
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต   
2. ชื่อโครงการ  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566-2570)  
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเช่ือมโยง โดยระบุข้อความ และท าเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 
    4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการการพฒันาการเรียนรู้)   
    4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (ด้านการปฏิรปูกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
          ในศตวรรษที ่๒๑) 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (การเสรมิสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย์) 
4.6 แผนความมั่นคง (การเสรมิสร้างความมั่นคงของมนุษย์) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (ที่ 8 การปฏิรปูกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (ที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21)  
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 
      (ยุทธศาสตร์.ที่ ๓ เพิม่โอกาสใหผู้้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต) 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาก าลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหม้ีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตที่ 8 ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
 

 

แบบฟอรม์  
ส าหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
                      แผนงานยุทธศาสตรเ์พื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    ( ข้อ 1.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์) 
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.7 2565 ของหน่วยงาน 
    (ข้อ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนษุย์) 

8. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับ
สภาพที่เป็นจริงและสถานการณ์ด้านการศึกษาของจังหวัดในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ก าหนด
ทิศทางด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจการวางแผนในปีต่อ ๆ ไป  
2. เพื่อจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ.2566-2570 ที่มีการก าหนดทิศทางเป้าหมายระยะเวลา             
ที่ชัดเจน มีความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ นโยบายรัฐบาลและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง    

     3. เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค าของบประมาณ) 
9. ตัวชี้วัดของโครงการ 

9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
จ านวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค่าเป้าหมาย 1 ฉบับ)  
จ านวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต  พ.ศ. 2566-2570  จ านวน  1 ฉบับ   
จ านวนแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ค าของบประมาณ)  1 ฉบับ    
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1.ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ฉบับทบทวนปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2565 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายทุกระดับ เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ          
ลงสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่และเป็นข้อมูลฐานในการจัดท าค าของบประมาณประจ าปีที่มีประสิทธิภาพ  
2.ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 เป็นกรอบ
แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ลงสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพประชากรจังหวัดในด้านการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถน าสู่การปฏิบัติได้จริง  

 3.ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดภูเก็ต จัดท าค าของบประมาณเป็นไปตามกรอบแนวทางของแผนปฏิบัตกิาร 
 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566-2570   
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10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   
1. หน่วยงานการศึกษาในจงัหวัด  
2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในจังหวัด  
3. สถานศึกษาทุกระดบัทุกประเภทในจังหวัด  
4. หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้บริหาร/บุคลากร ทีเ่กี่ยวข้องด้านการวางแผน/ตัวแทนผูป้กครอง/ตัวแทนครผููส้อน/ 

   ตัวแทนนักเรียน /ตัวแทนองค์กรเอกชน   
11. ระยะเวลาด าเนินการ 01 ตุลาคม 2564 – 31 กรกฏาคม 2565         
12. สถานท่ีด าเนินการ  จังหวัดภูเก็ต 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนด าเนินการ  
      13.1 ประชุมจัดท าแผนพฒันาการศึกษาจังหวัด ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
      13.2.ประชุมจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจงัหวัดภูเก็ต  พ.ศ.2566-2570 (แผน 5 ปี) 
      13.3 จัดท าแผนปฏิบัตริาชการ ปี2565 (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ) 
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสท่ีเริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)  
      -ประชุมระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 60 คน พิจารณาทบทวนกรอบ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด(พ.ศ.2562-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      -ศธจ.ภูเก็ต จัดท าร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด(พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2565 เข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารเชิงยุททธศาสตร์ พิจารณากลั่นกรอง และน ามติร่าง
แผนพัฒนาฯ ดังกล่าว เข้าที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาเห็นชอบ 
     - คณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวัด (กศจ.) มีมตเิห็นชอบ ร่างแผนฯ  
     - ศธจ.ภูเก็ต จัดท าเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาฉบบัทบทวน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2565 จ านวน 50 
เล่ม เพื่อเผยแพร่หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการน าไปเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาในพื้นที่  
15. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (สะสม) 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ  มีแผน 1 ฉบบั หน่วยงานใน

