

ผานระบบ Zoom 
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นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เอกสารคูมือนิเทศ     บันทึกการนิเทศ 
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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 

46,200 46,200 - - - 30,000 
แหลงงบประมาณ งบดำเนินงาน แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 
 หมายเหตุ ไดคืนเงินงบประมาณใหกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนเงิน 16,200 บาท 
 

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
      18.1 ปญหา อุปสรรค 
              การประชุมนิเทศทางไกลโดยใชโปรแกรม Zoom ระบบ internet ของสำนักงานไมเสถียร สงผลให
ระบบภาพและเสียงสะดุดบาง     
      18.2 แนวทางแกไข 
    - เพิ่มสัญญาณ internet ใหแรงข้ึน 
  - สำนักงานควรมี license ระบบ Zoom ท่ีรองรับผูเขารวมประชุมจำนวนมากได 
 
19. แผนท่ีจะดำเนินการตอไป 
 สงเสริม สนับสนุน การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของ
สถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
       
20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ 
      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ติดตามตรวจสอบ แนะนำ ชวยเหลือ การดำเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน ใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน เรื่องแนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 สามารถสงเสริมใหสถานศึกษานำไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง พรอมรับการประเมินจากหนวยงานภายนอก (สมศ.) ตอไป 
 
21. ผูรายงาน นายสุรชัย  ชวยเกิด    ตำแหนง ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 
     โทรศัพท 084-2465204 โทรสาร ๐-๗๗๒๐-๓๒๕๒  E–mail : chuaykerd@sueksa.go.th 
 
22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี  30   เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 

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