


คำนำ 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ    
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการตาม                    
อำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ  ซึ่งหน้าที่หนึ่งคือ การจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติการ  การประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบาย ทั้งนี้  ได้จัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน และ ประชาชน ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง  

  รายงานผลการดำเนินงานโครงการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ฉบับนี้ ได้รวบรวมผลการดำเนินงานไว้เพ่ือเป็นหลักฐานในการอ้างอิงและเป็นข้อมูลในการพัฒนา
ดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผลการดำเนินงานดังกล่าวจำแนกตามยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาศและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
แก่สาธารณชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นกรอบแนวทางในการกำหนดนโยบายต่อไป และ
ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสตอนนี้  
 
 
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
        กันยายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 

 
          หน้า 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน 
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  อำนาจหน้าที่/โครงสร้าง       2 
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  ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการศึกษา     10 
 

ส่วนที่ 2  แหล่งงบประมาณโครงการ 
  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ    19 
  สรุปการจัดสรรงบประมาณ     20 
  โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์     21 

ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1       24 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2       63 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3       73 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4       75 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5       79 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6       86 
 
 

ภาคผนวก 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลและจัดทำรายงานผล                          

การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ                                         

งบบริหารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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นายสันติภัทร  โคจีจุล 

ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

1 ตุลาคม 2462 – 15 มิถุนายน 2563 

ผูบริหารสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต                 

ป งบประมาณ พ.ศ.2563 

ดร.พรศักดิ์  จินา 

ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

16 มิถุนายน 2563 –  ปจจุบัน 
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1. ใหมีศึกษาธิการจังหวัด เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ พนักงานราชการ และ ลูกจางใน 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด อยูภายใตการกํากับดูแลของศึกษาธิการภาค มีอํานาจหนาท่ี รับผิดชอบ

การดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมท้ังใหมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายวาดวยระเบียบ                  

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของผูอํานวยการ สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เฉพาะงานท่ี

เก่ียวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา  

2. ใหมีรองศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือชวยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด จํานวนสามคน  

3. ใหศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด และขาราชการท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานศึกษา- 

ธิการจังหวัดเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท้ังนี้ ใหศึกษาธิการจังหวัด ดํารงตําแหนง

เทียบกับขาราชการพลเรือนสามัญประเภทอํานวยการระดับสูง  
 

 
 

 

 

 

1. รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบรหิารราชการเชิงยุทธศาสตร  

คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน รวมท้ังปฏิบัติงาน

ราชการ ท่ีเปนไปตามอํานาจและหนาท่ีของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย  

2. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ  

3. สั่งการ กํากับ ดูแล เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือ 

หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

4. จัดระบบ สงเสริม และประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยดีิจิทัล                 

เพ่ือการศึกษา  

5. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ  

6. ดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

7. สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเก่ียวกับงานดานวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว  

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมท้ังติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  

8. ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสวนราชการ  

หรือหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

9. สงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 

10. สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษาเอกชน  

11. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงฯ หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย รวมท้ัง ปฏิบัติ 

ภารกิจเก่ียวกับราชการประจําท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานตาง ๆ ในจังหวัด 

อํานาจหนาที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

 

อํานาจหนาที่ในเขตจังหวัด 
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ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงหนวยงานภายในสํานักงาน 

ศึกษาธิการภาค และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                               

ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 ขอ 3 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด แบงกลุมงานออกเปน 8 กลุม ดังนี้ 

  1. กลุมอํานวยการ 

  2. กลุมบริหารงานบุคคล 

  3. กลุมนโยบายและแผน 

  4. กลุมพัฒนาการศึกษา 

  5. กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

  6. กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน 

  7. กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

  8. หนวยตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางการบรหิารงาน 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
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รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 3                  

ผอ.กลุมอํานวยการ                                                                               

-นักวิชาการเงินและบัญชี ชก.                                           

-นักวิชาการเงินและบัญชี ชพ.                              

-นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก                   

-นักวิชาการเงินและพัสดุ ปก/ชก                                         

-นักประชาสัมพันธ ปก/ชก                         

         

ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล                        

-นักทรัพยากรบุคคล ชพ.                                 

-นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก (7)                                         

-นิติกร ชพ.                                                   

-นิติกร ปก/ชก                                             

 ั         

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  

(กรอบ4 ตําแหนง)            

 ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล                    

- ศึกษานิเทศก ชพ. (3)                   

กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน      

(กรอบ 5 ตําแหนง)                

กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน     

(กรอบ 4 ตําแหนง)                                    

 ผอ.กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดฯ                    

-นักวิชาการศึกษา ปก/ชก (2)                  

-เจาพนักงานธุรการ ปง/ชง (1)          

ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน                   

-นักวิชาการศึกษา ชก. (3)                     

-เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน (1)                                          

หนวยตรวจสอบภายใน                          

(กรอบ 2 ตําแหนง)                      

 

 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชพ.   

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 

 

ผังโครงสรางอัตรากําลัง สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

ผอ.กลุมนโยบายและแผน                      

-นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก./ชก (4)                                                       

-นักวิชาการคอมพิวเตอร ปก                  -

เจาพนักงานธุรการ ปง/ชง      

ผอ.กลุมพัฒนาการศึกษา                                  

-นักวิชาการศึกษา ปก/ชก (4)                      

-เจาพนักงานธุรการ ปง/ชง (1)       

ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต                

กลุมอํานวยการ                               

(กรอบ 7 ตําแหนง)                       

 

กลุมบริหารงานบุคคล                             

(กรอบ 12 ตําแหนง)                              

 

กลุมนโยบายและแผน                                            

(กรอบ 6 ตําแหนง)                                

 

กลุมพัฒนาการศึกษา                             

(กรอบ 6 ตําแหนง)                           
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“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา                    

ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิต                              

อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 

 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 

  

ยุทธศาสตร วิสัยทัศน  นโยบายฯลฯ                    

หนวยงานดานการศึกษา/หนวยงานที่เก่ียวของ 

 

วิสัยทัศน 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 - 2579) 

 
วิสัยทัศน 
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      1. ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตองปรับปรุงแผนปฏิบั ติราชการ                            

ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใชงบประมาณเปนรายไตรมาส รวมท้ังใชจาย

งบประมาณใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

      2. จัดทําฐานขอมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการใหครบถวน ถูกตอง ทันสมัย 

      3. ใชเทคโนโลยีและดิจิทัลเปนเครื่องมือในการพัฒนางานท้ังระบบ เนนการเรียนรูและ                     

การบริหารจัดการ 

      4. ปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการใหเกิดความคลองตัว หากติดขัดในเรื่อง                     

ขอกฎหมายใหผูบริหารระดับสูงรวมหาแนวทางการแกไขรวมกัน  

      5. ใหหนวยงานระดับกรมกําหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากําลัง          

ตามความตองการ 

      6. ใชกลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดําเนินงานรวมกับ

หนวยจัดการศึกษา 

      7. เรงทบทวน (ราง) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.... โดยปรับปรุงสาระสําคัญ                

ใหเอ้ือตอการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 

      8. ในระดับพ้ืนท่ีหากเกิดปญหาขอติดขัดการปฏิบัติงาน ตองศึกษา ตรวจสอบขอมูล/ 

ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน เชน จํานวนเด็กในพ้ืนท่ีนอยลง ซ่ึงจําเปนตองมีการควบรวมโรงเรียน ใหพิจารณา

สื่อสารอธิบายทําความเขาใจท่ีชัดเจนกับชุมชน 

      9. วางแผนการใชอัตรากําลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษา                    

ใหมีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนการประเมินครูอยางเปนระบบ รวมท้ังจัดทําหลักสูตรการพัฒนาครู                         

ใหมีองคความรูและทักษะในดานพหุปญญาของผูเรียน 

    10. ให ศึกษาธิการจังหวัดทําแผนการจัดการศึกษาของแตละจังหวัด นํ าเสนอตอ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและขับเคลื่อนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

      11. ใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบทบาทหนาท่ี                   

ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทํารายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธกิาร 

 

 

นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ   

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 
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การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผูเรียนไดรับการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพ  

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

คนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรูตลอดชวงชีวิตอยางมีคุณภาพ 

รองรับยุทธศาสตร การพัฒนาภาคใตฝงอันดามัน 

 

 

 

 

 

 

 

“ศูนยกลางการทองเท่ียว การศึกษา นวัตกรรมบริการ ในระดับมาตรฐานนานาชาติ                                        

และการพัฒนาท่ียั่งยืน”  

วิสัยทัศน 

วิสัยทัศน 

วิสัยทัศน 

แผนพัฒนาการศึกษาของสํานักงานปลัดกระทรงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2560 - 2574 

 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562 – 2565) ภาค6 

(ภูเก็ต พังงา กระบ่ี ตรัง ระนอง สตูล) 

 

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2561 – 2565) 
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“ประชากรในจังหวัดภูเก็ตไดรับการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานสากลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ 

 

 

1. สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงาน สถานศึกษาจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหสอดคลอง      

เทาทันและสามารถอยูรวมกันในสังคมในศตวรรษท่ี 21 

2. สงเสริม สนับสนุน ใหหนวยงาน สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาเพ่ือสรางความม่ันคง 

ของสถาบันหลักของชาติ 

3. สงเสริม สนับสนุน ใหหนวยงาน สถานศึกษาจัดการศึกษาท่ีสามารถแขงขันไดในระดับ

นานาชาติ 

4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายและทุกพ้ืนท่ี 

5. สนับสนุนสงเสริมสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 

6. สนับสนุนสงเสริมพัฒนาระบบบริหาร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการสรางภาคีเครือขาย 

เพ่ือการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 
 

 

 

 1. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

3. การสรางความสามารถในการแขงขัน 

4. การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2563 – 2565) 

 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร 

วิสัยทัศน 
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“ภูเก็ตเปนสังคมแหงการเรียนรูสูสัมมาชีพระดับมาตรฐานสากล 

โดยยึดหลักธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 

“ภูเก็ตเปนสังคมแหงการเรียนรูสูสัมมาชีพระดับมาตรฐานสากล 

โดยยึดหลักธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 

1.สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงาน สถานศึกษาจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหใฝรู ใฝเรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม เปนสังคมแหงการเรียนรูสูสัมมาชีพ   

2. สงเสริม สนับสนุน ใหหนวยงาน สถานศึกษาพัฒนา ผูบริหาร ครูอาจารย และบุคลากร

ทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล   

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูตลอดชีวิต 

4. สงเสริมสนับสนุนใหหนวยงาน สถานศึกษา นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช

ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู 

5. สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงาน สถานศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล 

6. สรางเครือขายความรวมมือ และโอกาสทางการศึกษากับทุกภาคสวน 

 

 

  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความสามารถในการแขงขัน 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาศและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

 
วิสัยทัศน 

 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร 
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                            จํานวนสถานศึกษาจําแนกตามสังกัด 

  

หนวยงานตนสังกัด จํานวน
(แหง) 

1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 59 

  1.1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 49 

  1.2 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต14 7 

  1.3 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 3 

       1.3.1 โรงเรียนเฉพาะความพิการ 1 

       1.3.2 ศูนยการศึกษาพิเศษ 1 

       1.3.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห 1 

2. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 190 

   2.1 โรงเรียนเอกชนในระบบ 35 

         2.1.1 โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา(ทั่วไป) 21 

         2.1.2 โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา 
                 (การกุศลของวัด) 

1 

         2.1.3 โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาต ิ 12 

   2.2 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ 155 

         2.2.1 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทเสริมสราง 
                 ทักษะชีวิต 

3 

         2.2.2 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพ 100 

         2.2.3 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทศิลปะดนตรี 
                 และกีฬา 

15 

         2.2.4 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชา 36 

         2.2.5 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทสอนศาสนา 1 

 

 

 

ขอมูลพื้นฐานดานการศกึษา 
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หนวยงานตนสังกัด จํานวน
(แหง) 

3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น 25 

   3.1 โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต 5 

   3.2 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 18 

         3.2.1 เทศบาลนครภูเก็ต 7 

         3.2.2 เทศบาลตําบลรัษฎา 1 

         3.2.3 เทศบาลตําบลกะรน 1 

         3.2.4 เทศบาลตําบลเชงิทะเล 1 

         3.2.5 เทศบาลตําบลเทพกระษัตรี 1 

         3.2.6 เทศบาลตําบลปาคลอก 1 

         3.2.7 เทศบาลตําบลศรีสุนทร 1 

         3.2.8 เทศบาลเมืองกะทู 2 

         3.2.9 เทศบาลเมืองปาตอง 3 

   3.3 องคการบริหารสวนตําบล 2 

         3.3.1 องคการบริหารสวนตําบลเชิงทะเล 1 

         3.3.2 องคการบริหารสวนตําบลกมลา 1 

4. สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
    ตามอัธยาศัย 

3 

5. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5 

6. กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม 4 

    6.1 สถาบันอุดมศึกษา 3 

    6.2 โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลยัราชภัฏ 1 

รวม 286 
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จํานวนครู/อาจารยนักเรียน นักศึกษา จําแนกรายสังกัด/ระดับการศึกษา ปการศึกษา 2562 
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 จํานวนนักเรียนนักศึกษาจําแนกตามระดับการศึกษาปการศึกษา  2562 
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   สัดสวนจํานวนครูอาจารยตอจํานวนนักเรียนนักศึกษา ปการศึกษา  2563 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561 – 2562 
 

ระดับ 

คะแนนเฉล่ีย 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

ป 61 ป 62 ป 61 ป 62 ป 61 ป 62 ป 61 ป 62 

ประเทศ 55.90 38.67 39.24 34.42 37.50 32.90 39.93 35.55 

ภูเก็ต 58.26 40.37 44.49 40.20 40.22 34.91 41.80 37.20 

+สูง/-ต่ํา +2.36 +1.70 +5.25 +5.78 +2.72 +2.01 +1.87 +1.65 

 
 

    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561-2562 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561 – 2562 

ระดับ 

คะแนนเฉล่ีย 

ภาษาไทย สังคมฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

ป 61 ป 62 ป 61 ป 62 ป 61 ป 62 ป 61 ป 62 ป 61 ป 62 

ประเทศ 47.31 42.21 35.16 35.70 31.41 29.20 30.72 25.41 30.51 29.20 

ภูเก็ต 52.65 46.51 36.72 37.77 40.02 36.15 35.32 29.95 32.00 31.34 

+สูง/-ต่ํา +5.34 +4.30 +1.56 +2.07 +8.61 +6.95 +4.60 +4.54 +1.49 +2.14 

 

ระดับ 

คะแนนเฉล่ีย 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

ป 61 ป 62 ป 61 ป 62 ป 61 ป 62 ป 61 ป 62 

ประเทศ 54.42 55.14 29.45 33.25 30.04 26.73 36.10 30.07 

ภูเก็ต 58.99 58.34 33.22 39.28 33.63 29.86 38.14 30.82 

+สูง/-ต่ํา +4.57 +3.20 +3.77 +6.03 +3.59 +3.13 +2.04 +0.75 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน ปการศึกษา 2561 – 2562 

 

ระดับประถมศึกษา (N1) 

รหัสสาระการเรียนรู 

ปการศึกษา 2561(เฉลี่ย 2 คร้ัง) ปการศึกษา 2562(เฉลี่ย 2 คร้ัง) 

คาเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 

คาเฉลี่ย 

ระดับจังหวัด 
+/- 

คาเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 

คาเฉลี่ย 

ระดับจังหวัด 
+/- 

401 สาระทักษะการเรียนรู 40.22 49.59 +9.37 44.95 51.45 +6.49 

402 สาระความรูพ้ืนฐาน 36.38 40.80 +4.42 40.14 46.92 +6.78 

403 สาระการประกอบอาชีพ 40.91 53.96 +13.05 39.83 46.99 +7.16 

404 สารทักษะการดําเนินชีวิต 49.06 59.03 +9.97 47.32 55.48 +8.16 

405 สาระการพัฒนาสังคม 41.80 54.59 +12.79 45.28 55.82 +10.55 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (N2) 

รหัสสาระการเรียนรู 

ปการศึกษา 2561(เฉลี่ย 2 คร้ัง) ปการศึกษา 2562(เฉลี่ย 2 คร้ัง) 

คาเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 

คาเฉลี่ย 

ระดับจังหวัด 
+/- 

คาเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 

คาเฉลี่ย 

ระดับจังหวัด 
+/- 

411 สาระทักษะการเรียนรู 40.34 46.16 +5.82 37.64 43.97 +6.33 

412 สาระความรูพ้ืนฐาน 32.17 35.45 +3.28 34.45 37.82 +3.37 

413 สาระการประกอบอาชีพ 42.42 47.79 +5.37 38.91 44.03 +5.12 

414 สารทักษะการดําเนินชีวิต 44.34 50.22 +5.88 44.07 50.68 +6.61 

415 สาระการพัฒนาสังคม 36.72 41.10 +4.38 36.34 40.84 +4.50 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (N3) 

รหัสสาระการเรียนรู 

ปการศึกษา 2561(เฉลี่ย 2 คร้ัง) ปการศึกษา 2562(เฉลี่ย 2 คร้ัง) 

คาเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 

คาเฉลี่ย 

ระดับจงัหวัด 
+/- 

คาเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 

คาเฉลี่ย 

ระดับจงัหวัด 
+/- 

421 สาระทักษะการเรียนรู 40.64 47.98 +7.34 34.00 39.21 +5.21 

422 สาระความรูพ้ืนฐาน 28.61 32.71 +4.10 29.26 33.43 +4.17 

423 สาระการประกอบอาชีพ 42.19 49.94 +7.75 40.41 48.32 +7.91 

424 สารทักษะการดําเนินชีวิต 42.72 50.71 +7.99 34.73 41.28 +6.56 

425 สาระการพัฒนาสังคม 33.98 38.92 +4.94 31.94 36.79 +4.85 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน ปการศึกษา 2562 

ระดับประถมศึกษา (N1) 