สังกัดกระทรวง
ศึกษาทุกแหง่ 

จังหวัดภูเก็ตม ี
แผนพฒันาการศึกษา 

ฉบับทบทวน 
 ปีงบประมาณ 2656 

1 ฉบับ 

100 

เชิงคุณภาพ  จังหวัดภูเก็ตมกีรอบแผนพฒันาฯ 
ปีงบประมาณ 2565 ในการ 
ขับเคลือ่นทีส่อดคล้องกบั
เป้าหมายทุกระดับลงสู่การ
ปฏิบัติในระดบัพื้นที่  

หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง
ศึกษาทุกแหง่ 

น าไปเปน็กรอบในการ
จัดท าแผนปฎิบัติ

ราชการฯของหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2565 

 

100 
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๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากบัหรือมากกว่า 2 MB) 
  

ภาพประชุมจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 

นางสาวกิรณา โนนสินชัย รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต รักษาการในต าแหน่ง  
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  ประธานการประชุม 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีได้รับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

55,300  15,116 4,400 10,716 - - 

แหล่งงบประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธืการ 
 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
              - การประชุมต้องเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ อาจไม่สะดวกกับผู้เข้าร่วมประชุม ในเรื่อง ระบบ /
เอกสารการประชุม / การเสนอแนะอาจไม่สมบูรณ์ ครอบคลุม    
      18.2 แนวทางแก้ไข 
     - การสง่เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า/ ช้ีแจงวิธีการเข้าร่วมประชุม/ ส่งลิ้งการประชุม  
    - ผู้ควบคุมระบบ ต้องมีความช านาญในการแกป้ัญหาระหว่างประชุม 
             - ให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นทั่วถึง  
19. แผนท่ีจะด าเนินการต่อไป 

1.  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2566-2570  จ านวน  1 ฉบับ   
2.  แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 (ค าของบประมาณ) จ านวน  1 ฉบับ    

20. ประโยชน์ท่ีสาธารณชนได้รับ 
21. ผู้รายงาน น.ส.ธันวารัตน์ มณีพันานนท์ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
      โทรศัพท์ 0898675972 โทรสาร. 0 7621 1429-9 ต่อ 11   
      e–mail : www.phuketpeo.moe.go.th 
22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

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

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานฯ ไปที่ส านักนโยบายและยทุธศาสตร ์ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร  

ทาง e-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน 
 กลุ่มติดตามและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นายสรินท์  ศรีสมพันธุ์ ผู้อ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล โทรศัพท์ ๐ ๒280 2867 ต่อ ๑๖๐1 
 2. นายศุภกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒280 2867 ต่อ ๑๖๐๗ 
 3. นางสาวโศภาพิชญ์  ฉัตรนาค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒280 2867 ต่อ ๑๖๐5 
 
 
 

mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน


แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  
2. ชื่อโครงการ โครงการขับเคลื่อนการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและประสทิธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไก กศจ. 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเช่ือมโยง โดยระบุข้อความ และท าเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบดุ้านการพฒันาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้านประเด็น การพฒันาการเรียนรู้) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้าน.................................................................................................) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน..............................................................................................................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยทุธศาสตร์...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบ.ุ........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 
      (โปรดระบุยทุธศาสตร์ข้อ 1 พฒันาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล) 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาก าลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหม้ีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตที่ 8 ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
     

 

แบบฟอรม์  
ส าหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
                      แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนบัสนุนด้านการพฒันาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ........................................................................................................... ........................) 
 

6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
    (โปรดระบุ สอดคล้องกับกลยุทธ์ ศธจ.ข้อ 1 การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 
 

7. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์นั้น มีเป้าหมายการพัฒนาที่
ส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ่า
เป็นในศตวรรษที่ 21  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรู้
และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  ดังนั้นส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตซึ่งมี
หน้าที่ในการขับเคลื่อน พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต จึงได้เล็งเห็นความส าคัญของการ
ด าเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว โดยใช้กลไกและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต ซึ่งจะมุ่งเน้นให้สถานศึกษาน ากลยุทธ์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ไปวางแผนพัฒนาคุณภา พ
การศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงการจัดการเรียนรู้เชิงรุก การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดให้มีโครงการขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไก กศจ.ภูเก็ตข้ึน 
 

