แผนการใชจายงบประมาณ การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ

เปาหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด

รวมงบประมาณ ตามประเด็นยุทธศาสตรทั้งสิ้น
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
1

โครงการพัฒนาบุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต

เพิ่มความรูค วามเขาใจ ความคิด
ความสัมพันธในการทำงาน และการ
ทำงานเปนทีม รวมคิด รวมทำ

2

โครงการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดภูเก็ต

3

โครงการสราง และสงเสริม
ความเปนพลเมืองดีตามรอย
พระยุคลบาท ดานการศึกษา
สูการปฏิบัติ

เพื่อจัดทำแผนฯ ทบทวน ป งปม.
พ.ศ. 2565 และ จัดทำรางแผนฯ
พ.ศ.2566 – 2570 ใหสอดคลองกับ
สถานการณในปจจุบัน สอดคลอง
ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท และ
ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อสงเสริมใหผเู รียน มีเจตคติที่ดตี อ
สถาบันพระมหากษัตริย บานเมือง
ทำหนาที่เปนพลเมืองดีมีพื้นฐานชีวิต
ที่มั่นคงและมีคณ
ุ ธรรม ไดเรียนรูถงึ น
วัตวิถีของทองถิ่น และชุมชนมี
จิตสำนึกรักภูมิใจในทองถิ่น

แผนปฏิบัตริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565

บุคลากรมีความรัก สามัคคี
รวมขับเคลื่อนภารกิจงาน
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต บรรลุตามเปาหมาย
สำนักงาน ศธจ.ภูเก็ต มีแผน
พัฒนาการศึกษาจังหวัด
ที่สอดคลองกับเปาหมายทุกระดับ
เปนกรอบแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัด
ไดเปนไปในทิศทางเดียวกัน
นักเรียนนักศึกษาในระบบ และนอก
ระบบ มีความรู เกิดจิต สำนึกรัก มี
ความภูมิใจ ในทองถิ่น ชุมชนของ
ตนเอง และมีเจตคติที่ดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย

งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หนวย : บาท)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
รวม
1
2
3
4

สอดคลอง
ยุทธศาสตร
ศธจ. / สป.
ศธภ.6

140,230

585,275

321,160 312,250

1,358,915

61,640

538,450

274,400

197,135

1,071,625

8,180

32,220

0

0

40,400

1

3

3,520

41,780

-

10,000

55,300

1

3

0

91,450

91,800

92,175

275,425

1

3

หนา 100

ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ

4

โครงการขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของจังหวัด
ภูเก็ตโดยผานกลไกของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(กศจ.)

5

โครงการInnovation For Thai
Education( IFTE) นวัตกรรม
การศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

6

โครงการการสงเสริมเวทีและ
ประชาคมเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

เปาหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด

จัดทำแนวทางการ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา โดยผานกลไก กศจ.
ภูเก็ต
ในการสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก
ที่เนนพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการ
เรียนรูและทักษะ
ที่จำเปนในศตวรรษที่ 21
สงเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรม
การบริหารจัดการเรียนรู /นิเทศ/
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
โดยการบูรณาการรวมกันของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และ พัฒนา
ครูผสู อนใหออกแบบหนวยการ
เรียนรูแบบ Active Learning โดย
ใชโครงงานเปนฐาน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผาน
เกณฑรอยละ 50 ขึ้นไป และ
นักเรียนกลุม เปาหมายทีผ่ าน
เกณฑการประเมินการมีทักษะการ
เรียนรูและทักษะที่จำเปนใน
ศตวรรษที่ 21

มีขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่
มีความถูกตอง ครอบคลุม เปน
ปจจุบัน และผูเรียนมีทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ประยุกตใชใน
ชีวิตประจำวันได และครูสามารถ
ออกแบบหนวยการเรียนรูแบบ
Active Learning เนนพัฒนา
ผูเรียนใหเกิดทักษะในศตวรรษที่
21 โดยใชโครงงานเปนฐานได
พัฒนาหลักสูตรที่เชื่อมโยงในระดับ มีหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโย
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
และอุดมศึกษาในการบูรณาการ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่
หลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา สอดคลองกับบริบทของจังหวัด
อยางยั่งยืน อันจะนำไปสูการสงเสริม อยางนอย จำนวน 1 หลักสูตร
การมีอาชีพและการมีงานทำ

แผนปฏิบัตริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565

งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หนวย : บาท)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
รวม
1
2
3
4
41,840
14,500 13,500 21,060
90,900

สอดคลอง
ยุทธศาสตร
ศธจ. / สป.
ศธภ.6
1
3

1,000

30,000

6,000

49,000

86,000

1

3

0

6,000

65,000

1,000

72,000

1

3

หนา 101

ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ

เปาหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด

สงเสริม สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยทุก
คนไดรบั การดูแลพัฒนารางกาย
จิตใจ วินัย อารมณ สังคม สติปญญา
และทักษะการเรียนทีส่ มวัย และ
พัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และผูปฏิบตั ิงานมีความรู
ความเขาใจตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ.