รหัสสาระการเรียนรู 

ปการศึกษา 2562 (ครั้งท่ี 1) ปการศึกษา 2562 (ครั้งท่ี 2) ปการศึกษา 2562 (เฉล่ีย 2 ครั้ง) 

คาเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 

คาเฉลี่ย 

ระดับจังหวัด 

คาเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 

คาเฉลี่ย 

ระดับจังหวัด 

คาเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 

คาเฉลี่ย 

ระดับจังหวัด 

401 สาระทักษะการเรียนรู 47.29 50.48 42.61 52.41 44.95 51.45 

402 สาระความรูพ้ืนฐาน 41.34 49.76 38.93 44.07 40.14 46.92 

403 สาระการประกอบอาชีพ 38.36 47.86 41.29 46.11 39.83 46.99 

404 สารทักษะการดําเนินชีวิต 49.70 57.62 44.93 53.33 47.32 55.48 

405 สาระการพัฒนาสังคม 46.86 59.05 43.69 52.59 45.28 55.82 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (N2) 

รหัสสาระการเรียนรู 

ปการศึกษา 2562 (ครั้งท่ี 1) ปการศึกษา 2562 (ครั้งท่ี 2) ปการศึกษา 2562 (เฉล่ีย 2 ครั้ง) 

คาเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 

คาเฉลี่ย 

ระดับจังหวัด 

คาเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 

คาเฉลี่ย 

ระดับจังหวัด 

คาเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 

คาเฉลี่ย 

ระดับจังหวัด 

411 สาระทักษะการเรียนรู 39.54 47.52 35.73 40.41 37.64 43.97 

412 สาระความรูพ้ืนฐาน 33.80 37.20 35.10 38.44 34.45 37.82 

413 สาระการประกอบอาชีพ 37.83 42.72 39.99 45.34 38.91 44.03 

414 สารทักษะการดําเนินชีวิต 45.05 51.83 43.08 49.52 44.07 50.68 

415 สาระการพัฒนาสังคม 32.12 36.67 40.55 45.00 36.34 40.84 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (N3) 

รหัสสาระการเรียนรู 

ปการศึกษา 2562 (ครั้งท่ี 1) ปการศึกษา 2562 (ครั้งท่ี 2) ปการศึกษา 2562 (เฉล่ีย 2 ครั้ง) 

คาเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 

คาเฉลี่ย 

ระดับจังหวัด 

คาเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 

คาเฉลี่ย 

ระดับจังหวัด 

คาเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 

คาเฉลี่ย 

ระดับจังหวัด 

421 สาระทักษะการเรียนรู 35.73 40.25 32.27 38.17 34.00 39.21 

422 สาระความรูพ้ืนฐาน 28.26 32.01 30.25 34.84 29.26 33.43 

423 สาระการประกอบอาชีพ 39.07 48.16 41.74 48.47 40.41 48.32 

424 สารทักษะการดําเนินชีวิต 32.61 38.58 36.84 43.98 34.73 41.28 

425 สาระการพัฒนาสังคม 32.42 38.29 31.46 35.29 31.94 36.79 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2561 – 2562 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ระดับช้ัน 

คะแนนเฉล่ีย 

ป 2561 ป 2562 

ประเทศ จังหวัด +สูง/-ต่ํา ประเทศ จังหวัด +สูง/-ต่ํา 

ปวช. 41.63 44.49 +2.86 43.63 45.84 +2.21 

ปวส. 40.04 41.25 +1.21 40.75 42.03 +1.28 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  
 

  
แหล่งงบประมาณ 

โครงการ 
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   1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  

   1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   2. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
 

 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (8 ประเด็น)  
   3. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
   4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  
 5. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล  
 6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 7. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
 8. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  
 9. แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค  
 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (5 ประเด็น)  
    10. แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (3 ประเด็น)  
  11. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย  
      12. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  13. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
  14. แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

 

ยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

และแผนงานบูรณาการ 14 แผนงาน  
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งบรายจ่าย จำนวน 
(โครงการ) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

เงินงบประมาณ 
1. งบดำเนินงาน 8 377,920 งบบริหารสำนักงาน ที่จัดสรรให้แต่ละกลุ่มงาน

จัดทำโครงการ 
2.งบดำเนินงาน  3 66,260 งบโครงการ ที่ สป.จัดให้ดำเนินการโดยเฉพาะ 
3.งบรายจ่ายอื่น 16 1,866,140 “ 
4.งบเงินอุดหนุน 4 228,000 “ 
5.งบเบิกแทนกัน 2 140,000 “ 
    
เงินนอกงบประมาณ 2 18,000 “ 
    

รวม 35 2,696,320  
ใช้ในการดำเนินงานโครงการ  2,139,493  

คืน งบประมาณ ให้ สป.  406,267  
 

สรุปการจัดสรรงบประมาณ การดำเนินงานโครงการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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ที ่ โครงการ  งบประมาณ  กลุ่ม หมายเหตุ 

  (บาท) รับผิดชอบ แหล่งงบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1 โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2563 – 2565 38,900 นโยบายและแผน สป. 

2 
โครงการการเสริมสร้างสมรรถนะความเข้มแข็งวินัย จรรยาบรรณวชิาชีพ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพือยกระดับคณุภาพและ
ประสิทธิภาพการศึกษา จ.ภูเก็ต 

89,488 บุคคลฯ 
สป. 

3 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2563 38,000 พัฒนาการศึกษา สป. 

4 
 

โครงการพัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษา 
194,400 

ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

 

สป. 

5 
โครงการเสรมิสร้างและพัฒนาสมรรถนะครูผูส้อน 5 กลุม่สาระเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

137,412 
ส่งเสริมการศึกษา

เอกชน 
สป. 

6 โครงการ TFE (Teams For Education) 228,613 นิเทศฯ สป. 

7 โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 148,263 นิเทศฯ 
สป. 

8 
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย                 
ในระดับพื้นท่ี 

72,965 
นิเทศฯ สป. 

9 
โครงการศึกษาและจดัเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเด็กปฐมวัยในระดับ              
จังหวัดภูเก็ต 

30,110 นิเทศฯ 
สป. 

10 
โครงการนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษาของสถานศกึษา
สังกัดเอกชนในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภเูก็ต 

20,000       
นิเทศฯ    บริหาร

สำนักงาน 

11 ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 9,850 ลูกเสือฯ สป. 

12 
โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคลา้ยวันสถาปนายุวกาชาดไทย                   
ประจำปี พ.ศ. 2563 

29,975 ลูกเสือฯ 
 

สป. 

 

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์                                 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

 

https://emenscr.nesdc.go.th/reporter/view.html?5eabe6575e3439360f2ad48c
https://emenscr.nesdc.go.th/reporter/view.html?5eabe6575e3439360f2ad48c
https://emenscr.nesdc.go.th/reporter/view.html?5eabe6575e3439360f2ad48c


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม.พ.ศ.2563 22 
 

 

 

ที ่ โครงการ  งบประมาณ  กลุ่ม หมายเหตุ 

  (บาท) รับผิดชอบ แหล่งงบ 

13 
โครงการ นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา                  
ประจำปี พ.ศ. 2563 

9,000 ลูกเสือฯ 
สป. 

14 
โครงการ นิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา                    
ประจำปี 2563 

9,000 ลูกเสือฯ 
สป. 

15 
โครงการ ส่งเสรมิระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด  
ประจำปี พ.ศ.2563 

- ลูกเสือฯ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิในโรงเรียน 53,790 
พัฒนา

การศึกษา 
สป. 

2 
โครงการสร้างและส่งเสรมิความเปน็พลเมืองดีตามรอย                
พระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ "สรา้งและขับเคลื่อน        
จิตอาสาในสถานศึกษา" สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภเูก็ต 

259,223 
ส่งเสริม

การศึกษา
เอกชน 

สป. 

3 
โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา  ประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดภูเก็ต 

44,865 
 

ลูกเสือฯ 
สป. 

4 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรยีน   12,986 ลูกเสือฯ 

 

 

สป. 

5 
โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลไกการขับเคลื่อน
การส่งเสริมความประและพฤตินักเรียนและนักศึกษา              
(Focus  Group)   

28,000 
ลูกเสือฯ สป. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความสามารถในการแข่งขนั 

1 
โครงการส่งเสริมการจัดทำรูปแบบ  และแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

100,000 นิเทศฯ 
สป. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

1 
โครงการขับเคลื่อนการรับนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อประกันโอกาสทางการศึกษา 

24,500       
พัฒนา

การศึกษา 
บริหารสำนักงาน 

2 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานทุนการศึกษาบรมวงศานุวงศ ์ 13,100      
พัฒนา

การศึกษา 
บริหารสำนักงาน 

https://emenscr.nesdc.go.th/reporter/view.html?5e01c40142c5ca49af55a96a
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ที ่ โครงการ  งบประมาณ  กลุ่ม หมายเหตุ 

  (บาท) รับผิดชอบ แหล่งงบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดภูเก็ต                           
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

29,898 ลูกเสือฯ 

 

สป. 

2 
โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย Covid-๑๙ 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

34,750 ลูกเสือฯ 
 

สป. 

3 
โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษา
พอเพียงและศูนย์การเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา ปี พ.ศ.2563 

19,360 ลูกเสือฯ 

 

สป. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 

1 
โครงการการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภเูก็ต ประจำปี พ.ศ.2563 

7,560 นิเทศฯ 
บริหารสำนักงาน 

2 
โครงการตรวจ ตดิตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร ์

52,000 

 

นิเทศ/
นโยบาย
และแผน 

สป. 

3 โครงการจดัทำแผนปฏิบัตริาชการประจำปี พ.ศ.2563 87,760 
นโยบาย    
และแผน 

บริหารสำนักงาน 

4 
โครงการขับเคลื่อนการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
จังหวัดภูเก็ตและการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
จังหวัดภูเก็ต     ปีการศึกษา 2563 

32,600      
นโยบาย    
และแผน 

บริหารสำนักงาน 

5 
โครงการเสรมิสร้างศักยภาพบคุลากรในสำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดภูเก็ต 

229,535 อำนวยการ 
สป. , 

บริหารสำนักงาน 

6 โครงการการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ my office 7,930        อำนวยการ บริหารสำนักงาน 

7 
โครงการเสรมิสร้างประสิทธิภาพการทำงานเพื่อป้องกัน                  
การกระทำผิดระเบยีบและการทุจริต 

40,000 
อำนวยการ สป. 

8 
โครงการยกย่องผู้มผีลงานดเีด่นตอ่การพัฒนากิจกรรมลูกเสือ     ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี พ.ศ. 2563 

5,660 ลูกเสือฯ 
 

สป. 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  2,139,493  

https://emenscr.nesdc.go.th/reporter/view.html?5eabfe765e3439360f2ad4a3
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งบรายจาย จํานวน 
(โครงการ) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

เงินงบประมาณ 
1. งบดําเนินงาน 8 377,920 งบบริหารสํานักงาน ท่ีจัดสรรใหแตละกลุมงาน

จัดทําโครงการ 
2.งบดําเนินงาน  3 66,260 งบโครงการ ท่ี สป.จัดใหดําเนินการโดยเฉพาะ 
3.งบรายจายอ่ืน 16 1,866,140 “ 
4.งบเงินอุดหนุน 4 228,000 “ 
5.งบเบิกแทนกัน 2 140,000 “ 
    
เงินนอกงบประมาณ 2 18,000 “ 
    

รวม 35 2,696,320  
ใชในการดําเนินงานโครงการ  2,139,493  

คืน งบประมาณ ให สป.  406,267  

สรุปการจัดสรรงบประมาณ การดําเนินงานโครงการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  
 

  

 

ผลการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
 

 

 

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2563-2565 

ผูรับผิดชอบโครงการนางสาวธันวารัตน มณีพันธานนท กลุมนโยบายและแผน 

ยุทธศาสตร  ศธจ. ขอ 1 การพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 

 

 

กิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีใช 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย/                
ผูท่ีไดรับ
ประโยชน 

เปาหมาย                  
เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 
ความสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและ
อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดภเูก็ต 
พ.ศ.2563-2565  
2.จัดทําเอกสาร
แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดภูเก็ต ประจําป
งบประมาณ   พ.ศ.2563-
2565 และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
งบประมาณ   พ.ศ.2564 
3.การติดตามและรายงาน
ผลการดําเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด 

38,900 
 

1.หนวยงาน
ทางการศึกษา
ทุกสังกัดจังหวัด
ภูเก็ต 
2.นักเรยีน 
นักศึกษา                 
4ประชาชน 
3.หนวยงาน
ภาครัฐ และ
เอกชน  
 
 
 

สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต  สามารถ
ขับเคลื่อน
แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด
ภูเก็ต 
 (พ.ศ.2563-
2565)   
สูสถานศึกษาได
อยางเปนรูปธรรม    

1.  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภเูก็ต มีแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดภเูก็ต (พ.ศ.2563-2565)  และ
แผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
จังหวัดภูเก็ต (ฉบับจดัทําคําของบประมาณรายจาย
ประจําป)   
2. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต สามารถขับเคลื่อน
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต  
(พ.ศ.2563-2565) สูสถานศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม     
3. จังหวัดภูเก็ตมีแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  
ท่ีสอดคลองประเด็นยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร 
ระดับกระทรวง ระดับภาค และหนวยงาน   
4. หนวยงานทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต    
มีกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา 
โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  

สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต มีแผน 
พัฒนาการศึกษาจังหวัด
(พ.ศ.2563-2565) 
และแผนปฏิบัตริาชการ 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 (ฉบับจัดทํา
คําของบประมาณ
รายจายประจาํป) ของ
จังหวัด เปนกรอบ
แนวทางในการพัฒนา
การศึกษาของจังหวัดท่ี
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
การศึกษาทุกระดับ 

การจัดทํา
แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด 
ไมไดรับสนับสนุน
งบประมาณในการ
พัฒนาการศึกษา
ใหแกหนวยงาน
ทางการศึกษา 
2. หนวยงาน
ทางการศึกษาให
ความสําคญั และ 
บูรณาการแผน
รวมกันอยาง
จริงจังคอนขาง
นอย 

1.ควรมีการ
จัดตั้ง/จดัสรร
งบประมาณ     
ในการพัฒนา
การศึกษาเชิงพ้ืนท่ี
ในภาพรวม 
ของหนวยงานทาง
การศึกษาอยาง
ตอเน่ือง 
2. ควรกําหนด
แนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนา
การศึกษาอยาง
ชัดเจน โดยเฉพาะ
การรายงานและ
ติดตามผล  



 
                                        ภาพการดําเนินงานโครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2563-2565 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการ.. การเพ่ิมสมรรถนะความเขมแข็งวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสุภาภรณ  ยุคุณธร   กลุม  สงเสริมการศกึษาเอกชน 

ยุทธศาสตร  ศธจ. ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 

 
 

 

กิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีใช 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย/                

ผูท่ีไดรับประโยชน 

เปาหมาย                  

เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 

ความสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคใน

การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 

89,480 ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษา  เขารวม

โครงการ จํานวน   

100 คน 

 

 

ครูมีการกระทําผิดวินัย

ในสถานศึกษา              

ลดนอยลง  

มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 

นักเรียนมีความสุข 

 

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เขารวม

โครงการ รอยละ 100   

และ นําความรู ความเขาใจ

ในระเบียบ กฎหมายท่ีใชใน

การปฏิบัตริาชการ ไปปรับ

ใชใหมีความถูกตอง 

เหมาะสม 

 

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เขารวม

โครงการ รอยละ 100   

และมีความรู ความเขาใจ             

ในการนํากฎหมาย 

จรรยาบรรณ ไปใชในการ

ปฏิบัติราชการไดอยาง

เหมาะสม  

เน่ืองจากอยูใน

สถานการณโควิด                 

ทําให ครูบางโรงเรยีน 

ไมสามารถมาเขารวม

โครงการได  

ไดจัดทําคูมือ

ประกอบการอบรม

เพ่ือใหมีการเผยแพร

องคความรูเก่ียวกับ

กฎหมายและ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ใหกับสถานศึกษาท่ี

ไมไดสงผูเขารวม

โครงการ มากยิ่งข้ึน 

 



ภาพการดําเนินงานโครงการการเพ่ิมสมรรถนะความเขมแข็งวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษา 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

โครงการวันเด็กแหงชาต ิ
ผูรับผิดชอบโครงการ นายวีรวัฒน  เขมแข็ง   กลุมพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร  ศธจ. ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีใช 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย/ 
ผูท่ีไดรับประโยชน 

เปาหมาย 
เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค 
ในการดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

งานวันเด็กแหงชาติ  
ประจําปพุทธศักราช 2563   
    

38,980 นักเรียนทุกสังกัด รอยละ 85  
ของเด็กและเยาวชน
มีความพึงพอใจ  
มีเจตคติท่ีดี  
ในการเขารวม
กิจกรรม 

หนวยงานทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา
ในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต 
จํานวน 2 หนวยงาน
การศึกษา รวมจดั
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ภูเก็ต จํานวน 500 คน 
ไดเรียนรูกรอบแนวคิด   
คําขวัญของ
นายกรัฐมนตร ีและ
ความรูเขาใจในกรอบ
แนวคิดคําขวัญของ
นายกรัฐมนตร ี
    

รอยละ 90 ของเด็กและ
เยาวชนมีความพึงพอใจ 
มีเจตคติท่ีดี ในการเขา
รวมกิจกรรม 

- - 

 

 



 
 

           ภาพการดําเนินงานโครงการวันเด็กแหงชาติ 
                        

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงการพัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษา ปงบประมาณ 2563   
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสารีย  ทองเจิม   กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน 

ยุทธศาสตร  ศธจ. ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 

 

 

 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย/                
ผูท่ีไดรับ
ประโยชน 

เปาหมาย                  
เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 
ความสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

1. ประชุมคณะกรรมการ 
ปสกช.ระดับจังหวัดเพ่ือหา
แนวทางการดําเนินงาน
และการใชงบประมาณให
เกิดประโยชนสูงสุด 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“DESIGN THINKING  
กับการพัฒนาระบบการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
โรงเรียนเอกชน 

