
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  
2. ชื่อโครงการ   ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562-2565  
                      (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 

  
3. ห้วงเวลารายงาน     
      ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓          ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
      ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔         ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -  ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ       ยังไม่สิ้นสุดโครงการ                  สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง  ๆ  (โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √  
ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 
    4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการการพัฒนาการเรียนรู้)   
    4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
          ในศตวรรษท่ี ๒๑) 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
4.6 แผนความม่ันคง (การเสรมิสรา้งความมั่นคงของมนุษย)์ 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลกั  (การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑)  
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ข้อ1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    ( ข้อ 1.การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

7. หลักการและเหตุผล  
                ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือ
ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด  การปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ    ที่มอบหมาย โดยอำนาจหน้าที่ข้อ
หนึ่งที่มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบในข้อ 11 (2) คือ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 9 กำหนดไว้ว่าการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติคือ  ก่อนจะ
ดำเนินการตามภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า  ดังนั้น เพ่ือให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและอำนาจหน้าที่ มีเครื่องมือในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
บริบทและความต้องการของพ้ืนที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจั งหวัดภูเก็ต 
พ.ศ.2562-2565 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
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พ.ศ.2565 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณประจำปี ) ขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 
8. วัตถุประสงค์ 

      1. เพ่ือให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ และ
ระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต    
      2. เพ่ือกำหนดกรอบ จุดเน้น นโยบายและแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดให้สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาทุกระดับ    
      3. เพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2562-2565 และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดภูเก็ต (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)       

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
           9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ .ศ.2562-
2565 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2564)   1 ฉบับ 
  9.2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 1 ฉบับ 
           9.3 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2562-2565 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2564) สู่สถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมและ 
มีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดจังหวัดภูเก็ต/นักเรียน/นักศึกษา/ประชาชน 
      หนว่ยงานภาครัฐและเอกชน 
11. ระยะเวลาดำเนินการ    ตุลาคม 2563-กันยายน 2564 
12. สถานที่ดำเนินการ จังหวัดภูเก็ต 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
  1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562-2565  
ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 2.  จดัทำแผนปฏิบัติราชการจังหวดัภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณประจำปี) 
  3.  การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)   
 1. มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวนปงีบประมาณ พ.ศ.2564  1  ฉบับ 
 2.  มีแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณประจำปี) 
 3. มีรายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  1 เล่ม 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  
มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ.2562-
2565 (ฉบบัทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2564)    

   1 ฉบับ 
 
 

1 ฉบับ 
 
 

1 ฉบับ 
 
 

100 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
มีแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณประจำปี) 

 
 

1 ฉบับ 
 

 
 

1 ฉบับ 
 

 
 

1 ฉบับ 
 

 
 

100 

เชิงคุณภาพ      
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2562-2565  
(ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2564) สู่
สถานศึกษา 
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและ 
มีประสิทธิภาพ     

80 80 - - 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

60,300 53,487.35  35,736.60  11,462.75  3,164 6,289 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (งบประมาณโครงการฯและงบบริหารสำนักงาน) 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
       1. งบประมาณโครงการไม่เพียงพอในการดำเนินงาน 
               2. การบูรณาการด้านการศึกษาเชิงพ้ืนที่ไม่เคยได้รับงบประมาณในการเสนอโครงการ ทำให้ไม่มีการ
พัฒนาการศึกษาเชิงพื้นท่ีอย่างเป็นรูปธรรม 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
     1. การจัดสรรงบประมาณต้องเพียงพอครบกระบวนการจนสำเร็จลุล่วงทุกขั้นตอน   
     2. การบูรณาการด้านการศึกษาเชิงพ้ืนที่ควรจัดสรรงบประมาณลงมาเฉพาะในพ้ืนที่ทุกปีเพ่ือ 
ความต่อเนื่อง 
  
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป ปีงบประมาณ 2565 มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อรองรับการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ
หลังจากผลกระทบ โควิด-19 
      
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ  ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกอาชีพ ทุกวัย ควรได้รับประโยชน์จากการจัดการศึกษา
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม 
        
21. ผู้รายงานนางสาวธันวารตัน์ มณีพันธานนท์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
     โทรศัพท์.089-8675972..โทรสาร................................E–mail : thov-star@hotmail.com 
 
22. วนัทีร่ายงาน ณ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 



แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  
2. ชื่อโครงการ : โครงการ IFTE (Innovation for Thai Education) 
3. หว้งเวลารายงาน     
      ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓      ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔      ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ       ยังไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการพัฒนาการเรียนรู้) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (ดา้นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21) 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

     (การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 

   4.6 แผนความม่ันคง (การเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์) 

4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (ปฏิรูปการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (ยกระดับคุณภาพการศึกษา) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 
7. หลักการและเหตุผล  