8. วัตถุประสงค์ 
       1. เพื่อจัดท าแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยผ่านกลไก กศจ.ภูเก็ต  
       2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานศึกษาจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกที่เน้นพฒันาผูเ้รียนให้มทีักษะการเรียนรู้
และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
       3. เพื่อก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัตงิานและตัวช้ีวัดร่วมของหน่วยงานทางการศึกษาในสงักัด
กระทรวงศึกษาธิการของจงัหวัดภูเก็ต 
       4. เพื่อนิเทศ ก ากับ ติดตามใหส้ถานศึกษาน าแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยผ่านกลไก 
กศจ.ภูเก็ตไปสู่การปฏิบัต ิ

9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
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     9.1 เชิงปริมาณ   
           1. มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจงัหวัด 
           2. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดภูเกต็ 
           3. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาที่น ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
     9.2 เชิงคุณภาพ   
           1. หน่วยงานทางการศึกษาสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางการศึกษาได้อย่างมีประสทิธิภาพ  
           2. หน่วยงานทางการศึกษามีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด  

 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ สถานศึกษา ครูผูส้อน และนกัเรียน ในพื้นทีจ่ังหวัดภูเก็ต 
11. ระยะเวลาด าเนินการ 01 ตุลาคม 2564 – 01 กันยายน 2565         
12. สถานท่ีด าเนินการ สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนด าเนินการ  
 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมจัดท าแนวทางการยกระดบัคุณภาพการศึกษาโดยผ่านกลไก กศจ.ภูเก็ต/กรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวช้ีวัดร่วมของหน่วยงานทางการศึกษา     
            กิจกรรมท่ี 2 นิเทศ ติดตามการน าแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
หรือหน่วยงานทางการศึกษาในจงัหวัด ระยะที่ 1                                                                                                                    
             กิจกรรมท่ี 3 นิเทศ ติดตามการน าแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
หรือหน่วยงานทางการศึกษาในจงัหวัด ระยะที่ 2 
             กิจกรรมท่ี 4 สะท้อนผลการติดตามการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ 
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสท่ีเริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)  
  ยังไม่ได้ด าเนินการ เนือ่งจาก มีโครงการและกจิกรรมที่เร่งดว่นหลายอย่างในช่วงเวลาเดียวกัน แต่
ผู้รบัผิดชอบงานโครงการมีไม่พอ 
 
15. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (สะสม) 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
ร้อยละของสถานศึกษาที่น า
ยุทธศาสตร์ไปใช้ 

 ร้อยละ 80  ยังไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 

เชิงคุณภาพ      
ขับเคลือ่นน ายุทธสาสตร์ไป
ใช้ 

อย่างมีคุณภาพ ยังไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากบัหรือมากกว่า 2 MB)   - ยังไม่ได้ด าเนินการ- 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีได้รับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

        90,900 0 0 0   
แหล่งงบประมาณ  เงินงบประมาณ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
  จ านวนบุคลากรน้อย  ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
  เพิ่มจ านวนบุคลากรในส่วนระดับปฏิบัติการให้จงัหวัดขนาดเล็กใหเ้พียงพอ เนื่องจากปรมิาณงาน 
โครงการกจิกรรมของจงัหวัดขนาดเลก็ก็มเีหมือนจงัหวัดขนาดใหญ่แต่คนมีจ านวนน้อย 
 
19. แผนท่ีจะด าเนินการต่อไป 
                     วางแผนด าเนินงานตามกจิกรรมที่ 1  
20. ประโยชน์ท่ีสาธารณชนได้รับ  นักเรียนได้รบัการพัฒนาคุณภาพและทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21  
21. ผู้รายงาน  นางสาวฉวีวรรณ จ้อยจิตร    ต าแหน่ง   ศึกษานิเทศก ์
     โทรศัพท์ 096 859 8924  โทรสาร..............-..............e–mail : cbj00007@gmail.com 
22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี .....15........ เดือน ..มีนาคม...พ.ศ. 2565 

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

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานฯ ไปที่ส านักนโยบายและยทุธศาสตร ์ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร  