194,400 ผูรับใบอนุญาต
ผูอํานวยการ 
ผูบริหาร                
ครูผูสอนและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
สถานศึกษา
เอกชนในระบบ 
และนอกระบบ
จํานวน 200คน 
 

- สถานศึกษาเอกชนใน
สังกัดท่ีเขารวมโครงการ 
รอยละ 80 มีการพัฒนา
องคกร และระบบการ
บริหารจดัการภายใน
สถานศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
- มีนวัตกรรมในการพัฒนา
ระบบประกันคณุภาพ               
ท่ีสอดคลองกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน 

- จํานวนรอยละ 80  
ของผูเขารับการอบรมมี
ความรูความเขาใจในระบบ
การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา                        
สูมาตรฐานสากล 
-  DESIGN THINKING  
จํานวนโรงเรยีนท่ีสามารถ
ออกแบบแนวคิด 
(นวัตกรรม)  
ในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาได 

- ผูเขารับการอบรม  
รอยละ 80 มีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการนําแนวคดิ
การดําเนินงานดาน 
DESIGN THINKING  
กับการพัฒนาระบบการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
โรงเรียนเอกชน 
- ผูเขารับการอบรมสามารถ
ออกแบบแนวคิด 
(นวัตกรรม) ท่ีเช่ือมโยงกับ
มาตรฐานการเรียนรูของ
ผูเรยีนท่ีกระตุนความคดิ
สรางสรรค (ยุคใหม) ได 

งบประมาณไมเพียงพอ 
ระยะเวลาการ
ดําเนินงานกระช้ันชิด
ดวยภาวะการแพร
ระบาดโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019  
ทําใหเปนอุปสรรค 
ในการดําเนินงาน 

จัดสรรงบประมาณ
ใหเพียงพอ                
ใหระยะเวลา 
ในการดําเนินงาน
มากกวาเดิม 
 
 



ภาพการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษา 
   

 

 

                   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                   

                   

                    

 

 

 



โครงการเสรมิสรางและพัฒนาสมรรถนะครูผูสอน 5 กลุมสาระเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสารีย  ทองเจิม  กลุมสงเสรมิการศึกษาเอกชน 

ยุทธศาสตร  ศธจ. ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 

 

 

 

 

 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย/                
ผูท่ีไดรับประโยชน 

เปาหมาย                  
เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 
ความสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

1. ประชุมคณะกรรมการ 
ปสกช.ระดับจังหวัดเพ่ือหา
แนวทางการดําเนินงาน
และการใชงบประมาณให
เกิดประโยชนสูงสุด 
2. จัดอบรมโครงการ
เสรมิสรางและพัฒนา
สมรรถนะครูผูสอน  
5 กลุมสาระเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ  
ทางการเรียน 
 

137,410 ผูรับใบอนุญาต
ผูอํานวยการ 
หัวหนาสายช้ัน 
ครูผูสอนโรงเรียน
เอกชนในระบบ 
จํานวน 110 คน 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนดีข้ึน และในสวน
ของคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-net) 
ใหสูงข้ึนจากเดิม 
รอยละ 5   
ในปการศึกษาถัดไป 

จํานวนรอยละ 80 ของผูเขา
รับการอบรมมีความรู 
ความเขาใจ ในรูปแบบการ
บริหารจดัการ ทักษะการ
จัดการท่ีสงเสรมิการยกระดับ
การเรยีนรูของผูเรียน 
- ครูผูสอนมีนวัตกรรม 
แผนงานท่ีใชในการดําเนินการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 
และในสวนของคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-net) ใหสูงข้ึน
จากเดิมรอยละ 5 

- ผูเขารับการอบรมมีความรู
ความเขาใจ ในรูปแบบการ
บริหารจดัการ ทักษะการ
จัดการท่ีสงเสรมิการยกระดับ
การเรยีนรูของผูเรียน 
- ครูผูสอนมีนวัตกรรม 
แผนงานท่ีใชในการดําเนินการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 
และในสวนของคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-net) ใหสูงข้ึน
จากเดิมรอยละ 5  
 

งบประมาณไมเพียงพอ 
ระยะเวลากาดําเนินงาน
กระช้ันชิดดวยภาวะการ
แพรระบาดโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019  
ทําใหเปนอุปสรรค 
ในการดําเนินงาน 

- จัดสรรงบประมาณ
ใหเพียงพอ 
ใหระยะเวลา 
ในการดําเนินงาน 
มากกวาเดิม 
 
 



 
ภาพการดําเนินงานโครงการเสริมสรางและพัฒนาสมรรถนะครผููสอน 5 กลุมสาระเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ TFE (Teams For Education)  

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวฉวีวรรณ จอยจิตร  กลุมนิเทศ ตดิตามและประเมินผล 

ยุทธศาสตร  ศธจ. ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 

 

 

กิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีใช 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย/                

ผูท่ีไดรับ

ประโยชน 

เปาหมาย                  

เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 

ความสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคใน

การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมช้ีแจง 

การดําเนินงานโครงการ 

TFE ปงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ี 2 วิเคราะห 

ผลการสอบ O-NET  

(ปการศึกษา 2560 - 

2562) 

กิจกรรมท่ี 3 สรางการรับรู

ในการพัฒนารูปแบบ/แนว

ทางการพัฒนาการจัดการ

เรียนรูในระดับจังหวัดและ

สนับสนุนงบประมาณ 

 

228,610 1.โรงเรียน    

นํารองในสังกัด 

สนง.ศธจ.

ภูเก็ต/ นักเรียน

ในโรงเรียน 

โรงเรียน/นร.

โรงเรียน

เครือขาย

โครงการ TFE 

นักเรียนเปนผูมีทักษะ 

ในศตวรรษท่ี 21 และ 

มีทักษะในการแสวงหา

ความรูและแกปญหา 

1.รอยละของสถานศึกษา      

ท่ีคะแนนผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน

แตละวิชาผานเกณฑเพ่ิมข้ึน 

2.ศูนยกลางขอมูลผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน การบูรณาการ

ดานการเรียนรูระหวาง

หนวยงานทางการศึกษา 

ทุกสังกัดในระดับจังหวัด 

    

 

 

 

1.บุคลากรใน รร.นํารอง 

จํานวน 4 โรงไดรับการ

พัฒนาในการออกแบบ

การจัดการเรยีนรูท่ีเนน

สมรรถนะของผูเรียน 

2.บุคลากรใน รร.

เครือขาย จํานวน 15 โรง

ไดรับการพัฒนาในการ

ออกแบบการจัดการ

เรียนรูท่ีเนนสมรรถนะ

ของผูเรียน 

 

เน่ืองจากสถานการณ

โควิด 19 ในชวงแรก

ทําใหการดําเนินงาน

โครงการในกิจกรรม  ท่ี 

1, 3, 4, 5 ลาชาและ

มาจัดกิจกรรมในชวง

เกือบ 2 เดือนกอนสิ้น

ปงบประมาณ ซึ่ง

เปนไปอยางกระช้ันชิด 

สป.ศธ.ตองปรับงานและ

งบประมาณใหเขากับv

สถานการณโดยใหมีการ

ยืดหยุนตามความ

เหมาะสม 



 

 

 

 

 

 

กิจกรรม งบประมา

ณ 

ท่ีใช 

กลุมเปาหมาย/                

ผูท่ีไดรับ

ประโยชน 

เปาหมาย                  

เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 

ความสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

กิจกรรมท่ี 4 นิเทศ ตดิตาม 
ประเมินผลการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูในพ้ืนท่ี 
กิจกรรมท่ี 5 รวมงานการ 
จัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
ถอดบทเรียน 

   ต3ิ.หนวยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในระดับจังหวัด
เกิดการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู และถายทอด
องคความรูเก่ียวกับรูปแบบ/ 
การพัฒนาผุเรียนท่ีคะแนน 
ผลการทดสอบการศึกษา
ระดับข้ันพ้ืนฐานต่าํกวาเกณฑ 

คะแนนรอยละ 50 เพ่ิมข้ึน 
 

4. คะแนนผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดบัชาต ิ
ข้ันพ้ืนฐานแตละวิชาต่ํากวา
เกณฑคะแนนรอยละ 50 
เพ่ิมข้ึน 

3.ท้ังโรงเรยีนนํารองและ
เครือขายท้ัง 19 โรง มี
ผลงานการออกแบบการ
เรียนรูของตนเอง 
4. โรงเรียนจํานวน 14 
โรงมีรายผลการใชแผนฯ 
ท่ีได 
จากขอ 4 

  



ภาพการดําเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา   

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายรัชพร นิลพังงา  กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

ยุทธศาสตร  ศธจ. ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 

 

 

 

กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

ท่ีใช (บาท) 

 

กลุมเปาหมาย/                

ผูท่ีไดรับประโยชน 

 

เปาหมาย                  

เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 

ความสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

 

ผลการดําเนินงาน 

 

ปญหาและอุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

 

ขอเสนอแนะ 

-ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห

คะแนนการสอบ O-NET 

ยอนหลัง 4 ปการศึกษา 

(จัดทําเอกสาร) 
 

-ประชุมปฏิบัติการออกแบบ

กิจกรรมการจัดการเรียนรู ตาม

แนวทาง PISA 
 

-นิเทศติดตามผลการจดัการ

เรียนการสอน(เปดช้ันเรียน) 
 

-ประชุมปฏิบัติการ ถอด

บทเรียน/จัดทําเอกสารสรุป

รายงานผลการดําเนินงาน 

148,260  

 

โรงเรียนท่ีเขารวม

โครงการ ,  

โรงเรียนตนแบบ, 

และ  

โรงเรียนเครือขาย 

ท่ีเขารวม 

1.เลมเอกสารสรุปผล

การวิเคราะหคะแนน

ผลการสอบ  O-NET 
 

2.คุณครไูดรับการ

พัฒนาตอยอดการ

จัดทําแผนการสอนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู

ตามแนวทาง PISA 

ครูไดรับการเตมิเตม็

จากการสังเกตการณ

สอนในช้ันเรียน 
 

3.เลมอกสารสรุปผล

จากการถอดบทเรียน 

ไดเอกสารสรุปผลการ

วิเคราะหผลสอบ O-NET 

ยอนหลัง 4 ปการศึกษา 

จํานวน 30 เลมเพ่ือมอบ

บุคคล/หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ครู/บุคลากร ในโรงเรียน

ตนแบบ และโรงเรยีน

เครือขาย จํานวน 16

โรงเรียนๆละ 2 คน         

รวม 32 คน พัฒนาจํานวน 

2 วัน    และ                            

 

ไดดําเนินงานไปตาม

แผนการดาํเนินงาน และ

ไดมีการบูรณาการงาน              

ในบางกิจกรรมเขาดวยกัน 

เพ่ือใหทันกับระยะเวลา

อันจํากัดท่ีเหลืออยู  

ผลสัมฤทธ์ิของงานปรากฎ

คุณภาพเปนท่ีนาพอใจ  

ในระดับ 80-85 %                
 

(สถานการณแพรระบาด

ของเช้ือโรคไวรสัโคโรนา

(COVID-19) 

ระยะเวลา คอนขางบีบ

กระชับ รัดตัว สงผลให

ตองมีการปรับกิจกรรม 

หรือบูรณาการกิจกรรม 

การดําเนินงานไมคลองตัว 

ตองเรงรีบ   

- 

 

 



 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

ท่ีใช (บาท) 

 

กลุมเปาหมาย/                

ผูท่ีไดรับประโยชน 

 

เปาหมาย                  

เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 

ความสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

 

ผลการดําเนินงาน 

 

ปญหาและอุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

 

ขอเสนอแนะ 

-ประชุมปฎิบัติการนําเสนองาน

สวนกลาง สป. 

 

  4. การนําเสนอผล            

การปฏิบัติงาน 

สุมนิเทศการเปดช้ันเรียน

(open classroom)       

จํานวน6 โรงเรียน ครู 12คน    

ไดรับการเติมเต็มสวนดี  

สวนบกรองท่ีควรพัฒนา /

ปรับปรุง 

3. ประชุมปฏิบัติการ            

ถอดบทเรียน 2วัน/สุมนิเทศ

เปดช้ันเรียน 6โรงเรียน /          

จัดทําเอกสารรายงาน               

20 เลม 

 

ทุกภาคสวนไดให                

ความรวมมือเปนอยางดี

ตามขอจํากัดภายใตบทบท 

เง่ือนไขตามความจําเปน

ของแตละหนวยงาน 

 - 

 

 



ภาพการดําเนินงานโครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ีจังหวัด   

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวสมเพียร  เทียนทอง กลุม นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

ยุทธศาสตร  ศธจ. ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีใช 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย/                
ผูท่ีไดรับ
ประโยชน 

เปาหมาย                  
เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 
ความสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

กิจกรรม ท่ี  1  การขับเคลื่อน  
การจัด ทําข อมู ลสารสน เทศ  
ตามระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
ก า ร พั ฒ น า เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย        
ตามมาตรฐานสถาน พัฒ นา    
เด็กปฐมวัยแหงชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75,460 ครูผูสอนระดับ
ปฐมวัย    
สังกัดสช.และ
สพป.ภูเก็ต 

ขอมูลเด็กปฐมวัยใน
สถานศึกษา 

สถานศึกษามีขอมลูเด็ก
ปฐมวัย  ท่ีเปนปจจุบัน 

  ก ารดํ า เนิ น งาน ไม เป น ไป                    
ตามเวลาท่ีกําหนดใหสืบเน่ือง      
ดวยชวงเวลาปกติครูปฐมวัย                
ตองสอนและดูแลเด็กในชวง                  
ป ด ภ า ค เ รี ย น อ ยู ใ น ช ว ง                     
สถานการณการแพรเช้ือโรค                   
โคโรนา2019 ทําใหการกรอก
ขอมูล ในระบบมีปญหาและ
ลาชา ไดสอบถามแอดมินผูดูแล                
เปนระยะเพ่ือใหความสะดวก                
แกผูลงระบบ แตก็ทําไดยาก
เพ ร า ะ ร ะ บ บ ไ ม เ ส ถี ย ร            
มี ค รู ผู ส อ น ก รอ กข อ มู ล กั น                
เยอะมาก ทําใหเครื่อง/ระบบ
ล มบ อ ย   ก ารบั น ทึ กข อมู ล                  
จึงไมสําเร็จ 

โรงเรียน ไม สามารถ                 
กรอกขอมูลในระบบ               
ได ทั นตาม ท่ี กํ าหนด                
ใ น เ ดื อ น มี น า ค ม                        
เพราะระบบฐานขอมูล                 
ลมบอย 
 

 
 
 



 

 

 

 

กิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีใช 

กลุมเปาหมาย/                
ผูท่ีไดรับ
ประโยชน 

เปาหมาย                  
เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 
ความสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและ
อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

กิจกรรมท่ี 2 การคัดเลือก              
รูปแบบและแนวปฏิบัต ิ                   
ท่ีเปนเลิศ (Best Practices)               
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย                    
ระดับจังหวัด 
 

 ครู/ผูบริหาร  
จํานวน                  
100 คน 

ครู ผูบรหิารทุกสังกัด                   
ในจังหวัดภูเก็ต 
 

จังหวัดภูเก็ตมีผลงานท่ี
เปนเลิศของครผููสอน
และผูบริหาร
สถานศึกษา 

- กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม  
จํานวน ๑111 คน  ดาํเนินกิจกรรม
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
จํานวน๑ วัน  
- ใหตัวแทนแตละสังกัดจัดบูทนําเสนอ
ผลงานพรอมนําเสนอผลงาน     บน
เวทีในวันท่ีมีการแขงขันในวันท่ี                
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  ณ โรงแรม ไอดี 
เรสซเิดนส  มีผูเขารวมการแขงขัน
จํานวน ๖ ทีม ผลการดาํเนินงาน 

  ไดตัวแทนครผููสอนและผูบริหาร 
  สถานศึกษา เปนตัวแทนเขารวม                   
  ระดับภาค 

- จัดทํารายงานผลการดําเนินงานสง 
สํานักงานศึกษาธิการภาคและ                 
สํานักปลดั ฯ 

 

- - 
 
 



 

 

 

กิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีใช 

กลุมเปาหมาย/                
ผูท่ีไดรับ
ประโยชน 

เปาหมาย                  
เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 
ความสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

กิจกรรมท่ี 3 การสรางการรับรู
ใหผูบริหาร ครู ผูปกครอง 
ผูดูแลเด็ก ผูรับบริการ และ                 
ผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน     
ใหไดรับการสงเสรมิ สนับสนุน 
และพัฒนาใหความรู มีศักยภาพ 
เขามามสีวนรวมในการดูแล 
พัฒนาและจัดการศึกษาใหเด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 

- ผูปกครอง 
ผูดูแลเด็ก 
ผูรับบริการ  

ผูบริหาร ครู ผูปกครอง 
ผูดูแลเด็ก ผูรับบริการ 
และผูมีสวนเก่ียวของ             
ทุกภาคสวน 

กลุมเปาหมายท่ีเขารวม
กิจกรรม รวมท้ังสิ้น                
จํานวน....111........คน 

ประชุมช้ีแจง และทบทวน
การจัดการศึกษาระดับ
ป ฐ ม วั ย พ ร อ ม ท้ั ง                    
แน วท างก ารดู แล และ
พัฒนาเด็กปฐมวัยในชวง
ส ถ าน ก ารณ ก า ร แ พ ร               
เช้ือโรคโคโรนา2019 
 

อยูในในชวงสถานการณ
การแพรเช้ือโรคโคโรนา
2019 ทํางานไมเปนไป
ตามปฏิทินท่ีกําหนด 

- 
 
 

กิจกรรมท่ี 4 การนิเทศ กํากับ 
และตดิตามผลการดําเนินงาน                
ของหนวยงานและสถานศึกษา                 
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