     การที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในอนาคตนั้น  จะต้องให้
ความสำคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการ
การพัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ให้มีการเตรียมความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 แต่จากรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562 
พบว่า ในแผนแม่บทด้านการพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งมีเป้าหมายให้วัยเรียน วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 
ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น ผลการประเมินด้านทักษะ 
อยู่ที่ 62.30 คะแนน ต่ำกว่า ปี 2561 ซึ่งผลการประเมินอยู่ที่ 63.00 และจากรายงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ
ไทย (ทีดีอาร์ไอ) พบว่า ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทยสาเหตุหลักส่วนหนึ่ง เกิดจากระบบการศึกษาไทยไม่เอ้ือต่อ
การสร้างความรับผิดชอบ (Accountability) หลักสูตรและตารางเรียนของไทยไม่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะ
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แห่งศตวรรษท่ี 21 การทดสอบยังคงเน้นการจดจำเนื้อหามากกว่าการเรียนเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริง  
ดังนั้น จึงต้องส่งเสริมและพัฒนาให้มีกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทั้ง 3 ด้าน  คือ กระบวนการ
บริหาร จัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งจะต้องมีความร้อยรัด
สัมพันธ์กันเป็นอย่างดี โดยต้องอาศัยความร่วมมือกันของบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน การสร้างเครือข่ายใน
การทางานในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการร่วมคิด 
ร่วมทำร่วมประเมินผล อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนากระบวนการทางาน และสร้างนวัตกรรมในการทำงานให้
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพบริบทและความต้องการของจังหวัด รองรับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ
ในศตวรรษที่ 21  จากเหตุผลและความจาเป็นดังกล่าว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดทำโครงการ 
Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยการนาผลการวิเคราะห์และการวิจัย การพัฒนา
รูปแบบและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการวิเคราะห์ และการวิจัย
แนวทางการนิ เทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา จากโครงการ TFE (Teams For 
Education) และโครงการ “ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา จากปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 - 
2563 มาสรุปหลอมรวมและใช้ในการวางแผนในการพัฒนาการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา เพ่ือสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรในทุกภาคส่วนมาร่วมกันสร้างนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง
ในด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพของผู้เรียนในด้านทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21   

8. วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือให้มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และการีวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด  
          2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล  
          3. เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัยและเผยแพร่นวัตกรรมนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา การจัดการ
เรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
          4. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
          5. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้สถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐานผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 
           6. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

  9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ     

          1. มีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
          2. มีวธิีปฏิบัติที่ดี(Best Practice) ด้านการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล  
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          3. มีการขยายผล เผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล  
          4. มีเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด  
          5. มี Supervisor Teams เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด 
     9.2 ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ 
          1. มีข้อมูลสานสนเทศทางการศึกษาท่ีมีความถูกต้อง ครอบคลุม ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน 
          2. ผู้เรียนในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน  

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนใน
สถานศึกษาท่ีร่วมโครงการ รวมทั้งบุคลากรและหน่วยงานทางการศึกษาที่เป็นทีมพัฒนาของจังหวัด 

11. ระยะเวลาดำเนินการ     01 ตุลาคม 2563 – 01 กันยายน 2564         
12. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 33 แห่ง 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
 กิจกรรมที ่1 โครงการวิจัย /วิเคราะห์ข้อมูลผลการสอบ O-NET 
 กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาผู้บริหาร ครูผู้สอนโดยความร่วมมือของ คณะทำงานจาก ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 กิจกรรมที่ 3 จัดงบประมาณสนับสนุนค่าวัสดุให้สถานศึกษาที่ร่วมโครงการ 
 กิจกรรมที่ 4 ประกวด Best Practice ระดับจังหวัด (โดยความร่วมมือของ ม.ราชภัฏภูเก็ต) 
 กิจกรรมท่ี 5 ประชุมนำเสนอผลงานของตัวแทนจังหวัด (Best Practice ) ระดับภาค/ประเทศ 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  

          1. จังหวัดมีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และการีวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด  
          2. จังหวัดมีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
          3. จังหวัดและสถานศึกษาใช้ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ฺ วิจัย และนวัตกรรมที่ได้ไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
          4. จังหวัดมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
          5. สถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานผ่านเกณฑ์เพ่ิมขึ้น 
          6. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ    - - 
1.มีนวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษาการจัดการเรียนรู้ 
และการนิเทศติดตามและ
ประเมินผล  
2. มีวิธีปฏิบัติที่ดี(Best 
Practice) ด้านการบริหารจัด
การศึกษา การจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
3 
 
 
 

 
 
 
3 
 
 
 

 
 
 
3 
 
 
 

 
 
 