ทาง e-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน 
 กลุ่มติดตามและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นายสรินท์  ศรีสมพันธุ์ ผู้อ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล โทรศัพท์ ๐ ๒280 2867 ต่อ ๑๖๐1 
 2. นายศุภกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒280 2867 ต่อ ๑๖๐๗ 
 3. นางสาวโศภาพิชญ์  ฉัตรนาค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒280 2867 ต่อ ๑๖๐5 
 
 
 

mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน


แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  
2. ชื่อโครงการ ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร ์
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเช่ือมโยง โดยระบุข้อความ และท าเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
   ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพของรัฐ 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้าน.................................................................................................) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน..............................................................................................................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยทุธศาสตร์...................................................................................................................................) 
4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบ.ุ........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 
      ข้อ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาก าลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหม้ีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลติที่ 5 ผูร้บับริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลติที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

  ผลผลติที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลติที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลติที่ 8 ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
     

 

แบบฟอรม์  
ส าหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
                      แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนบัสนุนด้านการพฒันาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
            แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
     ข้อ ๖ การปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัด 
7. หลักการและเหตุผล  

สืบเนื่องตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีการก าหนดมาตรการและกลไกเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาค ทั้งใน
ส่วนของโครงสร้างองค์การ การบริหารจัดการ และด้านบุคลากร ให้เกิดการขับเคลื่อนในรูปแบบความร่วมมือ
และบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
นั้น ๆ เป็นการกระจายอ านาจและลดความเหลื่อมล้ าในการจัดการศึกษา โดยท าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด  และมีอ านาจหน้าที่ใน
เขตจังหวัด ตามข้อ 11(3) สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และข้อ 11(7)ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และ
แนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา   

                  ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ เกิดการบรูณาการงานระดบัพื้นที่   สนองตอบนโยบายและยทุธศาสตร์ ของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจึงไดจ้ัดท าโครงการตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยทุธศาสตร์ในปงีบประมาณ 2565 ข้ึน   
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8. วัตถุประสงค์ 
           1. เพื่อก ากับ ดแูล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้สอดคล้องกับการด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ   
         2. เพื่อประสานงาน สนบัสนุนการปฏิบัติงานและลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้า และให้
ข้อเสนอแนะ แกส่ถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ                                                                                             
         3. เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ   

 
9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ. 
           ผลผลิต 

1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต สามารถด าเนินการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน  
     ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ได้ตามแผนฯ ที ่
     ก าหนดไว้ (ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ภาคเรียน)  
2) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต น าผลการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของ 

หน่วยงานและสถานศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นทีจ่ังหวัด มา
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ เพื่อการปรับปรุง พฒันา ยกระดบัคุณภาพการศึกษาของจงัหวัดในปีต่อไป    

           ผลลัพธ์ 
1) แผนการตรวจราชการและแผนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจงัหวัด 

ภูเก็ต มีความสอดคล้องกบันโยบายการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานและ
สถานศึกษา ในทุกระดับ  

2) สถานศึกษา และหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ได้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
ตามแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  และนโยบาย , จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อยกระดบัคุณภาพและประสทิธิภาพในการบริหารจัด การศึกษาที่สง่ผลต่อคุณภาพผูเ้รียน 

3) รายงานผลการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด มา
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ เพื่อการปรับปรุง พฒันา ยกระดบัคุณภาพการศึกษาของจงัหวัด  
 

     9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ. 
           ผลผลิต 

1) สถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการจัดการศึกษาจากส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ สามารถด าเนินงานตามยทุธศาสตร์ รวมทั้ง นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มข้ึน ร้อยละ 90  
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           ผลลัพธ์ 
1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มผีลการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของ 

หน่วยงานและสถานศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นทีจ่ังหวัด   
5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

             1. หน่วยงานและสถานศึกษาในจงัหวัดภูเก็ต น ายุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ  
                พ.ศ.2565  รวมทั้งนโยบาย จุดเน้นและการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัติ 
                ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน  
             2. ผู้เรียนทกุระดบั ทุกประเภทได้รับโอกาสในการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  
             3. ผู้เรียนทกุช่วงวัยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ ด ารงตนอยู่ใน 
                 สังคมอย่างมีความสุข  
             4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตนเองให้มีองค์ความรู้ ทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
       บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และบุคลากร ผู้เรียน หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ 
             จังหวัด ภูเก็ต 
11. ระยะเวลาด าเนินการ  
   1 ธันวาคม  2564 – 30 กันยายน 2565 