บูรณาการ
กับโครงการ
นิเทศ 

 โรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญ
ศึกษาท่ีเปดสอน
ระดั บ ป ฐม วั ย
และข้ันพ้ืนฐาน
ทุกโรงในสังกัด 
 

ผูบริหาร ครู สังกัดเอกชน โรงเรียนสังกัดเอกชน                 
ท่ีเปดสอนระดับปฐมวัย                 
จํานวน 19 โรง 

จัดทําปฏิทินการนิเทศและ
เครื่องมือการนิเทศ พรอม
แ จ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ ห
รับทราบและ ออกนิเทศ
ต า ม ป ฏิ ทิ น ท่ี กํ า ห น ด             
ซึ่งสามารถปรับไดในกรณี
ท่ีศึกษานิเทศกมีภารกิจ
ซ้ํ า ซ อ น ห รื อ โร ง เรี ย น                    
มีกิจกรรม 

ศึกษานิเทศกมีภารกิจ
ซ้ําซอนหรือโรงเรียน                    
มีกิจกรรมในวันท่ีได
กําหนดปฏิทินจึงตองมี              
การเปลีย่นแปลง 

- 



 

ภาพการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ีจังหวัด   

                                                    

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการศึกษาและจดัเก็บรวบรวมขอมูลเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัดภูเก็ต   

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวสมเพียร  เทียนทอง กลุม นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

ยุทธศาสตร  ศธจ. ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีใช 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย/                
ผูท่ีไดรับ
ประโยชน 

เปาหมาย                  
เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 
ความสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

กิจกรรมท่ี ๑ จัดประชุม
รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
กับการพัฒนาเด็กปฐมวัยใน
พ้ืนท่ีทุกสังกัด 
 

กิจกรรมท่ี ๒ ลงพ้ืนท่ีเก็บ
รวบรวมขอมลูและติดตามการ
ดําเนินงาน 
 

กิจกรรมท่ี ๓ จัดประชุมสรุป
ขอมูล 

30,11๐ สถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัย 

ครู ผูบรหิารและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

หนวยงานท่ีเขารวม 
ประชุมมาครบทุกสังกัด
จํานวน ๒๐ คน 
 
หนวยงานสามารถเก็บ 
ขอมูลของสถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัยได100% 

1. หนวยงานท่ีเก่ียวของเขารวม
การประชุมและรับทราบแนว
ทางการดําเนินงานพรอมจดัทํา
ประกาศคณะทํางานจดัเก็บ
ขอมูลของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 
2. ผูรบัผิดชอบโครงการ
ดําเนินการช้ีแจงแนวทาง              
การสรุปผล การจดัเก็บขอมลู
เพ่ือรายงานสภาการศึกษา            
ตามประเด็นท่ีกําหนดพรอมให
แตละสังกัดรายงานปญหา 
อุปสรรคในการดําเนินงาน 
จัดทํารายงานและขอมลูสรุป           
สงสภาการศึกษาทางไปรษณีย
อิเลคทรอนิกสและจัดทํารูปเลม
รายงาน 

 แตละหนวยงานมี
บุคลากรนอย 
ทําใหการจัดเก็บขอมลู 
ไมเปนไปตามกําหนด 

สภาการศึกษา 
ควรจัดใหมีการ
ประชุมช้ีแจงแนวทาง 
การดําเนินงาน 
กับผูรับผิดชอบ
โครงการ 
 
 



ภาพการดําเนินงานโครงการศึกษาและจัดเก็บรวบรวมขอมลูเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัดภูเก็ต 

 

 

                                                  

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษาของสถานศกึษาสังกัดเอกชนในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภเูก็ต 

 ผูรับผดิชอบโครงการ นางสาวสมเพียร  เทียนทอง กลุม นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

ยุทธศาสตร  ศธจ.  .ขอ ๑ การพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 
 

 

  

กิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีใช 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย/                
ผูท่ีไดรับ
ประโยชน 

เปาหมาย                  
เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 
ความสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

การนิเทศ ๑๔,๔๑๐ นักเรียน 
ผูปกครอง 

ครู ผูบรหิารสถานศึกษา
สังกัดเอกชน 

ครู ผูบรหิารสถานศึกษา
สังกัดเอกชน  จํานวน ๑๙ 
โรงเรียน 

ดําเนินการออกนิเทศ            
ตามปฏิทินท่ีกําหนด                
ครบทุกโรงเรียน                   
พรอมใหขอเสนอแนะ 
 

- - 



 

ภาพการดําเนินงานโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเอกชน ในสํานักงานศึกษาธิการจงัหวัดภูเก็ต 

 

 

                          

                                                    

                                  

 

  



 

โครงการ ศธ.จติอาสา 

 ผูรับผดิชอบโครงการ  นางสรุชา  หุตะจูฑะ   กลุม ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรยีน 

 ยุทธศาสตร  ศธจ.  .ขอ ๑ การพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 

กิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีใช 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย/                
ผูท่ีไดรับ
ประโยชน 

เปาหมาย                  
เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 
ความสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

ทํากิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน เน่ืองใน 
วันท่ี ๕ ธันวาคม 
(การรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุ ร.๙) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,85๐ นักเรียน 
นักศึกษา 
ครูบุคลากรทาง
การศึกษา 

1. นักเรียน นักศึกษา  

จํานวน ๒๕๐  คน

บุคลากรทางการศึกษา  

จํานวน  ๕๐  คน 

 

2.นักเรยีน  นักศึกษา 

ครู  และบุคลากร

ทางการศึกษาไดมี

โอกาสนอมราํลึกในพระ

มหากรณุาธิคณุ ในหลวง 

ร.๙ และเปนผูมีจติ

สาธารณะไดรวมทํา

กิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชน 

ผูเขารวมกิจกรรม  
รวม ๔๖๖ คน  
(เกินเปาหมายท่ีวางไว) 
 
วิธีการดําเนินงาน                  
โดยการบูรณาการการทํา
กิจกรรม 

ครั้งท่ี ๑ :  ๕ ธันวาคม  
๒๕๖๒  กิจกรรมจิตอาสา
บําเพ็ญประโยชน ไดแก  
การจราจร  , การบริการนํ้า
ดื่ม  , การเก็บขยะ   
กิจกรรม/ โครงการครูชวนว่ิง 
“วันพอแหงชาติ”  ระหวาง
เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ 
น.  ณ  มหาวิทยาลัยราชภฎั
ภูเก็ต  โดยนักศึกษาวิชา
ทหารโรงเรียนภเูก็ตวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัย 
ราชภัฎภเูก็ต   ๓๐ คน 

-การสั่งการของหนวย
เหนือ และการโอนเงิน  
งบประมาณคอนขาง
กระช้ันชิด ติดอยูในชวง
วันหยุดยาว จึงตอง
สํารองการจายไปกอน 
หากจะตองดําเนินการ
โดยการบูรณาการ
กิจกรรมกับหนวยงาน
จังหวัด 
 

-ควรสั่งการ และ
จัดสรร งบประมาณ
โดยมิใหกระช้ันชิด 
 
 



 

 

 

 

กิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีใช 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย/                
ผูท่ีไดรับ
ประโยชน 

เปาหมาย                  
เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 
ความสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

     ครั้งท่ี ๒ :  ๕ ธันวาคม  ๒๕๖๒  
เวลา  ๑๑.๐๐ น. กิจกรรมเก็บขยะ 
ทําความสะอาดคคูลอง  ณ  
มหาวิทยาลยัราชภฎัภูเก็ต  โดย
บูรณาการกับ กศน.อําเภอเมือง
ภูเก็ต  โดยผูบังคับบัญชาฯ ลูกเสือ 
จํานวน ๓๐ คน  และบุคลากร
ทางการศึกษา  จํานวน  ๕  คน 
 
ครั้งท่ี ๓ :  ๑๑ ธันวาคม  ๒๕๖๒  
กิจกรรมเก็บขยะ  ทําความสะอาด
บริเวณโรงเรียน  ปรับ 
ภูมิทัศนหนาโรงเรยีน  ชุมชน  
บริเวณโดยรอบสถานีตํารวจภูธร
ภูเก็ต  หนาถนนชุมพร  ถนนเทพ
กระษัตรี   
 

  



 

 

 

 

 

 

กิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีใช 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย/                
ผูท่ีไดรับ
ประโยชน 

เปาหมาย                  
เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 
ความสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและ
อุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

     และการอํานวยความ                
สะดวกดานจราจร                     
โดยผูบังคับบัญชาฯ               
ลูกเสือ–เนตรนาร ี                  
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย   
จํานวน ๒๔๑ คน 
 

ครั้งท่ี ๔ :  ๑๑ ธันวาคม  
๒๕๖๒  กิจกรรมเก็บขยะ  ทํา
ความสะอาดบรเิวณโรงเรยีน  
ชุมชน  ถนนเทพกระษัตรี  
และมสัยิดเกาะแกว  โดย
ผูบังคับบัญชาฯ ลูกเสือ             
เนตรนารีโรงเรียนมสุลิมวิทยา
ภูเก็ต  จํานวน ๑๖๐ คน 

  



ภาพการดําเนินงานโครงการนิเทศ ศธ.จิตอาสา 

 

 

 

 

             

             

 

 

 



โครงการจดังานวันสถาปนายุวกาชาด  ประจําป ๒๕๖๓ 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสรุชา  หุตะจูฑะ   กลุม ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรยีน 

ยุทธศาสตร  ศธจ.  .ขอ ๑ การพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 

 

 

 

กิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีใช 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย/                
ผูท่ีไดรับ
ประโยชน 

เปาหมาย                  
เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 
ความสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

-การคัดเลือกผูบังคับบัญชา     

ยุวกาชาดดีเดน 

-การสวนสนาม 

-การกลาวคําปฏิญาณตน 

-การทํากิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชน 

วันท่ี 27 มกราคม 2563 

(เน่ืองในวันคลายวันสถาปนา              

ยุวกาชาดไทย) 

 
 

29,970 -สมาชิก 
ยุวกาชาด 
-ผูบังคับ 
บัญชายุวกาชาด 
-กิจการ 
ยุวกาชาด 
-สาธารณะชน 
 

-ผูเขารวมกิจกรรม  
๓๕๐คน 
-ผูเขารวมกิจกรรม/
โครงการ รอยละ ๑๐๐  
ไดรวมรําลึกถึงบุคคล
สําคัญผูกอตั้งกิจการ 
ยุวกาชาดในประเทศไทย 
-ตระหนักในคณุคาและ 
ใหความสําคญัของการ
เปนสมาชิกยุวกาชาด  
มีระเบียบ วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม เปนผูนํา รูรัก
สามัคคี ไดแลกเปลีย่น
เรียนรู บําเพ็ญประโยชน 

-ผูเขารวมกิจกรรมเกิน
เปาหมาย 
-การสอบถามความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรม / 
โครงการ ท่ีอยากใหม ี
การจัดกิจกรรมแบบน้ีอีก   
อยางตอเน่ือง 

-ผูเขารวม
กิจกรรม 
๔๕๑ คน 
-สถานศึกษา 
๑๘ แหง 

-การจัดกิจกรรมยุวกาชาด               
มีการวางเวนมานาน จึงปฏิบัติ   
ไมคอยถูกตอง หรือเขมแข็ง 
พรอมเพียงสักเทาไร 
-ชวงระยะเวลาท่ีทํากิจกรรม 
สภาพดินฟาอากาศคอนขาง             
อบอาว 
-เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลง             
การทําความเคารพ การแตงกาย 
ดังน้ัน ผูเขารวมกิจกรรมบางสวน
จึงไมคอนพรอมเทาไร การปฏิบัติ
ไมคอยมั่นใจ 

-ควรมีการจดักิจกรรม
แบบน้ีตอไปอยาง
ตอเน่ือง 
-กานจัดกิจกรรม               
แตละข้ันตอน ควรจัด
ใหมีความกระชับ
ยิ่งข้ึน 
-ควรมีระยะเวลา                 
ใหมีการซอมการเดิน
สวนสนามใหมากกวา
เดิม  เพ่ือความมั่นใจ 
และความเปน
ระเบียบ พรอมเพียง 
และเพ่ือความเขมแข็ง 
 



ภาพการดําเนินงานโครงการจัดงานวันสถาปนายุวกาชาด  ประจําป ๒๕๖๓ 

 

       

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการนิเทศการจดักิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสรุชา  หุตะจูฑะ   กลุม ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรยีน 

ยุทธศาสตร  ศธจ.  .ขอ ๑ การพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีใช 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย/                
ผูท่ีไดรับ
ประโยชน 

เปาหมาย                  
เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 
ความสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

การใหความรู  , 

การนิเทศตดิตาม  

(แบบนิเทศ)  , 

 การฝกปฏิบัติการ 

, การแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 

9,000 -สมาชิก 
ยุวกาชาด 
-ผูบังคับบัญชา
ยุวกาชาด 
-ผูบริหาร 
-กิจการ 
ยุวกาชาด 

-สถานศึกษาท่ี

จัดการเรียนการสอน

ยุวกาชาด                  

ในจังหวัดภูเก็ต  

รวม ๒๒ แหง 

-ผูบังคับบัญชา 

ยุวกาชาด   

จํานวน  ๓๐  คน 

-สถานศึกษา เขารวม
กิจกรรม ๑๖ แหง  
ผูบังคับบัญชายุวกาชาด 
รวม ๔๑คน (เกินเปาหมาย) 
 

ผูบังคับบัญชายุวกาชาด      

ท่ีเขารับการนิเทศ  มีความรู  

ความเขาใจ  มีทักษะและ

สามารถจัดกิจกรรม             

การเรยีนการสอน                 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ                

(มีความมั่นใจ) สามารถ             

จัดกิจกรรมยุวกาดชาดและ

บริหารงานยุวกาชาด

สถานศึกษาของตนเองได

อยางถูกตอง 

สถานศึกษา เขารวม
กิจกรรม ๑๖ แหง  
ผูบังคับบัญชายุวกาชาด 
รวม ๔๑คน                        
(เกินเปาหมาย) 
ระดับการปฏิบัต ิ
สถานศึกษาสวนมาก 
อยูในระดับมาก-               
มากท่ีสุด  
ความตองการในการ
พัฒนา ดังน้ี 
1.สญัญาณนกหวีด 
2.การตรวจ/การ
รายงาน 
3.การเขาพิธีประจาํหมู
ยุวกาชาด 
4.การจดัตั้งหมู                   
ยุวกาชาดในโรงเรยีน 

-รูปแบบการนิเทศท่ีปรับเปลี่ยน

ในชวงสถานการณโควิด-๑๙   

และขอจํากัดของการใชจาย

งบประมาณ  ไดผลสัมฤทธ์ิ                

เปนท่ีนาพอใจ  จากการประเมินฯ 

เพราะครูอยากมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู  อยากฝกทบทวนมากกวา  

ท่ีจะใหคณะกรรมการนิเทศ

ติดตามฯ ไปนิเทศยังสถานศึกษา  

ซึ่งมีความกดดันมากกวา 

-ใชรูปแบบของการนิเทศแบบน้ี  

ไดผลสัมฤทธ์ิสูงกวา  ภายใต

งบประมาณท่ีคอนขางจํากัด               

ใชระยะเวลาในการออกโรงเรียน

นอยกวา 

-อยากใหดําเนินการ

อยางตอเน่ือง   

-ควรปรับเปลี่ยน

วิธีการนิเทศให

เหมาะสมกับบริบท  

และจัดสรร

งบประมาณให

สอดคลองกับรปูแบบ

การนิทศ 



 

ภาพการดําเนินงานโครงการจัดงานวันสถาปนายุวกาชาด  ประจําป ๒๕๖๓ 

 

 

 

             

 

       

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

โครงการนิเทศการจดักิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสรุชา  หุตะจูฑะ   กลุม ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรยีน 

ยุทธศาสตร  ศธจ.  .ขอ ๑ การพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีใช 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย/                
ผูท่ีไดรับ
ประโยชน 

เปาหมาย                  
เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 
ความสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

การใหความรู  , 

การนิเทศตดิตาม  

(แบบนิเทศ)  , 

การฝกปฏิบัติการ 

การแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,000 -สมาชิก 
ยุวกาชาด 
-ผูบังคับบัญชา
ยุวกาชาด 
-ผูบริหาร 
-กิจการ 
ยุวกาชาด 

-สถานศึกษาท่ี    

จัดการเรียนการสอน

ยุวกาชาด  ในจังหวัด

ภูเก็ต  รวม ๒๒ แหง 

-ผูบังคับบัญชา 

ยุวกาชาด   

จํานวน  ๓๐  คน 

 

-สถานศึกษา เขารวม
กิจกรรม ๑๖ แหง  
ผูบังคับบัญชายุวกาชาด 
รวม ๔๑คน (เกินเปาหมาย) 
 

ผูบังคับบัญชายุวกาชาด      

ท่ีเขารับการนิเทศ  มีความรู  

ความเขาใจ  มีทักษะและ

สามารถจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  (มีความ

มั่นใจ) สามารถจัดกิจกรรม

ยุวกาดชาดและบริหารงาน

ยุวกาชาดสถานศึกษาของ

ตนเองไดอยางถูกตอง 

 

สถานศึกษา เขารวม
กิจกรรม ๑๖ แหง  
ผูบังคับบัญชายุวกาชาด 
รวม๔๑คน (เกินเปาหมาย) 
ระดับการปฏิบัต ิ
สถานศึกษาสวนมาก 
อยูในระดับมาก-มากท่ีสุด  
ความตองการในการพัฒนา 
ดังน้ี 
1.สญัญาณนกหวีด 
2.การตรวจ/การรายงาน 
3.การเขาพิธีประจาํหมูยุว
กาชาด 
4.การจดัตั้งหมูยุวกาชาด
ในโรงเรียน 
 

-รูปแบบการนิเทศท่ีปรับเปลี่ยน

ในชวงสถานการณ  โควิด-๑๙  

และขอจํากัด  ของการใชจาย

งบประมาณ  ไดผลสมัฤทธ์ิเปน

ท่ีนาพอใจ  จากการประเมินฯ 

เพราะครูอยากมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู ฝกทบทวนมากกวา     