100 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
และการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล  
 3. มีการขยายผล เผยแพร่
นวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษา การจัดการเรียนรู้ 
และการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล  
 4. มีเครือข่ายความร่วมมือ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ระดับจังหวัด  
 5. มี Supervisor Teams เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ระดับจังหวัด 
 

 
 
3 
 
 
 
 
 
3 
 
 
1 
 

 

 
 
3 
 
 
 
 
 
3 
 
 
1 

 
 
3 
 
 
 
 
 
3 
 
 
1 

 
 

100 
 
 
 
 

 
100 

 
 

100 

เชิงคุณภาพ      
1. มีข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาท่ีมีความถูกต้อง 
ครอบคลุม ชัดเจน และเป็น
ปัจจุบัน 
 2.ผู้เรียนในสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมายมีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐานเพิ่มขึ้น  
 

1.ข้อมูล
สารสนเทศ
ทาง
การศึกษาท่ี
มีความ
ถูกต้อง 
ครอบคลุม 
ชัดเจน และ
เป็นปัจจุบัน 
2.ผู้เรียนมี
คะแนนผล
การทดสอบ 
O-NET 
เพ่ิมขึ้น 

 
 
 
 

33  รร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

 
 
 

33 รร. 

 
 
 

100 
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๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

284,000 214,944 0 131,492 8,572 74,880 

แหล่งงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
 ศึกษานิเทศก์มีจำนวนไม่เพียงพอกับปริมาณงานส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามปฏิทิน (จำนวน
ศึกษานิเทศก์ในจังหวัดขนาดใหญ่และจงัหวัดขนาดเล็กต่างกันมาก แต่ปริมาณงาน โครการไม่ต่างกัน) 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดศึกษานิเทศก์ให้จังหวัดขนาดเล็กเพิ่มขึ้นอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของ
จังหวัดขนาดใหญ่ 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 กิจกรรมที ่1 โครงการวิจัย /วิเคราะห์ข้อมูลผลการสอบ O-NET 
 กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาผู้บริหาร ครูผู้สอนโดยความร่วมมือของ คณะทำงานจาก ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 กิจกรรมที่ 3 จัดงบประมาณสนับสนุนค่าวัสดุให้สถานศึกษาที่ร่วมโครงการ 
 กิจกรรมที่ 4 ประกวด Best Practice ระดับจังหวัด (โดยความร่วมมือของ ม.ราชภัฏภูเก็ต) 
 กิจกรรมที่ 5 ประชุมนำเสนอผลงานของตัวแทนจังหวัด (Best Practice ) ระดับภาค/ประเทศ 
 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 1. จังหวัดมีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด  
          2. จังหวัดมีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
          3. จังหวัดและสถานศึกษาใช้ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และนวัตกรรมที่ได้ไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
          4. จังหวัดมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
          5. สถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานผ่านเกณฑ์เพ่ิมขึ้น 
          6. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
21. ผู้รายงาน  นางสาวฉวีรรณ จ้อยจิตร ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ      
โทรศัพท์ 096 859 8924 โทรสาร.............-...................E–mail : cbj00007@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

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

 
 

mailto:cbj00007@gmail.com


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ....................................................สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต.....................................................  
2. ชื่อโครงการ ……..สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ………. 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
    ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔           ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน...........ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์……….....) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบดุ้าน..........การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม...............) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้าน.การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างจิต

สาธารณะและความเป็นพลเมืองดี..) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน..................................ด้านการศึกษา.....................................................) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์............................................การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย.์.....................) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ......การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย

ทุกช่วงวัย.....) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ.....การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21...................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลติที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที ่4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพตดิ 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ะดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบนุโยบายข้อ..................................................................................... ..............................................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ.....ขอ้ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์..............................) 
7. หลักการและเหตุผล  
. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ กำหนดรูปแบบการปกครองและประมุขแห่งรัฐ ไว้ว่าประเทศ
ไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ คือ ทรง
ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ และพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ได้ทรงตอบรับการขึ้นทรงราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 10 แห่งพระ
บรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และมีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์ มีความว่า... “ตามที่
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา ได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทย เชิญข้าพเจ้าขึ้น
ครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมณเทียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์กับรัฐธรรมนูญ
ของราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับเพ่ือสนองพระราชปณิธาน และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนชาวไทย
ทั้งปวง” กอปรกับพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร คือ การสร้างคนดี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ 
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ทรงมีพระบรมราโชบาย เพ่ือสืบสานพระราชปณิ ธานแห่ งองค์พระบรมชนกนาถในการ สร้างคนดี                    
ให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพ้ืนฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การมีทัศนคติ           
ที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่งคงมีคุณธรรม (3) การมีงานทำ มีอาชีพ และ (4) การเป็นพลเมือง
ดี บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สร้างความ
เสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการแก่สังคม พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่  10 สู่การปฏิบัติ และยึดมั่นปฏิบัติเป็นหลักในการพัฒนาการศึกษาของชาติ               
ให้เจริญก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม  

ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมนำพระบรมราโชบาย                     
ด้านการศึกษา มาเป็นหลักชัยในการสร้างผู้ เรียนเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่งสู่การปฏิบัติตามรอย                    
พระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรม 
8. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของกระราชวงศ์จักรี   
         2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็น
พลเมืองดี มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม 
         3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน                
มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1. ผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานอย่างน้อย 1,000 คน 
     2. หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดอ่ืน ตลอดจนหน่วยงาน     
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

สังคมมีความปรองดอง สมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

ผู้เรียน ข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาสังกดักระทรวงศกึษาธิการ 
11. ระยะเวลาดำเนินการ 01 มกราคม  - 31 กันยายน 2564      
12. สถานที่ดำเนินการ      จังหวัดภูเก็ต 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
  สิ้นสุดโครงการ 
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14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 - จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม/อบรมผู้นำต้นแบบศาสตร์พระราชาฯ 
   ดำเนินการการจดัประชุมในวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 40 คน  
 - ตะลุยสวนกสิกรรมธรรมชาติ (ตามศาสตร์พระราชา) 
   ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 8 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ระหว่างวันที 4 – 8 มีนาคม 
2564 

 -  การประเมินสถานศึกษาพอเพียง  จำนวน 3 แห่ง  ดังนี้ 
    ๑.๑ โรงเรียนพิบูลสวัสดี     ในที่  ๘  มีนาคม ๒๕๖๔ 
    ๑.๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว    ในวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
    ๑.๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต  ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔  

โดยมีค่าใช้จ่าย   - ค่าใช้จ่ายในการออกประเมิน (12,440- เบิกเกินส่งคืน 2,260)  จำนวน  10,180  บาท 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (การประชุมเตรียมอออกประเมินฯ)  จำนวน      280  บาท 
       -  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียง ระดับจังหวัดเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ 
มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
 - การขยายผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียงสู่สถานศึกษาเอกชน (กิจกรรมการประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ) 
    - สถานศึกษาสังกัดเอกชน  เข้าร่วมกิจกรรม  20 แห่ง  รวม 40 คน 
   - หน่วยงานการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ๒ แห่ง  รวม 5 คน 
      (กลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาละ 2 คน ) 
   - สถานศึกษาที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม 3 แห่ง   
   - การขยายผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียงสู่สถานศึกษาเอกชน  

- การสนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาพอเพียง เสนอขอเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวน ๒ แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 ภูเก็ต 
และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 กะทู้ 

         -ติดตาม ประสานส่วนกลาง (สพฐ.) การเสนอขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ขณะนี้
เรื่องอยู่ที่ส่วนกลาง  รอรับการประเมินฯ คาดว่าจะสามารถประเมินได้ช่วง มีนาคม 2565 
        -นิเทศ แนะนำ และชี้แจงแนวทางการขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้แก่  
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 กะทู้  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ  ห้อง
ประชุมพอเพียง  โรงเรียนกะทู้วิทยา 
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5. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
กิจกรรมที่ 1     
เชิงปริมาณ      
1. ประชุมสร้างการรับรู้ฯ 40 คน 42 คน ครอบคลุม

กลุ่มเป้าหมายทุกสังกัด 
100 

2. อบรมผู้บรหิารแกนนำศาสตร์
พระราชา 

10 คน 8 คน สามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ได้ 8 คน 

80 

เชงิคุณภาพ      
สังคมมคีวามปรองดอง สมานฉันท์ 
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

    

กิจกรรมที่ 4     
เชิงปริมาณ      
1. การประเมินสถานศึกษา
พอเพียง 
2. การขยายผลการขับเคลื่อนฯ 

3 โรงเรียน 
 

23 โรงเรียน 

3 โรงเรียน 
 

 

23 โรงเรียน 

ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 
- 20 โรงเรียน 

เพ่ิมขอรับการขยายผล
จากศูนย์การศึกษา

พิเศษ และและโรงเรียน
ภูเก็ตปัญญานุกูล ๒ 

แห่ง   

100 
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทา่กับหรือมากกว่า 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที ่2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที ่3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