12. สถานท่ีด าเนินการ   
      สถานศึกษาที่รับการตรวจ /การลงพื้นที่ติดตามในจังหวัดกระบี่ /สรุาษฎร์ธานี /ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนด าเนินการ  
     - การลงพื้นที่ติดตามการประชุมครม.สัญจร ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  (จงัหวัดกระบี่ ) 
 - การลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ภาคเรียนที่ 2/2564 และภาคเรียนที่ 1/2565 ใน
สถานศึกษาแบบบูรณาการทุกสังกัด สุ่มตรวจจ านวน  5 วัน 10 โรง  (2ครั้ง) 
-  การลงพื้นที่ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรบัการตรวจจากกลุ่มตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล  (จังหวัดสรุาษฎร์ธานี ) 
     - การตรวจและออกนิเทศติดตาม ตรวจสอบหน่วยงานในพื้นที่ฯตามกลุ่มเป้าหมาย 
    - การจัดท ารายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ 
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14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสท่ีเริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)  
      ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ได้ด าเนินการ ดังน้ี 
           - การลงพื้นที่ติดตามการประชุมครม.สญัจร ของรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงศึกษาธิการ  (จังหวัดกระบี่ ) 
 - การลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขใน
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ภาคเรียนที่ 2/2564 และภาคเรียนที่ 1/2565 ใน
สถานศึกษาแบบบรูณาการทุกสังกัด สุ่มตรวจจ านวน  5 วัน 10 โรง   
15. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (สะสม) 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต สามารถด าเนินการตรวจ 
ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
ได้ตามแผนฯ ที่ก าหนดไว้ 

๗ 7 หน่วยงาน ได้รับการรายงานผลการ
ตรวจราชการตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการครบ
ทุกหน่วยงาน 

100 

เชิงคุณภาพ      
1) สถานศึกษาที่

ได้รับการนเิทศ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษาจาก
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ในพื้นที่ สามารถด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ รวมทั้ง 
นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 90  

 

๑๐ สถานศึกษา 
๑๐ แห่ง 

1) สถานศึกษา
สามารถด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ 
รวมทั้ง นโยบายและ
จุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 90  

 

90 
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๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีได้รับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

60,000 60,000 10,560 16420 32,080 940 
แหล่งงบประมาณ 60,000 บาท (แต่ในขณะน้ียังไม่ได้รับงบประมาณท่ีจัดสรรมาให้ ). 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
.                 1. การด าเนินงานโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า 
                  2. สืบเนื่องด้วยจ านวนบุคลากรมีไม่เพียงพอ 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
.                 - การจัดสรรงบประมาณ ควรจัดสรรให้ทัน รวดเร็วพร้อมใช้ในการบริหารโครงการ 
 
 
19. แผนท่ีจะด าเนินการต่อไป 
.                 – ไม่มี - 
 
20. ประโยชน์ท่ีสาธารณชนได้รับ 
                 หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต น ายุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ  
     พ.ศ. ๒๕๖๕  รวมทั้งนโยบาย จุดเน้นและการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัต ิ
     ได้อย่างมีประสทิธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน  
 
21. ผู้รายงาน   นางสาวสมเพียร  เทียนทอง  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
     โทรศัพท์..076211428...................โทรสาร................................e–mail : noopan.tt@hotmail.com 
 
22. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี .....22.......... เดือน   มีนาคม  พ.ศ.  2565 

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

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานฯ ไปที่ส านักนโยบายและยทุธศาสตร ์ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร  

ทาง e-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน 
 กลุ่มติดตามและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นายสรินท์  ศรีสมพันธุ์ ผู้อ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล โทรศัพท์ ๐ ๒280 2867 ต่อ ๑๖๐1 
 2. นายศุภกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒280 2867 ต่อ ๑๖๐๗ 
 3. นางสาวโศภาพิชญ์  ฉัตรนาค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒280 2867 ต่อ ๑๖๐5 
 