ท่ีจะใหคณะกรรมการนิเทศ

ติดตามฯ ไปยังสถานศึกษา     

ซึ่งมีความกดดันมากกวา 

-ใชรูปแบบของการนิเทศแบบน้ี  

ไดผลสัมฤทธ์ิสูงกวา  ภายใต

งบประมาณท่ีคอนขางจํากัด  ใช

ระยะเวลาในการออกโรงเรยีน

นอยกวา 

-อยากใหดําเนินการ

อยางตอเน่ือง   

-ควรปรับเปลี่ยนวิธีการ

นิเทศใหเหมาะสมกับ

บริบท  และจัดสรร

งบประมาณให

สอดคลองกับรปูแบบ

การนิทศ 

 
 



 

ภาพการดําเนินงานโครงการนิเทศการจัดกจิกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 

 

             

 

             

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการนิเทศการจดักิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสรุชา  หุตะจูฑะ   กลุม ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรยีน 

ยุทธศาสตร  ศธจ.  .ขอ ๑ การพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีใช 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย/                
ผูท่ีไดรับ
ประโยชน 

เปาหมาย                  
เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 
ความสําเร็จ 
(เชิงปริมาณ/

คุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

การใหความรู  , 

การนิเทศตดิตาม  

(แบบนิเทศ)  , 

การฝกปฏิบัติการ 

การแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙,๐๐๐ -ลูกเสือ/เนตร
นาร ี
-ผูบังคับบัญชา
ลูกเสือ 
-ผูบริหาร 
-กิจการลูกเสือ 

วิธีการนิเทศเดมิ 

-สถานศึกษา    

5 แหง     

วิธีการนิเทศ      

แนวใหม 

-สถานศึกษาท่ี

จัดการเรียน  

การสอนลูกเสือ 

ในจังหวัดภูเก็ต  

40 แหง 

-ผูบังคับบัญชา 

ลูกเสือ จํานวน                 

40  คน 

-สถานศึกษา เขารวม
กิจกรรม ๓๐ แหง  
-จนท.ลูกเสือ 
สพป.ภก. 
-ผูบังคับบัญชาลูกเสือ 
รวม ๔๑คน (เกิน
เปาหมาย) 
ผูบังคับบัญชาลูกเสือ

ท่ีเขารับการนิเทศ    

มีความรู  ความเขาใจ  

มีทักษะและสามารถ

จัดกิจกรรมการเรียน

การสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  (มี

ความมั่นใจ) 

สถานศึกษา เขารวมกิจกรรม ๓๑ แหง  
ผูบังคับบัญชาลูกเสือ 
รวม ๔๕คน (เกินเปาหมาย) 
ระดับการปฏิบัต ิ
สถานศึกษาสวนมาก 
อยูในระดับมาก-มากท่ีสุด  
ความตองการในการพัฒนา ดังน้ี 
1. หลักสูตรลูกเสือ + การจดักิจกรรม 
2.พิธีการเขาประจาํกองลูกเสือใน
สถานศึกษา 
3.การจดัทําแผนพัฒนาหลักสตูร การเรยีน
การสอน 
 

-รูปแบบการนิเทศท่ี
ปรับเปลีย่นในชวง
สถานการณโควิด-๑๙  
และขอจํากัดของการใช
จายงบประมาณ  ได
ผลสัมฤทธ์ิเปนท่ีนาพอใจ  
จากการประเมินฯ เพราะ
ครูอยากมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู  อยากฝกทบทวน
มากกวา  ท่ีจะให
คณะกรรมการนิเทศ
ติดตามฯ ไปนิเทศยัง
สถานศึกษา  ซึ่งมีความ
กดดันมากกวา 

-อยากใหดําเนินการ

อยางตอเน่ือง   

-ควรปรับเปลี่ยน

วิธีการนิเทศให

เหมาะสมกับบริบท  

และจัดสรร

งบประมาณให

สอดคลองกับรปูแบบ

การนิทศ 

 
 



 

      โครงการนิเทศการจดักิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสรุชา  หุตะจูฑะ   กลุม ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรยีน 

ยุทธศาสตร  ศธจ.  .ขอ ๑ การพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 

 

 

 

 

 

กิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีใช 

กลุมเปาหมาย/                
ผูท่ีไดรับ
ประโยชน 

เปาหมาย                  
เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 
ความสําเร็จ 
(เชิงปริมาณ/

คุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

    สามารถจัดกิจกรรม

ลูกเสือและ

บริหารงานลูกเสือ

สถานศึกษาของ

ตนเองไดอยางถูกตอง 

 

 -ใชรูปแบบของการนิเทศ

แบบน้ี  ไดผลสมัฤทธ์ิสูง

กวา  ภายใตงบประมาณท่ี

คอนขางจํากัด  ใช

ระยะเวลาในการออก

โรงเรียนนอยกวา 

 

 
 



ภาพการดําเนินงานโครงการนิเทศการจัดกจิกรรมลกูเสือในสถานศึกษา 

 

     

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการสงเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ  เนตรนารี  ระดับจังหวัด ประจําป พ.ศ.2563 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสรุชา  หุตะจูฑะ   กลุม ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรยีน 

ยุทธศาสตร  ศธจ.  .ขอ ๑ การพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีใช 

กลุมเปาหมาย/                
ผูท่ีไดรับ
ประโยชน 

เปาหมาย                  
เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 
ความสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ขอเสนอแนะ 

การจัดประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือและเนตรนารี ประเภท 
-ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง 
-ลูกเสือ เนตรนารี สามญั 
-ลูกเสือ เนตรนารี                     
สามัญรุนใหญ 
-ลูกเสือ เนตรนารี วิสามญั 
 
ระยะแรกประกวดแขงขัน
ภาคสนามจามปกติ   
ตอมาติดสถานการณโควิด-๑๙ 
ปรับเปลีย่นกิจกรรมเปนการ
ถายคลิป โดยตั้งกลอง มุม 
วิธีการตามท่ีสํานักการลูกเสือฯ 
กําหนด 
และสงประกวดระดับจังหวัด 
และระดบัประเทศ ตอไป 

- -กองลูกเสือ
โรงเรียน 
-กิจการลูกเสือ 
-ลูกเสือ/เนตร
นาร ี
-ผูบังคับ 
บัญชาฯ 

-มีตัวแทนระดับ
จังหวัดเขาประกวด
ระดับประเทศ               
อยางนอย ๑ ประเภท 
-ผูเขารวมกิจกรรม 
ท้ังสิ้น ๑๗๖ คน 
-ผูเขารวมกิจกรรม 
เปนผูมรีะเบียบวินัย  
มีความรับผิดชอบ              
รุจักทํางานเปนกลุม 
เช่ือฟงผูบังคับบัญชา 
มีการแตงกาย
เรียบรอย รูจักอนามยั
ตนเอง                      
มีความรับผิดชอบรวม  
เปนผูมีบุคลิกภาพท่ีดี 
และมีจติสาธารณะ 

มีตัวแทนระดับจังหวัด 
ดังน้ี 
-กองเนตรนาร ีสํารอง 
-กองเนตรนารี สามัญ 
-กองเนตรนารี สามัญ
รุนใหญ 
-กองเนตรนารีวิสามัญ 
จากโรงเรียนวิชิต
สงคราม รวม  ๔ 
ประเภท 
-มีการดําเนินการ
กิจกรรม/โครงการ  
โดยไมใชงบประมาณ 
แตไดผลสัมฤทธ์ิเกิน
คาด 

-มีตัวแทนระดับ
จังหวัด ๔ ประเภท
เขารับการประกวด
ระดับประเทศ ตอไป 
 
-ไดรับรางวัล 
ชนะเลิศ 
ระดับประเทศ 
ประเภท                       
กองเนตรนาร ี
สํารอง โรงเรียนวิชิต
สงคราม 
-รางวัลชมเชย                   
กองเนตรนารี สามัญ 
, สามัญรุนใหญ และ
วิสามัญ 

-โรงเรียนไมมสีนามในการฝกซอม 
และสถานท่ีถายทําคลิป ทําใหตองรอ
เวลาสนามกีฬาจังหวัดวาง 
-เปนการประกวดรูปแบบใหม  การ
บริหารจดัการลําบากในสถานการณโค
วิด  - 19 
-มีระยะเวลาในการเตรียมการนอย 
-จนท.ลูกเสือฯ ลาออกไปบรรจรุับ
ราชการ การประสานงานไมราบรืน่ 
ในการสงตอภาระงาน 
-ฝายเลขานุการ ปรับเปลีย่นวิธีการ
ประสานงาน  การช้ีแจงการถาย   
โดยการช้ีแนะยังสถานศึกษาท่ีเขารวม
กิจกรรมโดยตรง 
-ควรลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานท่ี
เพ่ิมข้ันตอน/ภาระงาน ซึ่งเปนเหตใุห
ฝายเลขาฯ ไมขอใชงบประมาณ 
เพราะมคีวามยุงยาก 

-วิธีการใชจาย
งบประมาณ                    
ไมสอดคลองกับสภาพ
การดําเนินงาน               
การใชวิธีการประกวด
โดยพิจารณาจากคลิป
วีดีโอ  คาใชจายใน
การดําเนินการ              
จะไปตกท่ีสถานศึกษา
ท่ีสงเขาประกวดแทน 
-การตัดสินการ
ประกวดโดยวิธีน้ี               
ไมสามารถตัดสินการ
ประกวดตามเกณฑได
อยางแทจริง                     
ไมเหมือนการตดัสิน
ในภาคสนาม 
 



ภาพการดําเนินงานโครงการประกวดระเบียบแถวลกูเสือและเนตรนารี   

 

      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิในสถานศึกษา 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางบรรณกมล  ทิพยรัตน   กลุมพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร ศธจ. ขอท่ี 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

 
กิจกรรม งบประมาณ 

ท่ีใช(บาท) 
กลุมเปาหมาย/ 

ผูท่ีไดรับประโยชน 
เปาหมาย 
เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค 
ในการดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

1. การเขารวมประชุมรับทราบ
นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน
การปองกันและแกไขปญหา        
ยาเสพตดิ  การคดัเลือกสถานศึกษา
สีขาวปลอดอบายมุข และการ
พิจารณาความดีความชอบยาเสพติด 
 
 
 
 
 
   
 

 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ”การสราง
ภูมิคุมกันเพ่ือปองกันและแกไข
แกปญหายาเสพตดิในสถานศึกษา” 
 

53,790 สถานศึกษา ครู /
นักเรียน ผูปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สถานศึกษาเอกชน
และสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

ผูบริหาร 
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ครูปฐมวัย และ     
ครูผูรับผดิชอบ    
งานยาเสพตดิ 

การประชุมพิจารณา
คัดเลือกสถานศึกษา    
สีขาว การพิจารณา
ความดีความชอบ และ
การเขารวมรับฟง
นโยบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูในสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
จํานวน 30 คน        
มีความเขาใจและ
ตระหนักในปญหา     
ยาเสพตดิ 

1. เขารวมประชุม
รับทราบนโยบายและ
แนวทางการขับเคลื่อน
การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ 
2. คัดเลือกสถานศึกษา          
สีขาวปลอดอบายมุข                 
1 แหง 
3. พิจารณาความดี
ความชอบยาเสพติดให
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
8 คน 
 

ครูในสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
จํานวน 28 คน เขารวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
 

- ขาดแคลนบุคลากร 
- การจัดสรร
งบประมาณจาก สป.
ศธ. เปนระยะ ทําใหไม
สามารถวางแผน
ดําเนินการในคราวเดยีว 
- สถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 
ทําใหระยะเวลาของ
การประชุมฯ ตองขยาย
เวลา ไมเปนไปตาม
กําหนดเวลา 

- 



ภาพการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 
 

 

 
   
 
                              
 
 

     

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



โครงการ..สรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษา สูการปฏิบัติ “ขับเคลื่อนจิตอาสาในสถานศึกษา สาํนักงานศึกษาธิการ จังหวัดภูเก็ต “ 

ผูรับผิดชอบโครงการ..นางสภุาภรณ  ยุคุณธร   กลุม  สงเสริมการศกึษาเอกชน 

ยุทธศาสตร ศธจ. ขอท่ี 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 

 

กิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีใช 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย/                
ผูท่ีไดรับประโยชน 

เปาหมาย                  
เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 
ความสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

1. กิจกรรมเช็ทอัพเพ่ือความ
เสมอภาค(เพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษา :ทักษะอาชีพ) 
 
 
 
 
 
 
2. กิจกรรมการปลูกตนกลาจติ
อาสาในสถานศึกษา               
- ติดแบรนจิตอาสา / ซมึซับรัก
แผนดินไทย” 
3. กิจกรรมเก็บเก่ียวผลผลิตจติ
อาสาในสถานศึกษา 
-เปดบานจิตอาสา การศึกษา
พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท  
“ เช็คอิน คนดี บอกสังคม” 

259,220 
 

ครูและบุคลากร  
จํานวน 80 คน 
 
 
 
 
 
 
 
ครู บุคลากร 
นักเรียนใน
สถานศึกษา  
จํานวน  600 คน 

การจัดทําฐานขอมลู
นักเรียน นักเรยีนดอย
โอกาส 
 
 
 
 
 
 
ครู บุคลากร นักเรียน 
เขารวมกิจกรรม และมี
ทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง 

ครูและบุคลากรเขารวม 
กิจกรรม ครบ รอยละ100  
ครูและบุคลากรผูเขารวม
โครงการสรางฐานขอมลูเพ่ือ
ใชในการขับเคลื่อนกิจกํา
รรมลดความเหลื่อมล้าํ สราง
ความเสมอภาคโอกาสทาง
การศึกษา 
 

ครู บุคลากร นักเรียน เขา
รวมกิจกรรม ครบ รอยละ 
100  
ความรวมมือของโรงเรียน
และผลผลิตจิตอาสาใน
สถานศึกษา 
  

ครูและบุคลากรเขารวม
กิจกรรมรอยละ 100 
โรงเรียนมีฐานขอมลูใชเปน
ชองทางในการดําเนินการ
ขับเคลื่อน/จดัทําแผนการ
ลดความเหลื่อมล้ําฯสราง
ความเสมอภาคทาง
การศึกษา 
 
โรงเรียนใหความรวมมือ 
ขับเคลื่อนจิตอาสาใหมีใน
สถานศึกษา นักเรียนมี
ทัศนคติท่ีดีตอการทํา
สาธารณประโยชนใหกับ 
หนวยงาน  รวมแสดงผล
ผลิตจิตอาสา ในสถานศึกษา 

ในชวงสถานการณการ
แพรระบาดโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 
เปนอุปสรรคทําใหตอง
ปรับเปลีย่นรูปแบบ 
วิธีการดําเนินการและ
กลุมเปาหมาย และ
ระยะเวลาการ
ดําเนินการ  

ควรใหหนวย
ปฏิบัติโครงการ
ไดกําหนด
กิจกรรมตาม
บริบทแตละพ้ืนท่ี 
และเมื่อเกิด
สถานการณ 
ดังกลาว ควร
ขยายเวลาการ
ดําเนินงานตาม
โครงการทดแทน
ระยะเวลาท่ีตอง
ชะงักไปดวยเหตุ
โควิด-19 



 
ภาพการดําเนินงาน โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษา สูการปฏิบัติ “ขับเคลื่อนจติอาสาในสถานศึกษา สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดภูเก็ต 
 
 

              

            

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



โครงการ....สงเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินักเรยีนและนักศึกษา  จังหวัดภเูก็ต  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๓....  . 

ผูรับผิดชอบโครงการ..นางสรุชา  หุตะจูฑะ...กลุม...ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรยีน.... 

ยุทธศาสตร ศธจ. ขอท่ี 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 

 

กิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีใช 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย/                
ผูท่ีไดรับประโยชน 

เปาหมาย                  
เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 
ความสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

-เสริมสรางความเขมแข็ง

ของเครือขาย  ใชรูปแบบ

การตรวจแบบบูรณาการ 

 -การพัฒนาระบบ

สนับสนุนการตรวจติดตาม   

-ทําสติ๊กเกอร

ประชาสมัพันธเครือขาย

การฏิบัติงาน  และการแจง

เบาะแส                               

- การจัดทําปายศูนย

ประสานงานฯ                      

-การซอมบํารุง  รักษา  

ดูแลยานพาหนะ               

-การดูแลขวัญและกําลังใจ

ผูปฏิบัติงาน   

๔4,86๐ -เด็กและเยาวชน                 
ในจังหวัดภูเก็ต 
-ศูนยเสมารักษ
สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต 
-คณะกรรมการ
สงเสริมความ
ประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาจังหวัด 

-คณะกรรมการสงเสริม

ความประพฤตินักเรียน 

และนักศึกษาจังหวัด

ภูเก็ต จํานวน 50 คน  

-เจาหนาท่ี ศสมร.