488,292 189,887 0 17,780 27,750 144,357 
 
แหลง่งบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 - มีสถานศึกษาเอกชนบางแห่งไม่ม่ันใจกับสถานการณ์โควิด-19 และไม่ม่ันใจกับมาตรการรักษาระยะห่าง
ที่จัดให้ และไม่ประสานติดต่อรับทราบนโยบายแต่อย่างไร  จำนวน 3 แห่ง การขับเคลื่อนการดำเนินการฯ ดังกล่าว 
จงึไม่สามารถจัดได้ครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ (ทั้ง ๆ ที่เป็นหน่วยงานในการกำกับดูแล)  ดังนั้น  สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนจึงควรให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนฯ และถือเป็นนโยบายสั่งการจากส่วนกลาง  
เพ่ือให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคสวามารถดำเนินการขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน       
 -หน่วยงานเอกชน ไม่ค่อยให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนเท่าที่ควร 
  -หน่วยงานกำกับดูแลสถานศึกษาเอกชนต้องเน้นย้ำให้สถานศึกษาเอกชนให้ความสำคัญมากกว่านี้ 
 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
     - ดำเนินกิจกรรมรักษ์บ้าน รักษ์ถิ่น  
     - จัดกิจกรรมถอดคมัภีร์ คนดีของสังคม (เปลี่ยนชื่อกิจกรรมความเป็นพลเมืองดีของสังคม) 
     - ดำเนินกิจกรรม การนิเทศ ติดตามฯ และการสร้างสื่อสร้างสรรค ์
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
         1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมให้มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มี
คุณธรรม และมีอาชีพ - มีงานทำ และเป็นพลเมืองที่ดี 
 2. สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดได้รับการสนับสนุนให้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร สู่การจัดการศึกษาพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
          3. เด็ก เยาวชนปฏิบตัิตนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความช่วยเหลือ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มีน้ำใจให้กัน 
21. ผู้รายงาน นางสาวสนธยา อรรคจุ่น .ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
    โทรศัพท์ 076 211428-9 ต่อ 15 โทรสาร 076 211428-9 ต่อ 11E–mail : nuchsonp@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

-------------------------------------- 
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ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร ์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ทาง E-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน 
 กลุ่มติดตามและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นายสรนิท์  ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐1 
 2. นางเจนจิรา  ธัชศฤงคารสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๖ 
 3. นางสาววันรวี  จุลเสน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐9 
   รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
 4. นางกัญญารัตน์ ลับกิ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐3 
 5. นายศุภกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๗ 
 6. นางสาวปรานี  ลิ้มในเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐2 
 7. นางสาวโศภาพิชญ์  ฉัตรนาค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gg.gg/nrrg1 

Download แบบรายงานและเอกสารประกอบ 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  

****************************** 
 

1. ชื่อหน่วยงาน   ..............สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต...............  
2. ชื่อโครงการ ………ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยผ่านกลไกของ กศจ.…………. 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ     ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัยพยากรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   การพัฒนาการเรียนรู้ 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ   ด้านการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
       โปรดระบุยุทธศาสตร์  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ...................................................... ...................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก   ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน ข้อ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21  
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 



~ 2 ~ 

 

 
     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 

    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
      -   
 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔   ข้อ 1 การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 

7. หลักการและเหตุผล     
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 กำหนดให้ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีอำนาจหน้าที่ในส่วนของการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่า
เทียมและทั่วถึงในพ้ืนที่จังหวัด โดยการกำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ให้ความ
เห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือ 
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หน่วยงาน และสถานศึกษา และกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษา โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เน้นให้มีการประสานและ                     
บูรณาการดำเนินงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่มีภารกิจจัดการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาครัฐและ
เอกชนในจังหวัดให้ตอบสนองความต้องการเชิงพ้ืนที่ ซึ่งจะต้องดำเนินการโดยมีแนวทางที่ผ่านการร่วมกันกำหนด 
ร่วมกันขับเคลื่อน ร่วมกันประเมิน และรว่มกันนำเสนอและปรับปรุงเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 จากเหตุผลและความสำคัญข้างต้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีโครงการขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของจังหวัดโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
8. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือกำหนดรูปแบบ/แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และ
ทั่วถึงตามบริบทของจังหวัด โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน  

2. เพ่ือจัดทำกลไกการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่ 
 3. เพ่ือให้มีการกำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึงของจังหวัดตามตัวชี้วัดการดำเนินงาน 
 4. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายการจัดการศึกษา 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

1. ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้  ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา และการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล   

2. หนว่ยงานทางการศึกษา ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการ 
ศึกษาภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019  

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
1. กระทรวงศึกษาธิการ ประชากรในจังหวัดภูเก็ต  
2. ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ทุกสังกัด 

 

11. ระยะเวลาดำเนินการ ………… 1 มกราคม 2564  –  30 กันยายน 2564 …………. 
12. สถานที่ดำเนินการ.......สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต / หน่วยงานเอกชนที่เป็นสถานที่ประชุม........ 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ    

   สิ้นสุดโครงการ 
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14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
กิจกรรมที่ 1  การพัฒนา ร.ร.คุณภาพของชุมชนฯ  ดำเนินงานหลักโดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

1. ประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ มอบนโยบายการ
บริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนร่วมกับผู้แทนจากหน่วยทางการศึกษา  