เด็กปฐมวัย(อายุ 3-6ป) ทุกคน
ไดรับการดูแลมีพัฒนาการสมวัยใน
ทุกดาน /รอยละ80 ของ
สถานศึกษา /สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยมีคณ
ุ ภาพระดับผานเกณฑ
ขั้นตนตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแหงชาติพ.ศ.2561 /
ผูบริหาร ครูผูปกครอง ผูด ูแลเด็ก
ผูรับบริการ ผูเกี่ยวของทุกภาคสวน
ไดรับการสงเสริมสนับสนุนพัฒนา
สถานศึกษาในสังกัด ไดรับการ
พัฒนาใหสามารถบริหารจัด
การศึกษาไดอยางมีคณ
ุ ภาพ อยาง
นอยรอยละ๘๕
นักเรียนมีขดี ความสามารถแขงขัน
ในระดับตางๆไดอยางมีประสิทธิผล
และโรงเรียนตนแบบ/นำรองการ
จัดการเรียนรู รูปแบบบูรณาการใน
ศตวรรษ ที่ 21

7

โครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในระดับพื้นที่

8

โครงการนิเทศ ติดตามและ
สงเสริม สนับสนุน และประเมินผล
ประเมินผลการจัดการศึกษาของ การจัดการศึกษาทุกชวงวัยที่เทา
สถานศึกษาสังกัดเอกชน
เทียมกันและการเรียนรูตลอดชีวิตที่
มีคุณภาพ
โครงการการสงเสริมศักยภาพ
สงเสริมการจัดทำหลักสูตรและ
การเรียนรูผเู รียนในศตวรรษที่21 รูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย
โดยรูปแบบการเทียบโอนความรู ใหกับผูเรียน ใหมีขีดความสามารถ
จากโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ในการแขงขันในระดับสากล และ
สูการเรียนในโรงเรียนในระบบ มาตรฐานองคกรแหงการเรียนรู
เอกชนนอกระบบใหมีมาตรฐาน
ระดับสากล

9

แผนปฏิบัตริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565

งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หนวย : บาท)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
รวม
1
2
3
4
0
43,200
0
8,800
52,000

สอดคลอง
ยุทธศาสตร
ศธจ. / สป.
ศธภ.6
1
3

300

8,700

9,000

2,000

20,000

1

3

3,300

11,000

22,000

2,200

38,500

1

3

หนา 102

ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ

10

11

12

13

เปาหมายของโครงการ

โครงการ สงเสริมการจัดการ
เรียนรูของโรงเรียนเอกชนสูวิถี
ชีวิตใหม (New Normall)

ผูบริหารครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ร.ร.เอกชนไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูแนวทางการปฏิบัติทดี่ ีของ
การจัดการศึกษาเอกชน นำไปสูการ
พัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรม
ทางการ ศึกษา สูวิถีชีวิตใหม
โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญ
ปลูกฝงและสรางจิตสำนึกที่ดี ใหกับ
ประโยชน
ลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาด ผูบำเพ็ญ
ประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร และ
บุคลากรทางการศึกษา และ เปน
การธำรงรักษาไวซึ่งสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย
โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุว ผูบริหารผูบังคับบัญชา มีความรู
กาชาดในสถานศึกษา
ความเขาใจ มีทักษะ ประสบการณ
ประจำป2565
นำไปใชไดแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
ติดตาม ชวยเหลือ แนะนำแกไข
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการจัดการ
เรียนการสอน
โครงการนิเทศการจัดกิจกรรม
ผูบริหารผูบังคับบัญชา มีความรู
ลูกเสือในสถานศึกษา
ความเขาใจ มีทักษะ ประสบการณ
ประจำป 2565
ติดตาม ชวยเหลือ แนะนำแกไข
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการจัดการ
เรียนการสอน

แผนปฏิบัตริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565

ตัวชี้วัด

รอยละ 80 ของความคิดเห็น
ของผูเขารวมงานไดรับความรู
และสามารถนำไปประยุกตใชได

งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หนวย : บาท)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
รวม
1
2
3
4
0
200,000
0
0
200,000

สอดคลอง
ยุทธศาสตร
ศธจ. / สป.
ศธภ.6
1
3

ผูเขารวมกิจกรรม มีจติ สำนึกที่ดี
ในการมุงกระทำประโยชนตอ
สวนรวม และมีความรับผิด ชอบ
ตอสังคม ธำรงรักษาไวซึ่งสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

500

11,500

11,500

0

23,500

1

3

ผูเขารับการนิเทศ มีความรูความ
เขาใจ มีทักษะและสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได
อยางมีประสิทธิภาพ

0

2,800

3,500

3,700

10,000

1

3

ผูเขารับการนิเทศ มีความรูความ
เขาใจ มีทักษะและสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได
อยางมีประสิทธิภาพ

0

2,800

3,500

3,700

10,000

1

3

หนา 103

ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ

เปาหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด

งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หนวย : บาท)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
รวม
1
2
3
4
500
39,500
0
0
40,000

สอดคลอง
ยุทธศาสตร
ศธจ. / สป.
ศธภ.6
1
3

14

โครงการสงเสริมการจัดงานวัน
คลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
ประจำป 2565

เพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญผูกอตั้ง
กิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย
สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
ยุวกาชาดตอเนื่องเพิ่มมากขึ้น

ผูเขารวมรอยละ 100 ไดรวมระลึก
ถึงบุคคลสำคัญผูกอตั้งกิจการยุว
กาชาด ไดตระหนักในคุณคาและ
ความสำคัญของการเปนสมาชิกยุว
กาชาด

18

โครงการหมูยวุ กาชาดตนแบบ

ยกยองเชิดชูเกียรติใหกับ
สถานศึกษาที่ตั้งหมูยุวกาชาดและ
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนยุวกาชาดไดดีเปนที่ประจักษ /
สงเสริมการจัดตั้งหมูยุวกาชาด
เพิ่มมากขึ้น และเพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธกิจการยุวกาชาดให
เปนที่รูจักแพรหลายมากยิ่งขึ้น

สถานศึกษาที่ดำเนินการตั้ง
หมูยุวกาชาดและสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ยุวกาชาดไดดี เปนที่ประจักษ

0

0

7,000

0

7,000

1

3

15

โครงการการพัฒนาสมรรถนะยุว เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติสรางขวัญ
กาชาด ดีเดน โลพระราชทานฯ และกำลังใจผูบริหาร ผูใหการ
สนับสนุน ครูผสู อนกิจกรรมยุว
กาชาดและสมาชิกยุวกาชาด เพื่อ
บูรณาการขับเคลื่อนกิจการยุว
กาชาด และ ประชาสัมพันธกิจการ
ยุวกาชาดใหแพรหลายยิ่งขึ้น

ผูบริหาร ผูใหการสนับสนุน
ครูผูสอนยุว -กาชาด สมาชิกยุว
กาชาด ที่ใหการสนับสนุนกิจการ
ยุวกาชาดเปนอยางดี ตอเนื่อง มี
ขวัญ กำลังใจไดรับการยกยองเชิด
ชูเกียรติ / จำนวนสถานศึกษาที่จดั
กิจกรรม 19 แหง

0

500

1,500

0

2,000

1

3

แผนปฏิบัตริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565

หนา 104

ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ

16

โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ

17

โครงการยกยองผูมผี ลงานดีเดน
ตอการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ
ของกระทรวงศึกษาธิการ

19

โครงการสงเสริมสนับสนุนการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการ
สงเสริม
ความประพฤติ นักเรียนและ
นักศึกษา จังหวัดภูเก็ต