จํานวน 13 คน                  

-พนักงานเหจาหนาท่ี

สงเสริมความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษา 

จํานวน 50 คน         

-สถานศึกษาในจังหวัด

ภูเก็ต 83 แหง     -

การจัดทําฐานขอมลูฯ 

พสน. (ใหม)                  

จํานวน 116 คน 

-มีระบบสนับสนุนการ

ดําเนินงาน  เปนการ

สงเสริม ศักยภาพการ

ตรวจตดิตามใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

-ปญหาพฤติกรรมเด็ก

และเยาวชนลดลง 

-อัตราการออกกลางคัน

มีแนวโนมลดลง 

-สามารถปองกัน               

แกไขและปญหา              

ความประพฤตินักเรียน

และนักศึกษาของ

จังหวัดภูเก็ต 

- มีศูนยประสานงาน      
ระดับอําเภอ ชวยในการ
ประสานงาน 
-มีเครือขาย การจัดตั้ง 
กลุมไลน การประสานงาน 
 

-มีชองทางการสื่อสาร      
การแจงเบาะแส 
 

-มีฐานขอมูลกลาง พสน.
จังหวัดภูเก็ต                    
จํานวน ๑๑๖ คน 
 
 

- สถานการณโควิด-๑๙ 
ทําใหการบริหารจัดการ 
การขับเคลื่อนเปนไป               
ไดยากลําบากข้ึน 
-การประสานความ
รวมมือ การตรวจแบบ
บูรณาการ จากทุกหนวย
ตองใหความสําคญั                
ไมทํางานแบบแยกสวน 
และไมประสาน บูรณการ
กําลังพล (พสน.) 
-ขาดบุคลากรเฉพาะดาน 
และตองมีความคลองตัว
สูง 

-การดูแลขวัญและ
กําลังใจควรดําเนินการ
อยางตอเน่ือง 
-สวนการควรสรรหา
เจาหนาท่ีสงเสรมิ 
ความประพฤตฯิ 
ประจําท่ีตั้งศูนยเสมา
รักษฯ จังหวัด หรือ
สนับสนุนพนักงานขับ
รถยนตประจําศูนย  
เปนตน 
- สวนกลางควร
สนับสนุนสวัสดิการท่ี
เอ้ือตอการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีสงเสริม
ความประพฤตินักเรียน
นักศึกษา 



 
ภาพการดําเนินงานโครงการ....สงเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  จังหวัดภูเก็ต  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๓....  . 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 
 
 



โครงการ...สงเสริมและพัฒนาระบบฐานขอมูลดานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรยีน  ประจําป  ๒๕๖๓...... 

ผูรับผิดชอบโครงการ....นางสรุชา  หุตะจุฑะ...กลุม....ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน.... 

ยุทธศาสตร ศธจ. ขอท่ี 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 

 

กิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีใช 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย/                
ผูท่ีไดรับ
ประโยชน 

เปาหมาย                  
เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 
ความสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

-สรางความตระหนักถึง

ความสําคญัของขอมูล  

นโยบายรัฐบาล (Big  Data) 

หนาท่ีของหนวยงาน 

ตลอดจนขอตกลงรวมกันใน

การดําเนินการ (ระยะเวลา

การอัพเดทขอมูล) 

-จัดอบรมใหความรูความ

เขาใจในระบบฯ 

-การกรอกขอมูลลงใน 

ระบบฯ 

-การอัพเดทขอมูลท่ีกรอกใน

ระบบฯ 

๑2,98๐ -สถานศึกษาทุก
สังกัด ทุกแหง   
ท่ีจัดการเรียน
การสอน                    
ยุวกาชาด
สถานศึกษา และ
ลูกเสือใน
สถานศึกษา 
-จังหวัดมีขอมูล
กลางในภาพรวม
เพ่ือการบริหาร
จัดการ 

-เจาหนาท่ีท่ีรับผดิชอบ

งานขอมูลดานการลูกเสือ 

ยุวกาชาด และกิจการ

นักเรียน ของสถานศึกษา 

และหนวยงานตนสังกัด  

จํานวน ๔๐  คน 

-หนวยเหนือ  หนวยจัด

การศึกษา  หรือจังหวัด              

มีฐานขอมูลสานสนเทศ             

ในการวางแผนพัฒนา                 

การจัดการศึกษา  ตอไป 

-ความพึงพอใจตอการ

บริหารจดัการโครงการ/

กิจกรรม 

 

-มีฐานขอมูลกลางใน
การบริหารจัดการท่ีเปน
ปจจุบัน 
-มีขอตกลงรวมกัน                
ท่ีจะอัพเดทขอมูลทุก
ภาคเรยีน โดยยึดขอมลู 
๑๐ มิถุนายน และ 
พฤศจิกายน 
-กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
ผูรับผิดชอบงานใหม 
เปนการพัฒนาบุคลากร
ประจําป ใหเกิดความ
ตอเน่ืองในการ
ปฏิบัติงาน 
 

-ระยะเวลาในการจัดอบรม

ฝายเลขาฯไดวางแผนไว

กอนน้ีแลว  ตอมาติด

ในชวงวันหยุดยาว                  

อาจกระทบตอผูเขาอบรม  

ดานความรวมมือ                   

จึงไดเลื่อนการอบรม                  

มาเปนวันทําการปกต ิ

-การอบรมฯ ในระยะสิ้น

ปง งปม.  แตละหนวยงาน

ก็มีภารกิจเรงดวน                    

อาจกระทบตอภาพรวม              

ท่ีไมดําเนินการจดัไดครบ 

-ควรดําเนินการอยาง

ตอเน่ือง   

-ควรมีการติดตาม    

การจัดเก็บขอมูล                

ของทุกหนวย

การศึกษาในจังหวัด

อยางกระช้ันชิด  

เพ่ือใหขอมูลครบถวน  

และมีความเปน

ปจจุบัน 

 
 



ภาพการดําเนินงานโครงการ...สงเสริมและพัฒนาระบบฐานขอมลูดานลูกเสือ ยุวกาชาดและกจิการนักเรียน  ประจําป  ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ.ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูกลไกการขับเคลื่อนการสงเสริมความประและพฤตินักเรียนและนักศึกษา  (Focus  Group) ศูนยเสมารักษสาํนักงานศึกษาธิการจังหวัดภเูก็ต 

.ผูรับผิดชอบโครงการ..นางสรุชา  หุตะจูฑะ...กลุม...ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรยีน 

ยุทธศาสตร ศธจ. ขอท่ี 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

 

 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีใช 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย/                
ผูท่ีไดรับ
ประโยชน 

เปาหมาย                  
เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 
ความสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

แลกเปลีย่นเรยีนรูกลไก                

การขับเคลื่อนการสงเสรมิ           

ความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษา  (Focus  Group)  

ตามกรอบและแนวทาง                  

ท่ี สป.ศธ.  กําหนด 

๒๘,๐๐๐ -เด็กและ
เยาวชนใน
จังหวัดภูเก็ต 
-ศูนยเสมารักษ
สํานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต 

-ผูเขาประชุมเชิง

ปฏิบัติการ จาํนวน 50คน 

ประกอบดวย 

คณะกรรมการดําเนินงาน 

คณะกรรมการสงเสรมิ

ความประพฤตินักเรียน

และนักศึกษาจังหวัด    

ภาคีเครือขาย หนวยจัด

การศึกษา พสน.ประจํา

ศูนยเสมารักษ และ   

ประจําอําเภอท้ัง3 อําเภอ                      

เครือขายประชาชน             

ผูนําชุมชน และ          

เจาหนาท่ี สป.ศธ. 

-ผูเขาแลกเปลี่ยน

เรียนรู จาํนวน ๕๐ คน 

และมีแนวทางในการ

ดําเนินงานในทิศทาง

เดียวกัน                     

ในการสงเสริม               

ความประพฤตินักเรียน

และนักศึกษา 

 

-ศูนยเสมารักษสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภเูก็ต 
มีกลไกในการปฏิบัติงาน 
ท่ีชัดเจน และเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน  
ผูเขารวมประชุมสัมมนา
ทราบผลการดาํเนินงาน  
ปญหา อุปสรรค และ
แนวทางในการแกไข
ปญหารวมกัน สวนกลาง
ผูกําหนดนโยบายทราบ
ขอมูล สภาพการ
ดําเนินงาน                        
มีขอเสนอแนะรวมกัน 

-ดานผูนําชุมชน ในอนาคต
จะมีเปนภาคีเครือขาย 
เปนเบาะแส คอยสอดสง
การสงเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 
ทองถ่ินจึงตองให
ความสําคญัและเสาะหา            
ผูมีความเสยีสละในงาน
ดังกลาวมาชวยในการ
ขับเคลื่อน 
-ปญหา ขอจํากัดของ
สถานท่ีท่ีใชเปนท่ีตั้งศูนยฯ 
ไมเอ้ือเทาท่ีควร 

-ควรมีการประสาน 
การทําแผนบูรณาการ
กันอยางจริงจัง 
เช่ือมโยงผูนําชุมชน 
พ้ืนท่ีเสี่ยงตอการ
กระทําพฤติกรรม                
ท่ีไมพึงประสงคของ
เด็กและเยาวชน ฯ 
-เพ่ิมเติมการ                   
ฝกทบทวน ให พสน.            
ผูปฏิบัตหินาท่ีฯ 
-การดูแลขวัญกําลังใจ
อยางตอเน่ือง 



ภาพการดําเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูกลไกการขับเคลื่อนการสงเสรมิความประและพฤตินักเรียนและนักศึกษา  (Focus  Group) ศูนยเสมารักษฯ  

 
 

  

                   

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 



 

 
โครงการสงเสริมการจัดทํารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสตูรตอเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายรัชพร นิลพังงา กลุมนิเทศฯ 

ยุทธศาสตร  ศธจ.  ขอท่ี  3 การสรางความสามารถในการแขงขัน 
 

 
 

 

 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย/                
ผูท่ีไดรับ
ประโยชน 

 
เปาหมาย                  
เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 
ความสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
ปญหาและอุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

 
ขอเสนอแนะ 

-ประกาศ/แตงตั้งคณะทํางาน 
ประชุมกําหนดรูปแบบแนว
ทางการดําเนินงาน 
-จัดงานเสวนาวิชาการ และ             
รวมปฎิบัติการจดัทําหลักสูตรฯ 
-จัดทําเอกสารหลักสูตร
(หลักสูตรระยะสั้น-ปรับพ้ืนฐาน 
ในสาขา/แผนกวิชาพรีเมี่ยม  
ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 
 
-รายงานผลการดาํเนินงาน 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 

 
 

สนง.ศธจ.ภูเก็ต 
 
 
ผูประสบ
ความสําเร็จใน
อาชีพ/
ผูทรงคุณวุฒิ 
 
 
 

-มีคณะทํางาน ขับเคลื่อน
การดําเนินงาน 
 
-หัวหนางานวิชาการ,
หัวหนางานหลักสตูร,ครู
แนะแนว ในโรงเรียนทุก
ทุกสังกัดท่ีเปดสอนใน
ระดับมัธยมศึกษา 
 
-มีเอกสารรายงานผลการ
ดําเนิน นําเสนอสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค และ
สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

คณะทํางานไดดําเนินการใน
ขอบขายหนาท่ีท่ีกําหนด 
 
ผูเขารวมงานไดเปดโลกทัศน
การศึกษาดานอาชีพ ไดรับ
ประสบการณใหม ๆ รวมท้ัง
ไดรับทราบแนวทางการนํา
หลักสตูรระยะสั้น ไป
ดําเนินการเผยแพร ช้ีแจง 
ประชาสมัพันธใหผูเรียน
เขาใจ การศึกษาในตอใน
สายอาชีพ  การเทียบโอน
หนวยกิต ฯลฯ 
-เอกสารรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

คณะทํางาน ไดดําเนินงาน
ตามบทบาทหนาท่ี 
 
จัดงานประชุมเสวนา และ
ประชุมปฏิบัติการรวมใน
การจัดทําหลักสตูร  
สามารถนําไปช้ีแจง
เผยแพร ปชส.ใหผูเรียน
เขาใจจุดมุงหมายของ
โครงการ 
 
 
 
 

ผลจากการแพรระบาดเช้ือ
โรคไวรัสโคโรนา(Covid-
19) ทําใหการดําเนินงาน 
ในหลายกิจกรรมตองมา
บูรณาการรวมกัน                 
การเตรียมการหรือการ
ดําเนินงานจึงคอนขาง           
จะกระช้ัน รดัตัว เรงรีบ 
 
 
 

- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพการดําเนินงานโครงการสงเสริมการจัดทํารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตอเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   

 

 
 

 

 

 

       

 

 

 

  

 
 



 
 

โครงการขับเคลื่อนการรับนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือประกันอาสทางการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางบรรณกมล  ทิพยรัตน   กลุมพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร ศธจ. ขอท่ี 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีใช 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย/ 
ผูท่ีไดรับประโยชน 

เปาหมาย 
เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค 
ในการดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

1. ประชุมคณะกรรมการรับ
นักเรียนจังหวัดภูเก็ต ปการศึกษา 
2563 และผูท่ีเก่ียวของ จํานวน   
 
 
 
 
2. ประชุมมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating 
Procedure: SOP)   

5,050 สถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ/
ประชากรวัยเรียน 
สถานศึกษาเอกชน 
 
 
 
สถานศึกษาสังกัด 
สพฐ. สอศ และ กศน. 
/นักเรียน ผูปกครอง 
ชุมชน 

สถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

1. สถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
ทุกแหง/ 
สถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
ทุกแหงปรับแผนการรับ
นักเรียนได 
2. สถานศึกษาเอกชน
ในระบบ จํานวน 22 
แหง มี SOP ของ
ตนเอง และสถานศึกษา
เอกชนสามารถนํา SOP 
ปฏิบัติได 

1. สถานศึกษาสังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัดภูเก็ตทุกแหง 
มีแผนการับนักเรียน 
ท่ีเปนไปตามนโยบายของ 
ตนสังกัด 
 
2. สถานศึกษาเอกชน      
ในระบบ จํานวน 22 
แหง มี SOP ของตนเอง 
สถานศึกษาเอกชน
สามารถนํา SOP ปฏิบัติ
ได 

- หนวยงานตนสังกัด
จากสวนกลางมีการ
ปรับนโยบาย ทําให
หนวยงานในภูมิภาค           
ไมสามารถดําเนินการ
เพ่ือใหทัน ตอการ
ประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด 
- ระยะเวลาท่ีวิทยากร
จะใหความรูกับ
สถานศึกษา  ระยะท่ี 2 
ไมสอดรับกับภารกิจ
ของ ศธจ.ภูเก็ต 

กระทรวงศึกษาธิการ
จะตองกําหนดให  
ตนสังกัดของ
หนวยงานในภูมิภาค
กําหนดนโยบายการ
รับนักเรียนพรอมกัน 
กอนการปดภาค
เรียน 
 
 

 

 

 
 



 

ภาพการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนการรับนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือประกันอาสทางการศึกษา 
 

 

 

                                                          

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการสนับสนุนการดําเนินงานทุนการศึกษาบรมวงศานุวงศ 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางบรรณกมล  ทิพยรัตน   กลุมพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร ศธจ. ขอท่ี 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 
กิจกรรม งบประมาณ 

ท่ีใช 
กลุมเปาหมาย/ 

ผูท่ีไดรับประโยชน 
เปาหมาย 
เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 
(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค 
ในการดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

1. ประชุมคณะกรรมการคดัเลือก 
คัดสรร ประสานงานระดับจังหวัด : 
จังหวัดภูเก็ต เพ่ือคัดเลือกนักเรียน
ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 
ของจังหวัดภูเก็ต และทดสอบภาวะ
ความเครยีดและซึมเศราของ
นักเรียนท่ีเสนอขอรับทุนการศึกษาฯ 
 
 2.ประชุมคณะกรรมการ
ทุนการศึกษาของมูลนิธิรวมจิตต
นอมเกลาฯ เพ่ือเยาวชน  
ในพระบรมราชินูปถัมภ 
    2.1 เพ่ือกําหนดแนวทางการ
คัดเลือกนักเรียน 
    2.2 เพ่ือคัดเลือกนักเรียน 
    2.3 เพ่ือสรุปผลการคดัเลือก 

 10,340 นักเรียน/นักเรียน 
ผูปกครอง 

นักเรียน -การคัดเลือกนักเรียน
ตามหลักเกณฑท่ีมูลนิธิ
กําหนด 
-กระบวนการคดัเลือก
คัดสรร 

-นักเรียนไดรับการ
คัดเลือกระดับภาค 
จํานวน 2 คน 
- กระบวนการคัดเลือก 
คัดสร เปนไปตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนด 
-นักเรียนไดรับการ
คัดเลือก จํานวน 10 คน 
 

 ขาดงบประมาณในการ
ออกตรวจเยี่ยมนักเรยีน
รวมกับหนวยงานอ่ืน    
ในจังหวัดภูเก็ต และ
เน่ืองจากอยูใน
สถานการณแพรระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัส    
โคโรนา 2019 ทําให
เกิดความลาชาในการ
ดําเนินงาน 

- 

 

 



ภาพการดําเนินงาน โครงการสนับสนุนการดําเนินงานทุนการศึกษาบรมวงศานุวงศ 
 

 

 

 

      

 



 
 

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  จังหวัดภูเก็ต  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๓  

ผูรับผิดชอบโครงการ..นางสรุชา  หุตะจูฑะ...กลุม...ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรยีน 

ยุทธศาสตร  ศธจ.  ขอท่ี 5 การจดัการศึกษาเพ่ือเสรมิสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

 

กิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีใช 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย/                
ผูท่ีไดรับ
ประโยชน 

เปาหมาย                  
เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 
ความสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

-การประชุม

คณะกรรมการสงเสรมิ

ความประพฤตฯิ 

จังหวัด , การประชุม

ศูนยเสมารักษฯ 

-การจัดทําพ้ืนท่ีเสีย่ง 

-การออกตรวจตดิตาม 

(เทศกาลสําคัญๆ) 

29,89๐ -เด็กและ
เยาวชนใน
จังหวัดภูเก็ต 
-ศูนยเสมารักษ
สํานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต 
-คณะกรรมการ
สงเสริมความ
ประพฤติ
นักเรียนและ
นักศึกษาจังหวัด 

-คณะกรรมการสงเสริม

ความประพฤตินักเรียน 

และนักศึกษาจังหวัด

ภูเก็ต จํานวน 50 คน 

-เจาหนาท่ี ศสมร.