 
 

mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน


 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
****************************** 

1. ชื่อหน่วยงาน   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  
2. ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดภูเก็ต 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเช่ือมโยง โดยระบุข้อความ และท าเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
        4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ) 
    4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็นการบริการประชาชนและประสทิธิภาพภาครัฐ)   
    4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (การสร้างและพฒันาบุคลากรภาครัฐ) 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) (การเสริมสร้างและ- 
      พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
4.6 แผนความมั่นคง - 
4.7 นโยบายรัฐบาล - 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาก าลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหม้ีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตที่ 8 ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
 
 
 
 

 

แบบฟอรม์  
ส าหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
                      แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนบัสนุนด้านการพฒันาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ..............ไม่มี.....................................................................................................................) 
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
    (ข้อ 1.การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 
7. หลักการและเหตุผล  

การพัฒนาองค์การเป็นทฤษฎีที่อาศัยหลักทางพฤติกรรมศาสตร์ สร้างความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับค่านิยม
และพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การ โดยเน้น 3 ด้าน คือ เพิ่มความสามารถในการท างาน ให้ความส าคัญกบัการ
พัฒนาองค์การ และให้ความส าคัญกบัการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกในองค์การ กระบวนการทีจ่ะ
เสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถ มีทักษะในการท างานดี ตลอดจนมทีัศนคติที่ดีในการ
ท างานอันจะเป็นผลให้การปฏิบัตงิานมปีระสิทธิภาพดียิ่งขึ้น นอกจากการให้ความรูท้างวิชาการแล้ว ต้องปลกูฝงัให้
ทุกคนมีพื้นฐานและความพร้อมในด้านปัญญา คุณธรรม จรยิธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามัคคี ทั้งนี้
เพราะว่าความส าเรจ็ในการร่วมมอืกันท างานเกิดจากการเสริมพลังความรู้ และพลงับวกจากบุคลากรทุกระดับ  
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เห็นความส าคัญของการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้ ถูกต้อง มีประสทิธิภาพสูงสุด จึงได้จัดโครงการพฒันาบุคลากรส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต 
8. วัตถุประสงค์ 

8.1 เพิ่มความรู้ความเข้าใจ ความคิด ความสัมพันธ์ในการท างาน และการท างานเป็นทีม ร่วมคิด ร่วมท า  
8.2 ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมองความคิดเห็นต่างๆ 

ร่วมกันในสถานการณ์  
8.3 ท าให้ได้เห็นถึงเทคนิควิธีการในการน ามาปรับใช้หรือแก้ไขปัญหา อันที่ ก่อให้เกิดประโยชน์ในการ

ท างาน  
8.4 เป็นการเปิดมุมมอง เปิดประสบการณ์ให้กับพนักงาน และน าประสบการณ์ที่ได้มาใช้ในการท างาน  
8.5 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร มีความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นหาความรู้ มีความคิด เชิงระบบ มี

ความสามารถรับรู้ เรียนรู้และน าไปใช้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง   
 



~ 3 ~ 

9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   

กิจกรรมที่ 1 บุคลากร ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 29 คน 
(กิจกรรมที่ 1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  

กิจกรรมที่ 2 บุคลากร ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  จ านวน 14 คน ร่วม (กลุ่มละ 2 คน) (กิจกรรม
ที่ 2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

9.2.1.บุคลากร มีทัศนคติที่ดี ต่อองค์การ มีความรักองค์กร ส่งผลให้งานประสบณ์ความส าเร็จ และ มี
คุณภาพ  ร้อยละ 85 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
11. ระยะเวลาด าเนินการ 01 ตุลาคม 2564 – 01 กันยายน 2565         
12. สถานท่ีด าเนินการ. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนด าเนินการ  

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย  
งบ 

ประมาณ 

จ าแนกประเภทค่าใช้จ่าย 

ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 

ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 

1. 