2. ติดตามลงพ้ืนที่ดูสภาพโรงเรียน 
3. รับนโยบายในการดำเนินงานจากส่วนกลาง 

กิจกรรมที ่2  การประชุมการขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019  ดำเนินงานหลักโดยกลุ่มนโยบายและแผน 
 

15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1. ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน และ 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจดั
การศึกษาได้รับทราบประเด็น
นโยบาย (ร.ร.คณุภาพฯ 1 รร. 
ร.ร.มัธยมดีสี่มุมเมือง 1 รร. 
ร.ร.ขนาดเล็ก 3 ร.ร. )         
 

ร.ร.คณุภาพฯ 
ร.ร.มัธยมดี            
สี่มุมเมือง 
ร.ร.ขนาดเล็ก          

ร.ร.คณุภาพฯ 1 รร. 
ร.ร.มัธยมดีสี่มุมเมือง 
1 รร. 
ร.ร.ขนาดเล็ก 3 ร.ร.          

มีการลงขับเคลื่อนฯ 
ร.ร.คณุภาพฯ 1 รร. 
ร.ร.มัธยมดีสี่มุมเมือง 
1 รร. 
ร.ร.ขนาดเล็ก 3 ร.ร.          

 

100 

เชิงคุณภาพ      
1. สำนักงานฯ มีข้อคิดเห็นการ
ขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาภายใต้
สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโครโรนา2019   

13  หน่วย                           
ทางการศึกษา 

13 หนว่ย                 
ทางการศึกษา 

13 หนว่ย                 
ทางการศึกษา 

100 
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
 

กิจกรรมที่ 1  การพัฒนา ร.ร.คุณภาพของชุมชนฯ   
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กิจกรรมที่ 2  การประชุมการขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์

แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019   
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17. งบประมาณ 

  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

100,000 - - 7,730 - 92,270 
แหล่งงบประมาณ ..........สป................................................ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
       18.1 ปัญหา อุปสรรค 
  1. การขับเคลื่อน ร.ร.คุณภาพ แนวทางการดำเนินการสั่งการไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากการปรับเปลี่ยน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้การดำเนินงานไม่ชัดเจนเท่าที่ควร  
  2. การบูรณาการการดำเนินงานยังไม่เป็นเอกภาพเท่าที่ควร 
       18.2 แนวทางแก้ไข 
  การสั่งการดำเนินงาน ร.ร.คุณภาพ ควรมีแนวทาง ขั้นตอน และ บริบท ที่ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน  
  3. การปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามโครงการ ตามสถานการณ์ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโครโรนา2019 
 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
การรวบรวมข้อมูล ผลการดำเนินงาน เสนอ กศจ. และ อนุคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
ผู้ประกอบการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้เยาวชนและคนที่ดีมีคุณภาพและศักยภาพที่จะช่วยพัฒนา
องค์กร ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป 

 

21. ผู้รายงาน......น.ส.วลัยลกัษณ์   ไกรสาตร์.........ตำแหน่ง.....นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ......... 
     โทรศัพท์.....0-7621-1428.......โทรสาร....0-7621-1429....E–mail : .......walailuk15@hotmail.com...... 
 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ .......30........ เดือน ......กันยายน ....พ.ศ. ...............2564....... 
 

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

 
 

 



 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
2. ชื่อโครงการ ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง  
    การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
3. ห้วงเวลารายงาน     
       ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓        ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
       ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔      ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ               สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มคีวามสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ     ด้านการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท แผนย่อย 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
      ในศตวรรษท่ี 21 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
4.6 แผนความม่ันคง - 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  ที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน ที่ 7  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
 ผลผลติที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ 1.1 ด้านความมั่นคง 1.2 ด้านการสร้างคามสามารถในการแข่งขัน 1.3 ด้านการพัฒนา 
    และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1.4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 1.5 ด้านการ 
    ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    ข้อที่ 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย 
7. หลักการและเหตุผล  

              กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษา เห็นความสำคัญของการเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนไดม้ีทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษาท่ีหลากหลาย   โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้
ผู้เรียนในสายอาชีพทั้งผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 
สามารถเข้าสู่เส้นทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ และเพ่ือให้การพัฒนาด้านการศึกษา มีความต่อเนื่องและเกิด
ความยั่งยืนในระยะยาว  รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 
4.0        สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มอบหมายภารกิจให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จัดทำ 
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โครงการส่งเสริมการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาในระดับภูมิภาคและจังหวัด มี
นวัตกรรมที่จะสนับสนุนการศึกษาที่ต่อเนื่องเชื่อมระหว่างการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  ที่
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  ซึ่งจะสามารถพัฒนาทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง ของ
ตลาดแรงงาน และบริบททางการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพ  มีทักษะต่อยอดในระดับในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการ การมีส่วนร่วมผ่านเวทีและประชาคม  
8. วัตถุประสงค์ 