เปาหมายของโครงการ

สงเสริมใหสถานศึกษาปลูกฝง หลัก
คิดที่ถูกตองใหกับลูกเสือ เนตรนารี
ดานคุณธรรมจริยธรรม ใหเปนผูมี
ความพอเพียง มีระเบียบวินัย
มีความสุจริต มีจิตอาสา มีความ
รับผิดชอบ และความจงรักภัคดีตอ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติสรางขวัญ
กำลังใจในการเสียสละ ผูม ีผลงาน
ดีเดนตอกิจการลูกเสือเปนที่
ประจักษ เปนแบบอยางที่ดีและ
สงเสริมใหผเู กี่ยวของทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนใหการสนับสนุนกิจการ
ลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ
แนวคิด เจตนารมณ การสงเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ตาม พรบ.คุม ครองเด็กแหงชาติ
พ.ศ.2546 และสรางภาคีเครือขาย
ขับเคลื่อนศูนยเสมารักษ และศูนย
ประสานงานการสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ประจำอำเภอ

แผนปฏิบัตริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565

ตัวชี้วัด

มีสถานศึกษาเสนอขอรับการ
พิจารณาคัดเลือก และไดเปน
สถานศึกษาที่สามารถเปน
แบบอยางไดตามแนวโครงการ
โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ

งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หนวย : บาท)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
รวม
1
2
3
4
0
0
9,000
0
9,000

สอดคลอง
ยุทธศาสตร
ศธจ. / สป.
ศธภ.6
1
3

มีบุคลากรทางการลูกเสือขอรับ
การพิจารณาคัดเลือก และไดรับ
การพิจารณา ครบ 3 รางวัล

0

0

9,600

0

9,600

1

3

มีนโยบาย มาตรการ หรือ
แผนขับเคลื่อนงานสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
จ.ภูเก็ต ปญหาพฤติกรรมเด็ก
เยาวชนลดลง และ อัตราการออก
กลางคันลดลง

2,500

2,500

21,500

3,500

30,000

1

3

หนา 105

ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ

เปาหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสูการ
ปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ปงบประมาณ 2565

ปองกัน ลดปญหาการแพรระบาด
ของยาเสพติดและอบายมุข ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา และ สนับสนุน
สงเสริมกระบวนการการดำเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
และอบายมุข นอกสถานศึกษาใหมี
กระบวนการที่เขมแข็ง
ตอเนื่องและยั่งยืน

2

โครงการสงเสริมศักยภาพการ
ตรวจ ติดตามความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา
จังหวัดภูเก็ต ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565

ทบทวนความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ สงเสริม สนับสนุนและ
ประสาน งานกับสถานศึกษาในการ
ปองกัน แกไขปญหาความประพฤติ
นักเรียน มีแผนการปฏิบัติงาน ใน
การออกปฏิบัติหนาที่

แผนปฏิบัตริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565

รอยละ 80 ผูบริหารและ
เจาหนาที่ครูโรงเรียนเอกชนใน
ระบบที่รับผิดชอบระบบรายงาน
ผลผานระบบสารสนเทศยาเสพติด
จังหวัดภูเก็ต (Nispa) และระบบ
ดูแลติดตามการใชสารเสพติดใน
สถานศึกษา(CATAS) มีความรู
ความเขาใจสามารถเขาระบบและ
ตรวจสอบขอมูล สามารถ
ขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
สรางภูมิคุมกันไปสูเด็กและเยาวชน
ในสถานศึกษาได
พนักงานเจาหนาที่ไดรับการพัฒนา
มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
สูงขึ้น รอยละ 80 /ความถี่ปญหา
การเกิดพฤติกรรมละนอยลง และ
มีกลไกการดูแล สงเสริมความ
ประพฤตินักเรียนนักศึกษาที่
เขมแข็งขึ้น

งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หนวย : บาท)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
รวม
1
2
3
4
0
21,000 34,000
0
55,000
0
21,000
0
0
21,000

0

0

19,000

0

19,000

สอดคลอง
ยุทธศาสตร
ศธจ. / สป.
ศธภ.6
2

1

2

1

หนา 106

ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ

3

โครงการการขั บ เคลื ่ อ นการ
ดำเนิ น งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรี ย นในโครงการอนุ ร ั ก ษ
พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื ่ อ งมาจาก
พระราชดำริ ฯ สมเด็ จพระเทพ
รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราช
กุมารี ในระดับพื้นที่

1

โครงการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดภูเก็ต

2

โครงการInnovation For Thai
Education( IFTE) นวัตกรรม
การศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เปาหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด

สรางเครือขาย แลกเปลี่ยนเรียนรู
สถานศึกษามีแนวทางการ
การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร
ดำเนินงาน และขอมูลพิจารณา
รร.ในโครงการฯ และใหนักเรียน
ตัดสินใจเขารวมโครงการมากขึ้น
บุคลากรในโรงเรียนรวมมือ ปฏิบตั ิ สามารถนำปญหาและอุปสรรคที่
กิจกรรมเกิดประโยชนถึงทองถิ่น
ไดจากการขับเคลื่อนงานฯ
และใหมีฐานขอมูลกลุม สมาชิกฯ
เปนขอมูลการพัฒนา ตอไป
เพื่อเปนแหลงศึกษา อนุรักษ
พันธุกรรมพืชทองถิ่น และพืชหายาก
เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความสามารถในการแขงขัน (เปนโครงการยุทธศาสตรรอง ทุกโครงการ)
เพื่อจัดทำแผนฯ ทบทวน ป งปม.
พ.ศ. 2565 และ จัดทำรางแผนฯ
พ.ศ.2566 – 2570 ใหสอดคลองกับ
สถานการณในปจจุบัน สอดคลอง
ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท และ
ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
สงเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรม
การบริหารจัดการเรียนรู /นิเทศ/
ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดย
บูรณาการรวมกันของหนวยงานที่
เกี่ยวของ และ พัฒนาครูผสู อนให
ออกแบบหนวยการเรียนรูแบบ

แผนปฏิบัตริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักงาน ศธจ.ภูเก็ต มีแผน
พัฒนาการศึกษาจังหวัด
ที่สอดคลองกับเปาหมายทุกระดับ
เปนกรอบแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัด
ไดเปนไปในทิศทางเดียวกัน
มีขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่
ถูกตอง ครอบคลุม ปจจุบัน และ
ผูเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21
ประยุกตใชในชีวิตประจำวันได
และครูสามารถออกแบบหนวย
การเรียนรูแบบActive Learning
เนนพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะใน

งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หนวย : บาท)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
รวม
1
2
3
4
0
0
15,000
0
15,000

สอดคลอง
ยุทธศาสตร
ศธจ. / สป.
ศธภ.6
2
1

3,520

41,780

-

10,000

55,300

1

3

1,000

30,000

6,000

49,000

86,000

1

3

หนา 107

ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ

เปาหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด

Active Learning โดยใชโครงงาน ศตวรรษที่ 21 โดยใชโครงงานเปน
เปนฐาน
ฐานได
3 โครงการการสงเสริมศักยภาพ
สงเสริมการจัดทำหลักสูตรและ
นักเรียนมีขดี ความสามารถแขงขัน
การเรียนรูผเู รียนในศตวรรษที่21 รูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย
ในระดับตางๆไดอยางมี
โดยรูปแบบการเทียบโอนความรู ใหกับผูเรียน ใหมีขีดความสามารถ ประสิทธิผล และโรงเรียนตนแบบ/
จากโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
ในการแขงขันในระดับสากล และ นำรองการจัดการเรียนรู รูปแบบ
สูการเรียนในโรงเรียนในระบบ
มาตรฐานองคกรแหงการเรียนรู
บูรณาการในศตวรรษ ที่ 21
เอกชนนอกระบบใหมีมาตรฐาน
ระดับสากล
4 โครงการ สงเสริมการจัดการ
ผูบริหารครูและบุคลากรทางการ
รอยละ 80 ของความคิดเห็น
เรียนรูของโรงเรียนเอกชนสูวิถี
ศึกษา ร.ร.เอกชนไดแลกเปลี่ยน
ของผูเขารวมงานไดรับความรู
ชีวิตใหม (New Normall)
เรียนรูแนวทางการปฏิบัติทดี่ ีของ
และสามารถนำไปประยุกตใชได
การจัดการศึกษาเอกชน นำไปสูการ
พัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรม
ทางการ ศึกษา สูวิถีชีวิตใหม
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา (เปนโครงการยุทธศาสตรรอง ทุกโครงการ)
1

โครงการ สงเสริมการจัดการ
เรียนรูของโรงเรียนเอกชนสูวิถี
ชีวิตใหม (New Normall)

ผูบริหารครูและบุคลากรทางการ
รอยละ 80 ของความคิดเห็น
ศึกษา ร.ร.เอกชนไดแลกเปลี่ยน
ของผูเขารวมงานไดรับความรู
เรียนรูแนวทางการปฏิบัติทดี่ ีของ
และสามารถนำไปประยุกตใชได
การจัดการศึกษาเอกชน นำไปสูการ
พัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรม
ทางการ ศึกษา สูวิถีชีวิตใหม

แผนปฏิบัตริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565

งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หนวย : บาท)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
รวม
1
2
3
4

สอดคลอง
ยุทธศาสตร
ศธจ. / สป.
ศธภ.6

3,300

11,000

22,000

2,200

38,500

1

3

0

200,000

0

0

200,000

1

3

0

200,000

0

0

200,000

1

3
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2

โครงการ สงเสริมการจัดการ
เรียนรูของโรงเรียนเอกชนสูวิถี
ชีวิตใหม (New Normall)

เปาหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด

ผูบริหารครูและบุคลากรทางการ
รอยละ 80 ของความคิดเห็น
ศึกษา ร.ร.เอกชนไดแลกเปลี่ยน
ของผูเขารวมงานไดรับความรู
เรียนรูแนวทางการปฏิบัติทดี่ ีของ
และสามารถนำไปประยุกตใชได
การจัดการศึกษาเอกชน นำไปสูการ
พัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรม
ทางการ ศึกษา สูวิถีชีวิตใหม
3 โครงการสงเสริมและพัฒนา
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบลูกเสือและ
เพื่อใหความรูระบบขอมูล
ระบบฐานขอมูลดานลูกเสือ ยุว สารสนเทศกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ ยุวกาชาด ผูบังคับ บัญชาลูกเสือ
กาชาดและกิจการนักเรียน
การนำเขาขอมูลถูกตองเปนปจจุบัน และผูบ ังคับ บัญชายุวกาชาด มี
ประจำป 2565
สามารถนำขอมูลสารสนเทศไปใชใน ความรูความเขาใจระบบขอมูล
สารสนเทศ
การวางแผนพัฒนาตอไป
ในการจัดเก็บขอมูล และ มีการ
นำเขาขอมูล ที่ถูกตองเปนปจจุบัน
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(เปนโครงการยุทธศาสตรรอง ทุกโครงการ)
1 โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญ
ปลูกฝงและสรางจิตสำนึกที่ดี ใหกับ ผูเขารวมกิจกรรม มีจติ สำนึกที่ดี
ประโยชน
ลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาด ผูบำเพ็ญ
ในการมุงกระทำประโยชนตอ
ประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร และ สวนรวม และมีความรับผิด ชอบ
บุคลากรทางการศึกษา และ เปน ตอสังคม ธำรงรักษาไวซึ่งสถาบัน
การธำรงรักษาไวซึ่งสถาบันชาติ
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ศาสนา และพระมหากษัตริย
แผนปฏิบัตริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565

งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หนวย : บาท)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
รวม
1
2
3
4
0
200,000
0
0
200,000

สอดคลอง
ยุทธศาสตร
ศธจ. / สป.
ศธภ.6
1
3

0

0

0

11,500

11,500

6

5

500

11,500

11,500

0

23,500

1

3
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เปาหมายของโครงการ

สรางเครือขาย และแลกเปลี่ยน
เรียนรูการดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร รร.ในโครงการฯ และ
ใหนักเรียนบุคลากรในโรงเรียน
รวมมือ รวมปฏิบัติกิจกรรมเกิด
ประโยชนถึงทองถิ่น และใหมีระบบ
ฐานขอมูลกลุม สมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน จังหวัดภูเก็ต
เพื่อเปนแหลงศึกษา อนุรักษ
พันธุกรรมพืชทองถิ่น และพืชหายาก
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแก
เยาวชน
ยุทธศาสตรที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา
1

โครงการการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนในโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในระดับพื้นที่

โครงการการจัดทำแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2565

ผูบริหารใชเปนกรอบในการติดตาม
ผลการดำเนินงานในแตละโครงการ
กิจกรรม และสนับสนุนใหการ
ดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และบุคลากรในสำนักงานไดทราบถึง
ยุทธศาสตรและกลยุทธในการ
บริหารจัดการศึกษาใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน

แผนปฏิบัตริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565

ตัวชี้วัด

สถานศึกษามีแนวทางการ
ดำเนินงาน และขอมูลพิจารณา
ตัดสินใจเขารวมโครงการมากขึ้น
- สามารถนำปญหาและอุปสรรคที่
ไดจากการขับเคลื่อนงานฯ
เปนขอมูลการพัฒนา ตอไป