จํานวน 13 คน 

-พนักงานเหจาหนาท่ี

สงเสริมความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษา 

จํานวน 50 คน 

-สถานศึกษาในจังหวัด

ภูเก็ต 83 แหง 

-ปญหาพฤติกรรมเด็ก

และเยาวชนลดลง 

-อัตราการออกกลางคัน

มีแนวโนมลดลง 

-มีแนวทางในการ

ขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานดานการ

สงเสริมความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษา  

จังหวัดภูเก็ต  อยางเปน

รูปธรรม 

 

๑. การจดัสรางองคกรท่ีใชเปน
กลไกการขับเคลื่อนฯ 
 - การออกคําสั่งคณะกรรมการ
สงเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาจังหวัดภูเก็ต   
การปรับปรุงคําสั่งใหเปนปจจุบัน 
 - การประกาศจดัตั้งศูนยเสมา
รักษสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต และการมอบหมาย
ผูรับผิดชอบ 
 - การจัดตั้งศูนยประสานงาน
สงเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา ประจําอําเภอ                
๓ อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง  
อําเภอกะทู  และอําเภอถลาง 
และการดําเนินการประชุมช้ีแจง
แนวทางรวมกัน 

-เครือขายการปฏิบัติงาน
ยังใหความรวมมือไมเต็มท่ี
เทาท่ีควร 
-ความพรอมของอุปกรณ
วิทยุสื่อสาร ไมคอยพรอม 
และไมเพียงพอตอการใช
งาน 
-ภารพะงานของ
ผูปฏิบัติงานคอนขางมาก 
-ความจํากัดของสถานท่ี  
ท่ีเปนท่ีตั้งศูนยเสมารักษฯ 
ยังตองอาศัยพทนท่ี
หนวยงานอ่ืนอยู จึงไม
คอยสะวกกรณีนําตัวมาทํา
ประวัติ หรือการสอบสวน 

-ควรมีการทบทวน
บทบาทภารกิจของ
ผูปฏิบัติงาน ตลอดตน
การสรรหาเจาหนาท่ี
โดยเฉพาะมาชวย
ปฏิบัติงานฯ 
-ควรมีการจดัทําคําสั่ง
ฯ ใหเปนปจจุบัน  
เน่ืองจากมีการ
เปลี่ยนแปลง การยาย 
การเกษียณ 



โครงการ....สงเสริมสนับสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  จังหวัดภูเก็ต  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๓....  . 

ผูรับผิดชอบโครงการ..นางสรุชา  หุตะจูฑะ...กลุม...ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรยีน 

ยุทธศาสตร  ศธจ.  ขอท่ี 5 การจดัการศึกษาเพ่ือเสรมิสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

 

กิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีใช 

กลุมเปาหมาย/                
ผูท่ีไดรับ
ประโยชน 

เปาหมาย                  
เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 
ความสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

    -ภาคีเครือขายมีการ    

บูรณาการการทํางาน

รวมกัน 

 

-มีแผนการออกตรวจ  

การปฏิบัติงานรวมกัน 

-สามารถปองกัน  แกไข  

และปญหาความ

ประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษาของจังหวัด

ภูเก็ต 

 

- การจัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจ
ระดับจังหวัด  เพ่ือลงพ้ืนท่ี 
ตรวจสอบขอมลูเหตุการณ 
 ๒. การสรางเครือขาย
ผูปฏิบัติงาน 
 - การจัดทําขอมูลเครือขาย
ระดับจังหวัด ฐานขอมูลกลางฯ 
จํานวน๑๑๖ คน 
 ๓. การสรางองคความรู และ
การขับเคลื่อนกลไกฯ 
 - การประชุมคณะกรรมการฯ 
ระดับจังหวัด จํานวน๑ ครั้ง 
 - การประชุมคณะกรรมการ
ศูนยฯ  จํานวน ๒ ครั้ง 
ศูนยอําเภอ ๓ ครั้ง 
 ๔. การออกตรวจติดตาม              
เฝาระวังความประพฤต ิ
 - เทศกาลสําคญัๆ ปละ ๓ ครั้ง   

-ครุภัณฑท่ีรับมอบมา
เสื่อมสภาพ 
-การปฏิบัติงานบางครั้งไม
คอยเปนไปตามแผนฯ 

 



 
ภาพกาดําเนินงานโครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  จังหวัดภเูก็ต  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการยุวกาชาดบําเพ็ญประโยชนปองกันภัย Covid-๑๙ เฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสรุชา  หุตะจุฑะ     กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรยีน 

ยุทธศาสตร  ศธจ.  ขอท่ี 5 การจดัการศึกษาเพ่ือเสรมิสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีใช 

(บาท) 

กลุมเปาหมา

ย/                

ผูท่ีไดรับ

ประโยชน 

เปาหมาย                  

เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 

ความสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคในการ

ดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

๑.  ร.ร.เมืองถลาง(กิจกรรม

จิตอาสาพัฒนาชายหาด) 

๒. ร.ร.กาญจนวัฒนวิทยา

(กิจกรรมยุวกาชาดบําเพ็ญ

ปองกันภัยโควิด-๑๙) 

๓. รร.ขจรเกียรติพัฒนา

(กิจกรรมยุวกาชาดบําเพ็ญ

ปองกันภัยโควิด-๑๙) 

๔.ร.ร.บานพรุจาํปา  

(กิจกรรมยุวกาชาดรวมใจ

ปองกันภัยโควิดเฉลิมพระ

เกียรติ) 

๕. ร.ร.เทศบาลเมืองภเูก็ต

(กิจกรรมอาสายุวกาชาด

บําเพ็ญประโยชนตามรอยพอ) 

34,75๐ 

 

-สถานศึกษา

ท่ีจัดิจกรรม            

ยุวกาชาดใน

สถานศึกษา 

--สถานศึกษาท่ีจัด

กิจกรรมยุวกาชาดใน

สถานศึกษา 

จํานวน ๑๓  แหง 

-ชุมชน ประชาชนใน

จังหวัดภูเก็ต ท่ี

สถานศึกษาไปรวมทํา

กิจกรรม 

-สถานศึกษา สมาชิกไดมี

โอกาสมสีวนรวมในการ

ทํากิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชนท่ีเก่ียวของกับ

การปองกันโรคตดิตอ               

โควิด-๑๙  

-ไดทํากิจกรรม                    

เฉลิมพระเกียรติในหลวง 

(ร.๑๐) 

-การประชาสัมพันธ

กิจการยุวกาชาด                   

ใหแพรหลาย 

-สถานศึกษา จํานวน ๕ แหง 

ท่ีรวมกิจกรรม 

ยุวกาชาดบําเพ็ญประโยชน
ปองกันภัย Covid-๑๙             
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
ไดแก 

๑. โรงเรียนเมืองถลาง 

๒. โรงเรียนกาญจนวัฒน

วิทยา 

๓. โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา 

๔.โรงเรียนบานพรุจําปา  

๕. โรงเรียนเทศบาลเมือง

ภูเก็ต 

จํานวนผูรวมกิจกรรม๕๐๐ คน 

-เน่ืองจากสถานการณ 

โควิด-๑๙ ทําให

สถานศึกษาไดรับ

ผลกระทบการจดัการเรียน

การสอน  หวงระยะเวลา

การเปด-ปดภาคเรียน

เปลี่ยนไป  ไมสัมพันธ              

กับการเบิกจายเทาท่ีควร   

ประกบกับสถานศึกษา              

มีภาระมาก  การตอบรับ

การทํากิจกรรม จึงมี               

ไมมากตามท่ีเปาหมาย ศธ.

เปนผูกําหนด 

-การจัดสรรงบประมาณ 

เปนโครงการท่ีไมมีอยูใน

แผนฯ ของสํานักลูกเสือฯ  

มากอน  

 -การบริหารจัดการใน 

แตละจังหวัด  ข้ึนอยูกับ

ความพรอมของจังหวัด  

ไมวาดานบุคลากร

ผูปฏิบัติงาน   , 

ความสามารถในการ

บริหารโครงการท้ังหมด 

ท่ีไหลลงสูจังหวัด และ

ความเจรญิรุงเรื่องของ

กิจการยุวกาชาดในแตละ

จังหวัด เปนตน 



 
ภาพการดําเนินงานโครงการยุวกาชาดบําเพ็ญประโยชนปองกันภัย Covid-๑๙ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 
 

    

 

 

 
 



 

โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานดานสถานศึกษาพอเพียงและศูนยการเรียนรูตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา ป พ.ศ.2563 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสรุชา  หุตะจุฑะ     กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรยีน.... 

ยุทธศาสตร  ศธจ.  ขอท่ี 5 การจดัการศึกษาเพ่ือเสรมิสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

 

กิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีใช 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย/                
ผูท่ีไดรับ
ประโยชน 

เปาหมาย                  
เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 
ความสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนงานดาน
สถานศึกษาพอเพียงและ
ศูนยการเรียนรู ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดานการศึกษา 
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ระดับจังหวัด กิจกรรม  
“แนวทางการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนา
การศึกษาในสถานศึกษา 

จํานวน 2 วัน 

-วันท่ี ๑ เปนการช้ีแจง
นโยบาย ใหความรูท่ีจําเปน 

-วันท่ี 2 การฝกปฏิบัติการ
จัดทําแผนบูรณาการฯ 

19,36๐ -สถานศึกษา
ทุกแหง             
ในจังหวัดภูเก็ต 
ท่ีจัดการศึกษา
ในระดับ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

-สถานศึกษา   
รวม 42แหง 
-มาจากทุก
หนวยงาน           
ทุกสังกัด  ใน
จังหวัดภูเก็ต 

 

1) สถานศึกษาท่ียังไมผาน
การประ เมิ น   มี แนวทาง              
ใ น ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง 
ขับเคลื่อนภายในสถานศึกษา 
แ ล ะ เข า รั บ ก ารป ระ เมิ น              
เพ่ือเปนสถานศึกษาพอเพียง 
ตอไป 
2 ) ส ถ าน ศึ กษ าพ อ เพี ย ง                
ท่ี ไ ด รั บ ก า ร อ บ ร ม                       
เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ใน ค รั้ ง น้ี                   
จะมีแนวทางในการขับเคลื่อน
และส าม ารถ พั ฒ น า เป น                
ศูนยการเรียนรูฯ ได 
 

 

-มีผูรวมกิจกรรม ๔๔ คน 
-เฉพาะในสวนของ
สถานศึกษาสังกัดเอกชนฯ 
ในความดูแลของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภเูก็ต 
จํานวน ๑๓ แหง (ครบ 
๑๐๐%) 
-ความพึงพอใจของผูเขารับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ               
มีความพึงพอใจในระดับ
มาก-มากท่ีสุด  โดยฉพาะ
ดานวิทยากรท่ีมาจาก                  
ผูคุณวุฒิของ ศธ. , วิทยากร
จาก โรงเรยีนท่ีเปนศูนย            
การเรยีนรู , มีความ
เช่ียวชาญ,เอกสารครบ
คอนขางสมบูรณ 

-เน่ืองจาก
งบประมาณ จํากัด 
ตอการดําเนินการ
ครอบคลมุทุกสังกัด 
และพวงตอดวย
สถานศึกษาเอกชน  
ทําใหตองจํากัดในการ
บริหารงบประมาณ 
-ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรม  ฝายเลขาฯ
ปริมาณมากเกินไป
เมื่อเทียบกับ
อัตรากําลัง  

-ในระยะตอไป                
เห็นควรขับเคลื่อนผูบริหาร
โรงเรียนเอกชนและฝาย
วิชาการโรงเรยีน 
-สวนสังกัดอ่ืนๆ ท่ีมิใชสังกัด
เอกชนฯ มีหนวยงานตน
สังกัด ในการพัฒนาและการ
ขับเคลื่อนโดยเฉพาะอยูแลว 
-ระดับจังหวัด                  
เห็นควรขับเคลื่อน             
ทุกหนวยจัดการศึกษา                 
อีกครั้ง  เพ่ือกระตุนในการ
เพ่ิมจํานวนสถานศึกษา         
ท่ีเขารวมกิจกรรม/
โครงการฯ 



ภาพการดําเนินงานโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานดานสถานศึกษาพอเพียงและศูนยการเรียนรูตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

โครงการ การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภเูก็ต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวฉวีวรรณ  จอยจิตร  กลุมนิเทศ ตดิตามและประเมินผล 

ยุทธศาสตร  ศธจ.  ขอ 6 การปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา  
 

กิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีใช 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย
/                

ผูท่ีไดรับ
ประโยชน 

เปาหมาย                  
เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 
ความสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

1.จัดประชุมเพ่ือจดัทําเลมคํา
รับรองการปฏบัิติราชการ และ
จัดทําเลมคํารับรองการปฏบัิติ
ราชการและสงใหสาํนักงาน
ศึกษาธิการภาค 6 
2.จัดประชุมเพ่ือจดัทําเลมคํา
รับรองการปฏบัิติราชการ และ
จัดทําเลมคํารับรองการปฏบัิติ
ราชการและสงใหสาํนักงาน
ศึกษาธิการภาค 6 รอบ 9 เดือน 
3.จัดประชุมเพ่ือจดัทําเลมคํา
รับรองการปฏบัิติราชการ และ
จัดทําเลมคํารับรองการปฏบัิติ
ราชการและสงใหสาํนักงาน
ศึกษาธิการภาค 6รอบ 12 เดือน 
4.คาจดัทําเอกสารรูปเลมรายงาน 

7,500 บุคลากรใน
สํานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต        
ทุกคน 

ผลการประเมินตัวช้ีวัด              
อยูในระดับดี และ                  
ไดรูปเลมเอกสารการ
จัดทําตัวช้ีวัดการปฏิบัติ
ราชการของ สํานักงาน
ศึกษาการจังหวัดภเูก็ต
ประจําปงบประมาณ       
พ.ศ.2563 

1.รอยละของตัวช้ีวัดท่ีมีการ
ดําเนินการไดอยางครบถวน 
สมบูรณ 
2.รูปเลมเอกสารการจดัทํา
ตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ตประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
3.จัดทํารายงานการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัด               
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. เกิดการพัฒนาระบบ
ราชการอยางมีประสิทธิภาพ 

1. มีการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดไดครบถวน 
สมบูรณ 
2. ไดรูปเลมเอกสารการ
จัดทําตัวช้ีวัดฯ ของ 
สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต 
3. มีการจัดทํารายผลการ
ประเมินตัวช้ีวัดรอบ                
9 เดือน 

งบท่ีไดรับจดัสรร   
ไมเปนไปตามท่ี
อนุมัติตามโครงการ 

เมื่ออนุมัติโครงการ
แลวตองจัดสรร
งบประมาณให               
ตามท่ีอนุมัติ
โครงการ   



 
 

ภาพการดําเนินงานโครงการการจดัทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการตรวจ ตดิตาม ประเมินผลการดาํเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร 

ผูรับผิดชอบโครงการ นายรัชพร  นิลพังงา  กลุมนิเทศติดตามผล และ นางสาวธันวารัตน  มณีพันธานนท  กลุมนโยบายและแผน 

ยุทธศาสตร  ศธจ.  ขอ 6 การปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา  
 

กิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีใช 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย/                
ผูท่ีไดรับ
ประโยชน 

เปาหมาย                  
เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 
ความสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

1.การดําเนินการประชุม               
หนวยทางการศึกษา                     
ในแผนพัฒนาการศึกษา              
จังหวัดภูเก็ต 
2. การดาํเนินการประชุม
บุคลากรในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภเูก็ต 
3. การจดัทําเอกสารการ
ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

72,000 บุคลากรใน
สํานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต 
และ/ หนวยงาน
ทางการศึกษาใน
พ้ืนท่ีจังหวัด 
ภูเก็ต 

ภาครัฐมีวัฒนธรรมการ
ทํางานท่ีมุงผลสมัฤทธ์ิ
และผลประโยชน
สวนรวม ตอบสนอง
ความตองการของ
ประชาชนไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

1 หนวยงานและ
สถานศึกษาในจังหวัด
ภูเก็ต นํานโยบาย จุดเนน
การบริหารและการจดั
การศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
ไปสูการปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สงผลตอ
คุณภาพผูเรยีน  
2 ผูเรียนทุกระดับ ทุก
ประเภทไดรับโอกาสใน
การศึกษาท่ีมีคณุภาพ
อยางเทาเทียมและท่ัวถึง  
 
 
 
 

1) สามารถดําเนินการตรวจ 
ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตรขอกระทรวงฯ  
เปนไปตามแผนปฏิบัติการฯ             
2) หนวยทางการศึกษาไดรับ 
ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 
สามารถดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร นโยบายและ
จุดเนนของกระทรวงศึกษา 
ธิการไดอยางมีประสิทธิภาพ  
โดยการนํานโยบาย 
ยุทธศาสตรไปใชในการ
ดําเนินงาน/โครงการของ
โรงเรียน มากกวา 90 %  

ผลการตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
และสถานศึกษาตาม
นโยบายและยุทธศาสตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในการนํามาวิเคราะห 
สังเคราะห เพ่ือการ
ปรับปรุง พัฒนายกระดับ 
คุณภาพการศึกษายังไม
ครอบคลมุ เน่ืองจากการ
ดําเนินงานโครงการสวน
ใหญในปน้ี ไดมีการเรงทํา
ในชวงปลายป
งบประมาณ  เน่ืองจาก
สถานการณโรคระบาด 

การดําเนินการตรวจ
ติดตามประเมินผล
การดําเนินงานของ
หนวยงานและ
สถานศึกษา โดยการ
ลงพ้ืนท่ีการติดตาม
ความสําเร็จ               
ในสภาพจริง                
ในรูปคณะกรรมการ 
ท่ีไดจัดทําข้ึน 
 
 



 
 
 

 

กิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีใช 

กลุมเปาหมาย/                
ผูท่ีไดรับ
ประโยชน 

เปาหมาย                  
เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 
ความสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

    3 ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับ
การพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เปนคนดี คน
เกง มีคุณภาพ ดาํรงตน
อยูในสังคมอยางมี
ความสุข  
4.ผูเรียนไดรับการพัฒนา
ตนเองใหมีองคความรู 
ทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนใน
ศตวรรษท่ี 21 

3) บุคลากรในสํานักงานฯ         
มีความรูความเขาใจใน
ยุทธศาสตรชาติ และจุดเนน
นโยบายของกระทรวงฯ              
รวมถึงแนวทางหรือกรอบ               
การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามท่ีหนวยงาน            
ตนสังกัดกําหนดและสามารถนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ  
4) สํานักงานฯ นําผลการตรวจ 
ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานและ
สถานศึกษาตามนโยบายและ
ยุทธศาสตรกระทรวงฯ ในพ้ืนท่ี
จังหวัด มาวิเคราะห สังเคราะห 
เพ่ือการปรับปรุง พัฒนา 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
จังหวัดในปตอไป    

  



 

ภาพการดําเนินงานโครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 



โครงการการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผูรับผิดชอบโครงการ  น.ส.วลยัลกัษณ  ไกรสาตร  กลุมนโยบายและแผน... 