          1. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเลื่อนไหลต่อยอดระหว่างระดับการศึกษาตามโครงการส่งเสริมเวที
และประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในพ้ืนที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
          2. วิเคราะห์หลักสูตรระดับ ปวส. สาขาวิชา/แผนก ด้านการโรงแรม  การท่องเที่ยว  ด้านอาหารและ
โภชนาการ และด้านธุรกิจการบิน  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต  ที่ใช้จัดการเรียนการสอนอยู่ใน
ปัจจุบัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลสรุป จำนวนรายวิชา และจำนวนหน่วยกิต ที่สามารถเทียบโอนหรือเรียนต่อเนื่อง จาก
หลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ สู่ระดับอาชีวศึกษา 
          3. กำหนดระยะเวลาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับ ปวส. ตามระบบการเทียบโอนผลการเรียนจาก
หลักสูตรระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สู่ระดับอาชีวศึกษา 
          4 .กำหนดรายวิชา และจำนวนหน่วยกิต ที่จะต้องเรียน และจัดทำเพ่ิมเติมทั้งหลักสูตรระดับ ปวส. 
สาขาวิชา/แผนก ด้านการโรงแรม  การท่องเที่ยว  ด้านอาหารและโภชนาการ และด้านธุรกิจการบิน  เพ่ือให้
ผู้เรียนในระบบเทียบโอนผลการเรียนสามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

         9.1 ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ 

    ผลผลิต (Outputs)  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ  
    อุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดอย่างน้อย จำนวน  1  หลักสูตร 

    ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา มีทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษาในระดับ 
    ที่สูงขึ้นที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการและบริบทในพ้ืนที่ 
2. จังหวัดภูเก็ตมีร้อยละของผู้เรียนสายอาชีพเพ่ิมข้ึน 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
      ผูส้ำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาจังหวัดภูเก็ต 
  
11. ระยะเวลาดำเนินการ   มีนาคม 2564 – กันยายน 2564 
12. สถานที่ดำเนินการ สำนกังานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และ หน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
ยกเลิกกการดำเนินงานเนื่องสถานการณ์โควิด ทำให้เด็กนักเรียนไม่ได้มาเรียน  
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
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               ยกเลิกการดำเนินงาน เนื่องจาก เด็กนักเรียนได้หยุดเรียน ซึ่งไม่มีการส่งต่อในหลักสูตรนี้ 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      

มี ห ลั ก สู ต รต่ อ เนื่ อ ง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กับอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที่ในระดับจังหวัด 
จำนวนอย่างน้อย 1 หลักสูตร  

1 หลักสูตร - -  

เชิงคุณภาพ     
จังหวัดภูเก็ตมีร้อยละ

ของผู้เรยีนสายอาชีพเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 5 - -  

๑6. ภาพกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
       ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)  -   
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

60,000 7,680.- - 7,680.- - - 
แหล่งงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค   สถานการณ์แพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า ส่งผลการดำเนินกิจกรรม  ต้องเลื่อนออกไป 
      18.2 แนวทางแก้ไข   กิจกรรมเลื่อนออกไปจนถึงเวลาหนึ่ง (ไม่มีผู้สมัคร)  ยกเลิกการดำเนินงาน 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป   
              ดำเนินการต่อยอดต่อไปใน งปม.พ.ศ.2565  
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ  แนวทางเลือกด้านการศึกษาของผู้เรียนมีความหลากหลายมากขึ้น 
21. ผู้รายงาน   นายรัชพร  นิลพังงา     ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
     โทรศัพท์ 076-211428    โทรสาร  076 -211429   E–mail : Rutcha.1510@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่   30    เดือน   กันยายน   พ.ศ.  2564  

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

 
ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ทาง E-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน 

mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน
mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน
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 กลุ่มตดิตามและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นายสรินท์  ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐1 
 2. นางเจนจิรา  ธัชศฤงคารสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐ 
      3. นางสาววันรวี  จุลเสน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐9 
   รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
 4. นางกัญญารัตน์ ลับกิ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐3 
 5. นายศุภกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๗ 
 6. นางสาวปรานี  ลิ้มในเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐2 
 7. นางสาวโศภาพิชญ์  ฉัตรนาค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gg.gg/nrrg1 

Download แบบรายงานและเอกสารประกอบ 



 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
2. ชื่อโครงการ ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
      ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
    ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔      ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ     ด้านการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท แผนย่อย 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
      ในศตวรรษท่ี 21 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
4.6 แผนความม่ันคง - 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  ที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย 
 4.7.2 นโยบายเรง่ด่วน ที่ 7  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที ่๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทยีมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 



~ 2 ~ 

 

 
 