 

 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ( 1 วัน) (บุคลากรทุกคน รวม 25 คน) 

30 ตุลาคม 2564 

1.1  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 คนๆละ 2 มื้อๆละ 50.-บาท 

1.2 ค่าอาหารกลางวัน 25 คนๆละ 1 มื้อๆละ 120 บาท 

1.3 วทิยากร 1 คน 3 ชม.ๆละ 600 บาท 

1.4 ค่าวัสด ุ 

1.5 ค่าถ่ายเอกสาร (25*35) 

 

 

2,500 

3,000 

1,800 

    1,450 

    1,015 

 

 

 

 

1,800 

 

 

 

2,500 

3,000 

 
 

    
1,015 

    

 

 
 

  

 

1,450 

 

 ยอดยกไป 9,765 1,800 6,515 1,450 
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ท่ี 
 

 
กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
  

 

งบ 
ประมาณ 

จ าแนกประเภทค่าใช้จ่าย 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 

2. 

ยอดยกมา 

วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2564 แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 

(ศึกษาดูงาน) ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์  

1. อาหารเช้า 2 มื้อๆละ 220 บาท 10 คน 

2.อาหารว่างและเครื่องดืม่  4 มื้อๆละ 50 บาท 10 คน 

3. อาหารกลางวัน 2 มื้อๆละ 250 บาท 10 คน 

4. อาหารเย็น 2 มื้อๆละ 280.-บาท 10 คน 

5. ที่พัก 6 ห้องๆละ 1000 บาท 1 คืน 

6. ค่าป้ายไวนิล ศึกษาดูงาน ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์  

7. ค่าของที่ระลึก 1 ช้ิน 

8. ค่าน้้ามันเช้ือเพลงิ 

9. ค่าวัสด ุ

10. ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานโครงการ 

9,765 

 

 

4,400 

2,000 

5,000 
 

5,600 

6,000 

1,900 

1,500 

3,000 

300 

935 

1,800 6,515 

 

 

4,400 

2,000 

5,000 
 

5,600 

6,000 

 

1,500 

3,000 

 

935 

1,450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,900 
 

 

300 

 รวมงบประมาณ 40,400 1,800 34,950 3,650 

 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสท่ีเริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)      
 

บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดภูเก็ต วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ เป็นอย่างด ี
และมีทัศนคติที่ดี ต่อองค์การ มีความรกัองค์กร ร่วมท างานเป็นทีม สง่ผลใหง้านประสบณ์ความส าเรจ็  
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15. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (สะสม) 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ  บุคลากรร่วม

อบรม 
ร้อยละ 85 

29 คน 25 คน 86.21 

เชิงคุณภาพ  บุคลากรม ี
ทัศนคตทิี่ดีต่อ
องค์กร 
ร้อยละ 85 

29 คน 25 คน 86.21 

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากบัหรือมากกว่า 2 MB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



~ 6 ~ 

17. งบประมาณ 
  

งบประมาณท่ีได้รับ
ท้ังหมด 

 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 1 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 2 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 3 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 4 

40,400 34,815 34,815 0   
 

แหล่งงบประมาณ ได้รับจัดสรร จาก ต้นสงักัด ระดบักรม ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

เนือ่งจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้มีข้อจ ากัดในการด าเนินโครงการ 
      18.2 แนวทางแก้ไข 

คือถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯอย่างเรง่ครัด 
19. แผนท่ีจะด าเนินการต่อไป 

ปีงบประมาณ 2566 มุ่งพฒันาบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตด้านทักษะต่างๆ 
20. ประโยชน์ท่ีสาธารณชนได้รับ 

สร้างความประทับใจ สร้างความเช่ือมั่น ในศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน 
21ผู้รายงาน ส.ต.ต.หญิง กัญญารัตน์ บญุรัตน์ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
     โทรศัพท์.089 2874400..โทรสาร................................E–mail : kun.yom2515@gmail.com 
22. วันท่ีรายงาน ณ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
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ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานฯ ไปที่ส านักนโยบายและยทุธศาสตร ์ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร  

ทาง e-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน 
 กลุม่ติดตามและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นายสรินท์  ศรีสมพันธุ์ ผู้อ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล โทรศัพท์ ๐ ๒280 2867 ต่อ ๑๖๐1 
 2. นายศุภกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒280 2867 ต่อ ๑๖๐๗ 
 3. นางสาวโศภาพิชญ์  ฉัตรนาค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒280 2867 ต่อ ๑๖๐5 
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