ผูบริหารใชเปนกรอบในการ
ติดตามผลการดำเนินงานในแตละ
โครงการ กิจกรรมตามปฏิทิน
ดำเนินงาน และสนับสนุนใหการ
ดำเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และบุคลากรได
ทราบถึงยุทธศาสตรและกลยุทธใน
การบริหารจัดการศึกษาใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน

งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หนวย : บาท)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
รวม
1
2
3
4
0
0
15,000
0
15,000

78,590
68,030

25,825
3,300

12,760
3,300

115,115
35,260

232,290
109,890

สอดคลอง
ยุทธศาสตร
ศธจ. / สป.
ศธภ.6
2
1

6

5
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3

4

โครงการการสงเสริมการบริหาร
ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา
จังหวัดภูเก็ตปการศึกษา 2565

เปาหมายของโครงการ

กำหนดแนวทางการบริหารขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษาฯ จ.ภูเก็ต
รวมกับกลุม งาน และรวบรวมขอมูล
เผยแพร ใหแกหนวยงานทาง
การศึกษาและประชาชนทั่วไปใน จ.
ภูเก็ต ไดนำไปใชประโยชน
โครงการติดตาม ประเมินผลการ กำกับ ดูแล เรงรัด ติดตามและ
ดำเนินงานตามนโยบายและ
ประเมินผลการปฏิบัติ งานของ
ยุทธศาสตร
หนวยงานและสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาฯ ในจังหวัดให
สอดคลองกับการดำเนินงานตาม
นโยบายและจุดเน
กระทรวงศึกษาธิการ
โครงการการจัดทำตัวชี้วัดตามคำ บุคลากร มีความรูค วามเขาใจใน
รับรองการปฏิบัติราชการของ
แนวทางหรือกรอบการประเมินผล
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
การปฏิบัตริ าชการตามที่ สป.
ภูเก็ต ประจำป งปม พ.ศ.2565 กําหนดและสามารถนําความรูที่ใช
ในการปฏิบัตริ าชการใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ และสงเสริมสนับสนุนใหเกิด
การพัฒนาระบบราชการอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยการมีสวนรวมของ
ขาราชการและลูกจางในสังกัดทุก
หนวยงาน
.

แผนปฏิบัตริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565

ตัวชี้วัด

หนวยงานทางการศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต
มีขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา
ไปใชประโยชนประกอบการ
ดำเนินการตามภารกิจของตนเอง
ในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษา
การตรวจ ติดตาม ประเมินผล
ไดดำเนินงานตามแผนฯ (ไมนอ ย
กวา 1 ครั้ง/ภาคเรียน) และ นำผล
การตรวจติดตาม ในพื้นที่จังหวัด
วิเคราะห สังเคราะห เพื่อการ
ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
ตัวชี้วัดมีการดำเนินการได
ครบถวน สมบูรณ ผลลัพธ รูปเลม
เอกสารการจัดทำตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติราชการของ
สนง.ศธจ.ภูเก็ต ประจำป งปม.
พ.ศ. 2565 และ ประสิทธิภาพ
ของการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ผลลัพธ ผลการประเมินตัวชี้วัด

งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หนวย : บาท)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
รวม
1
2
3
4
0
3,750
0
12,000
15,750

สอดคลอง
ยุทธศาสตร
ศธจ. / สป.
ศธภ.6
6
5

10,560

22,000

4,500

22,940

60,000

6

5

0

525

4,960

5,015

10,500

6

5
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โครงการสงเสริมและพัฒนา
ระบบฐานขอมูลดานลูกเสือ ยุว
กาชาดและกิจการนักเรียน
ประจำป 2565

เปาหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด

เพื่อใหความรูระบบขอมูล
สารสนเทศกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
การนำเขาขอมูลถูกตองเปนปจจุบัน
สามารถนำขอมูลสารสนเทศไปใชใน
การวางแผนพัฒนาตอไป

เจาหนาที่ที่รับผิดชอบลูกเสือและ
ยุวกาชาด ผูบังคับ บัญชาลูกเสือ
และผูบ ังคับ บัญชายุวกาชาด มี
ความรูความเขาใจระบบขอมูล
สารสนเทศ
ในการจัดเก็บขอมูล และ มีการ
นำเขาขอมูล ที่ถูกตองเปนปจจุบัน

แผนปฏิบัตริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565

งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หนวย : บาท)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
รวม
1
2
3
4
0
0
0
11,500
11,500

สอดคลอง
ยุทธศาสตร
ศธจ. / สป.
ศธภ.6
6
5
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