ยุทธศาสตร  ศธจ.  ขอ 6 การปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีใช 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย/                
ผูท่ีไดรับ
ประโยชน 

เปาหมาย                  
เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 
ความสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

1.ประชุมการจดัทํา
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจําปงบประมาณ 
ในไตรมาสท่ี 1   
2.ประชุมติดตามผล
การดําเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 2 ,               
ไตรมาสท่ี 3    
3. ประชุมสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการ 
ในไตรมาสท่ี 4  
 
 
 
 
 
 
 
 

87,760 1.บุคลากรใน  
สํานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต  
2. หนวยงาน
ทางการศึกษา  
ครูผูสอน และ 
บุคลากรทางการ
ศึกษา ,นักเรียน
,นักศึกษา และ 
ประชาชน , 
ผูสูงอาย ุ  
 

1.ภาครัฐมีวัฒนธรรมการ
ทํางานท่ีมุงผลสมัฤทธ์ิและ
ผลประโยชนสวนรวม 
ตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว โปรงใส 
2. มีระบบบริหารจดัการ
ภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย โปรงใส 
ตรวจสอบได กระจาย 
อํานาจและมีสวนรวมจาก
ประชาชน 
 
 
 
 
 

1. สํ า นักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภู เก็ตมีแผนปฏิบัติ
ร า ช ก า ร ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
เป น เครื่อ งมื อและกรอบ
แ น วท า งใน ก ารบ ริ ห า ร
จั ด ก า ร อ ง ค ก ร อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 
2. การดําเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิ บัติราชการฯ  
สําเร็จบรรลุ วัตถุประสงค
ตามกําหนด 
 
 
 
 
 
 

1. บุคลากรสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภเูก็ตมี
ความรู ความเขาใจใน
ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท 
และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
และยุทธศาสตร กลยุทธของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต 
2.สํ า นั ก งาน ศึ ก ษ า ธิก าร
จังหวัดภูเก็ตมีแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2 5 6 3  เ ป น เ ค รื่ อ ง               
และกรอบแนวทางในการ
บริหารจัดการศึกษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

1.โครงการสวนใหญได
ดําเนินการหลังการ
ระบาดของโรคติดตอ 
Covid คลีค่ลาย ทําให
การบริหารงบประมาณ 
และการบริหาร
โครงการ ไมมี
ประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพเทาท่ีควร 
2. กาiรายงานท่ีซ้ําซอน
หลายชองทาง  และ
หลากหลายความ
ตองการของผูประเมิน
รวมถึง การรายงานใน
ระบบ emencrs ใน
ปงบประมาณถัดไป   
ทําใหเกิดความซ้ําซอน 
ไมเปนเอกภาพ   

1.ผุรับผดิชอบ
โครงการท่ีไดรับ
จัดสรรงบประมาณ
ในชวงตน
ปงบประมาณ                 
ควรจะตองมีการ
ดําเนินงานโครงการ
หลังจากไดรับ
งบประมาณอยางนอย 
1-2 เดือน 
2. การดาํเนินงาน
โครงการควร
ดําเนินงานตามปฏิทิน
ท่ีไดกําหนดไวใน
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจําป  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม งบประมา
ณ 

ท่ีใช 

กลุมเปาหมาย/                
ผูท่ีไดรับ
ประโยชน 

เปาหมาย                  
เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 
ความสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3. ปรับปรุงกลไกการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐใหมี
ลักษณะบูรณาการ 
สามารถสงเสริม 
กระบวนการผลติและการ
ใหบริการของภาคเอกชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. จัดทําเลมรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ เพ่ือการ
รายงานองคคณ ะฯ และ            
ไดเผยแพรประชาสัมพันธ 
และ เพ่ื อวางแผนในการ
ดําเนินโครงการปตอไปได
อยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เปนรูปธรรม 
สงผลตอการจัดการศึกษาใน
พ้ืนท่ี 
 

3.ผู บ ริ ห า ร ส า ม า ร ถ ใช
แผนปฏิบัติราชการ และการ
รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการ เพ่ือการประเมิน
และ วางแผนการดําเนินงาน
โครงการในปตอไปไดอยางมี
ป ระสิ ท ธิภ าพ   ส งผลต อ
คุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ี                          
ไดอยางมีประสิทธิผล 
 

  3. การเปดรายงานใน
ระบบ emencrs 
ในชวงไตรมาสท่ี 4 
ระหวางเดือนกันยายน 
จะทําใหลดการซ้ําซอน
ในการรายงานใน
ระบบ muanal ในแต
ละชองทาง 



 
ภาพการดําเนินงานโครงการการจดัทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการขับเคลื่อนการบริหารขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาจังหวัดภูเก็ตและการพัฒนาฐานขอมลูสารสนเทศดานการศึกษาจังหวัดภเูก็ต ปการศึกษา 2563 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายจิรวัฒน  เพชรกุล กลุม นโยบายและแผน 

ยุทธศาสตร  ศธจ.  ขอ 6 การปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
(บาท) 

กลุมเปาหมาย/                
ผูท่ีไดรับประโยชน 

เปาหมาย                  
เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 
ความสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
ผลการดําเนินงาน 

ปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

1. ประชุมการบริหารขอมูล 
สารสนเทศดานการศึกษา
ของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต ปการศึกษา 
2563 

32,600 ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม
และเจาหนาท่ีของแตละ
กลุมท่ีเก่ียวของกับขอมูล

ดานการศึกษา 

สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต และจังหวัด

ภูเก็ต มีขอมลู
สารสนเทศดาน

การศึกษาประการ
ตัดสินใจในการ

จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด

ภูเก็ต 

ประชุมสําเรจไดขอสรปุ 
ในรายการขอมลูท่ีสาํนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดภเูก็ต 
ตองการจดัเก็บ 

ดําเนินการประชุมเสรจ็
เรียบรอยและไดขอสรุป
จากมติท่ีประชุมแลว 

การเลื่อนการเปด
ภาคเรียนอัน

เน่ืองมาจากการ
แพรระบาดของโรค

โควิด-19 

ในปตอไป ควรมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการ

การบริหารขอมูล
สารสนเทศ ในขอมูล
เฉพาะกิจของแตละ 

2. ประชุมคณะอนุกรรมการ 
บริหารขอมลูสารสนเทศ
ดานการศึกษาจังหวัดภูเก็ต 
 

 คณะอนุกรรมการบริหาร
ขอมูลสารสนเทศดาน
การศึกษาจังหวัดภเูก็ต 

ดําเนินการประชุมสาํเร็จ 
ไดแนวทางการดําเนินการใน
การรวบรวมจดัเก็บขอมลู
สารสนเทศดานการศกึษา 

ดําเนินการประชุมเสรจ็
เรียบรอยและไดขอสรุป
จากมติท่ีประชุมแลว 

กลุมงาน เพ่ือการใช
ประโยชนและการ

บริหารขอมลูรวมกัน 

3. ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารขอมลูสารสนเทศ
ดานการศึกษาจังหวัดภูเก็ต 
 

 คณะกรรมการบรหิาร
ขอมูลสารสนเทศดาน
การศึกษาจังหวัดภเูก็ต 

ดําเนินการประชุมสาํเร็จ 
คณะกรรมการใหความ

เห็นชอบโครงการสรางขอมูล 

ดําเนินการประชุมเสรจ็
เรียบรอยและไดขอสรุป
จากมติท่ีประชุมแลว 

 

4. จัดทําเลมสารสนเทศดาน
การศึกษาจังหวัดภเูก็ต 

 บุคลากรของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภเูก็ต 
หนวยงานทางการศึกษา

ในจังหวัดภูเก็ต 

จัดทําเลมสารสนเทศ 
ดานการศึกษา เสร็จสิ้น

อยางนอยจํานวน 30 เลม  

ดําเนินการจัดพิมพ
เรียบรอย จํานวน 30 เลม 

 

        



ภาพการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนการบริหารขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาจังหวัดภูเก็ตและการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาจังหวัดภูเก็ต  
 

 
 
 

      
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงการ เสรมิสรางศักยภาพบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต   

ผูรับผิดชอบโครงการ สตต.หญิงกัญญารตัน  บุญรตัน  กลุมอํานวยการ 

ยุทธศาสตร  ศธจ.  ขอ 6 การปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 
 

 
 

 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

กลุมเปาหมาย/                
ผูท่ีไดรับ
ประโยชน 

เปาหมาย                  
เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 
ความสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาความรู 
ประสบการณปฏิบัติงาน
บุคลากร 2 ครั้ง  

 

2. ศึกษาดูงาน  
 

3. ประชุมสรุปผลการ 
ดําเนินงาน  
 
 
 
 
 
 

243,660.- 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรใน
สังกัด สํานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต 

บุคลากรในสังกัด ไดรับ
การพัฒนาความรู และ
บริหารจดัการองคกร
อยางมีประสิทธิภาพ 

1. ผูบริหาร ขาราชการ  
และลูกจางเขารวมพัฒนา 
จํานวน 26 คน 
2. บุคลากรในสังกัด  
ไดรับการพัฒนาความรู 
และบรหิารจดัการองคกร
อยางมีประสิทธิภาพ 

1. บุคลากรในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภเูก็ต 
มีความรู และสามารถ
บริหารจดัการงานท่ี
รับผิดชอบ และงานอ่ืนๆ 
ท่ีไดรับมอบหมาย              
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

1.การระบาดเช้ือไวรสั
โคโรนา -2019 ทําให
ไมสามารถดําเนินการ
ไดตามปฏิทิน  
 

องคกร ควรมโีครงการ
แบบน้ี ทุกปไดพัฒนา
ความรู และ
ประสิทธิภาพในดาน
ตางๆ แลว ไดสราง
ความรัก ความสามัคคี 
ในองคกร  
 



 
 

ภาพการดําเนินงานโครงการเสรมิสรางศักยภาพบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ การใชงานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส My Office   

ผูรับผิดชอบโครงการ สตต.หญิงกัญญารตัน  บุญรตัน  กลุมอํานวยการ 

ยุทธศาสตร  ศธจ.  ขอ 6 การปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 
 

 

กิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีใช 

(บาท) 

กลุมเปาหมาย/                
ผูท่ีไดรับ
ประโยชน 

เปาหมาย                  
เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 
ความสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

1. จัดประชุมคณะทํางาน 
 
2. จัดอบรม บุคลากร ใน 
สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต ทุกคน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,930 
 
 

บุคลากร  
ใน สนง.ศธจ.
ภูเก็ต ทุกคน  

1. สํานักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดภเูก็ต  
มีระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส (My 
office)  
2. บุคลากรมรีะบบ 
การทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ลดข้ันตอน 
และลดทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงาน 

คณะทํางาน และ บุคลากร
รวมประชุม จํานวน 22 คน 
มีความรู ความสามารถ
เก่ียวกับระบบ สามารถ
นําไปปฏิบัติงานไดอยาง              
มีประสิทธิภาพ  
 

1. ผูเขารับการ 
อบรม มีความรู ความ
เขาใจ และสามารถนํา
ระบบ สํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส my 
office มาใชได 

2. ทําใหการ 
ปฏิบัติงานของ
หนวยงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
และสามารถคนหา 
ขอมูล ยอนหลัง               
ได ดวยความรวดเร็ว 
คลองตัว 
 

1. เน่ืองจากการ 
แพรระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 
ทําใหดําเนินโครงการ
ลาชา  
2.  ชวงเวลาท่ีจัด 
โครงการ มีหลาย
โครงการ ท่ี อบรม         
ณ ชวงเวลาเดยีวกัน 
จํานวนผูเขาอบรม  
ไมเปนไปตาม
เปาหมาย 

ควรมีการ 
ทบทวนข้ันตอนปฏิบัติ  
อยางสม่ําเสมอ  
 
 



 

ภาพการดําเนินงานโครงการ การใชงานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส My Office   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ เสรมิสรางประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือปองกันการกระทําผิดระเบียบและการทุจรติ   

ผูรับผิดชอบโครงการ สตต.หญิงกัญญารตัน  บุญรตัน  กลุมอํานวยการ 

ยุทธศาสตร  ศธจ.  ขอ 6 การปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีใช 

กลุมเปาหมาย/                
ผูท่ีไดรับ
ประโยชน 

เปาหมาย                  
เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 
ความสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

1.จัดประชุมช้ีแจง 
ทบทวนการรณรงค
ปองกันการทุจริตฯ 
บูรณาการรวมกับ
ประชุมกําหนดแนวทาง
ในการรณรงคฯ 
 
2.อบรมเชิงปฏิบัติการ 
ผูบริหาร ขาราชการ 
และลูกจางในสังกัด 
สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต   
จํานวน 2 วัน  
 
 
 
 

40,000 บุคลากรใน
สังกัด สํานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต 

รอยละคะแนนการ
ประเมิน ITA ของ
หนวยงาน เพ่ิม 
เปนรอยละ 80 

1. ผูบริหาร ขาราชการ 
และลูกจางเขารวม
พัฒนา จํานวน 24 คน 
2. รอยละคะแนนการ
ประเมิน ITA ของ
หนวยงาน เพ่ิมข้ึน เปน
รอยละ 80  

1. บุคลากรในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภเูก็ต มีความ
เขาใจระเบียบ กฎหมายท่ี
เก่ียวของ และบทบาทหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบ สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
2. บุคลากรในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภเูก็ต มีความ
ตระหนักและใหความสําคัญในการ
ประพฤติปฏบัิติตนโดยยดึหลัก
คุณธรรม จรยิธรรม ตลอดจนมี
สวนรวมในการเฝาระวังและการ
ตรวจสอบการทุจรติ 
3. คะแนนผลการประเมิน ITA 
เพ่ิมข้ึน เปนรอยละ 92.31 

1.การดําเนินการ
โครงการเสรมิสราง
ประสิทธิภาพการ
ทํางานเพ่ือปองกัน
การกระทําผิด
ระเบียบและการ
ทุจริต  พบวาในกลุม
งานตามโครงสราง  
ไมชัดเจน ทําใหตอง
ใชเวลาในการสราง
ความเขาใจ ใหกับ
บุคลากรในหนวยงาน 
2. บุคลากรแตละ
กลุมงาน ไมเขาใจ       
ในรายละเอียด การ
จัดทําขอมูลเพ่ือ
เผยแพร (OIT) 

1. สรางความเขาใจ
เพ่ือความชัดเจนใน 
เน้ืองานของแตละกลุม 
ดวยการประสาน 
พูดคุยกันระหวางกลุม 
2. สรางความเขาใจ            
ในรายละเอียดขอมลู            
ท่ีตองการเผยแพร 



 

ภาพการดําเนินงานโครงการ เสรมิสรางประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือปองกันการกระทําผดิระเบียบและการทุจริต 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงการ.ยกยองผูมผีลงานดเีดนตอการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป  ๒๕๖๓ 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสรุชา  หุตะจูฑะ   กลุมลูกเสอื ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

ยุทธศาสตร  ศธจ.  ขอ 6 การปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 

 

 

กิจกรรม งบประมาณ 
ท่ีใช 

กลุมเปาหมาย/                
ผูท่ีไดรับ
ประโยชน 

เปาหมาย                  
เชิงผลลัพธ 

ดัชนีช้ีวัด 
ความสําเร็จ 

(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 

ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 

พิจารณาคัดเลือกผูมี
ผลงานดเีดนตอการ
พัฒนากิจกรรมลูกเสือ
ของกระทรวงศึกษาธิการ  
ประจําป ๒๕๖๓               
โดยพิจารณาตามเกณฑ
และคณุสมบัติท่ี
กระทรวงศึกษาธิการ  
กําหนด 

๖,๖๑๐ -ครู 
-ผูบริหาร 
-หนวยงาน/
องคกรท่ีมี
ผลงานดเีดนตอ
การพัฒนา
กิจการลูกเสือ 
ของจังหวัดภูเก็ต 
-กิจการลูกเสือ 

--ประเภทครผููสอน ๑ คน 
-ประเภทผูบริหาร ๑ คน 
-ประเภทหนวยงาน ๑ คน 
-กรรมการ/เจาหนาท่ี 
จํานวน ๖ ทาน 

ผูมีผลงานดีเดนตอการ
พัฒนากิจกรรมลูกเสือ
ของ
กระทรวงศึกษาธิการ   

ประเภทผูบรหิาร 
นายจารุวัฒน  
             วิกรมธีรานันท   
ผอ.ร.ร.บานอาวนํ้าบอ 
 

ประเภทคร ู
นางวริศรา นาวีวอง 
ครู ร.ร.เฉลมิพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร 
ภูเก็ตฯ 
 

ประเภทผูใหการสนับสนุน 
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร 
ภูเก็ตฯ 
(นายมนตรี พรผล) 

-ชองทางการรับ-สง
หนังสือในชวง
สถานการณโควิด-๑๙ 
เอกสารตัวจริงตกหลน  
คลาดเคลื่อน  ทําใหเสยี
ระยะเวลาสวนหน่ึงใน
การเตรียมทําผลงาน  
ซึ่งตองใชเวลา  
(๓๐-๒๔ วัน) 
-เกณฑของครผููสอน             
มีความละเอียด (สูง) 
มากเกินไป คาดวาใน
อนาคตจะหาคนสงผล
งานมาพิจารณายาก 
 

-ควรมีโครงการ / 
กิจกรรมลักษณะน้ี  
อยางตอเน่ือง                 
เพ่ือเปนการยกยอง  
สรางขวัญและกําลังใจ
ใหแกผูปฏิบัติงาน   
ในทุกสายงาน 



 

ภาพการดําเนินงานโครงการยกยองผูมีผลงานดีเดนตอการพัฒนากิจกรรมลกูเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป  ๒๕๖๓ 

 

 

   

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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