     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
 ผลผลติที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบคุคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ 1.1 ด้านความมั่นคง 1.2 ด้านการสร้างคามสามารถในการแข่งขัน 1.3 ด้านการพัฒนา 
    และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1.4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 1.5 ด้านการ 
    ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    ข้อที่ 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย 
7. หลักการและเหตุผล  
              คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีการกำหนดมาตรการและกลไกเพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาค ทั้งในส่วน
ของโครงสร้างองค์การ การบริหารจัดการ และด้านบุคลากร ให้เกิดการขับเคลื่อนในรูปแบบความร่วมมือและบูรณา
การกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ เป็นการ
กระจายอำนาจและลดความเหลื่อมล้ำในการจัดการศึกษา โดยทำหน้าที่ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ 
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด  และมีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ตามข้อ 11(3) 
สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและ
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สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และข้อ 11(7)ส่งเสริม 
สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 
รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา   ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
และการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ เกิดการบูรณาการงานระดับพื้นที่   สนองตอบ
นโยบายและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่    จึงไดจ้ัดทำโครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผล
การดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ขึ้น  เพ่ือภารกิจงานดังกล่าว ข้างต้น ในหน่วยงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ   
8. วัตถุประสงค์ 

         1. เพื่อกำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รวมทั้งนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ   
         2. เพื่อประสานงาน เร่งรัด ติดตามความก้าวหน้า และให้ข้อเสนอแนะ แก่สถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดภูเก็ต          
          3. เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และสถานศึกษาในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ
ในแนวทางหรือกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด  และสามารถนำผล
การประเมินไปปรับปรุงในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ด ี 
          4. เพื่อนำผลการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   นโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง 
พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต  อันจะส่งผลต่อบุคลากร ผู้เรียน ให้มีองค์ความรู้ ทักษะ 
สอดรับกับการพัฒนาตนเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21      

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
     ผลผลิต 

1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต สามารถดำเนินการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน  
     ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ได้ตามแผนฯ ที่ 
     กำหนดไว้ (ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ภาคเรียน)  
2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นำผลการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของ 

หน่วยงานและสถานศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่จังหวัด มา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดในปีต่อไป 

ผลลัพท์    
1) แผนการตรวจราชการและแผนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ภูเก็ต มีความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานและ
สถานศึกษา ในทุกระดับ  

2) สถานศึกษา และหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์  
ตามแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  และนโยบาย , จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัด การศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
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3) รายงานผลการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด มา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัด  

     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  - 
         ผลผลิต 

1) สถานศึกษาท่ีได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาจากสำนักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่ สามารถดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รวมทั้ง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพิ่มข้ึน ร้อยละ 90 (การนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ไปใช้ในการดำเนินงาน/โครงการของโรงเรียน มากกว่า 90 %  
ของจำนวนสถานศึกษาทั้งหมด)  

         ผลลัพธ์.  
1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นำผลการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของ 

หน่วยงานและสถานศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่จังหวัด มา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดในปีต่อไป  

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
      บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และบุคลากร ผู้เรียน หน่วยงานทางการศึกษา 
      ในพ้ืนที่จังหวัดภูเกต็ 
11. ระยะเวลาดำเนินการ   มกราคม 2564  – กันยายน 2564 
12. สถานที่ดำเนินการ สำนกังานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และ หน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
  เสร็จสิ้นโครงการ 
    

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
          ได้ประชุมหัวหน้าส่วนงาน/ราชการ ทบทวนตัวชี้วัดความสำเร็จ ลงสู่ภาพรวมในจังหวัด 
 

15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
หน่วยงานในด้านการศึกษาทุกสังกัด    
ในจังหวัด ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์   
ตามแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  และนโยบาย , จุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ประชุม
สร้างการ
รับรู้ 1 ครั้ง 

ทุกหน่วยทาง
การศึกษา 

ผู้เข้าประชุม มคีวามรู้ความ
เข้าใจในแนวทางหรือกรอบ
การประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการตามที่หน่วยงานต้น
สังกัดกำหนด  และสามารถ
นำผลการประเมินไปปรับปรุง
ในการปฏิบัตริาชการให้
เกิดผลสมัฤทธ์ิที่ด ี 

100 
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ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ - -   
หน่วยงานการศึกษา สามารถดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตรต์ามแผนพัฒนา
การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
รวมทั้ง นโยบายและจดุเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
(นำข้อเสนอแนะจาก ผตร.ศธ. นาย
วัลลภ สงวนนาม  ปรับการดำเนินงาน
โครงการของหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน) 

เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 90 

หน่วยงาน
การศึกษา 

ดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย
เพ่ิมขึ้น 

100 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 

  

 

  - 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทัง้หมด 

 

ผลการใช้
จ่าย

งบประมาณ
รวม(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

80,000.- 80,000.- 35,584.- 12,970.- - 31,446 
แหล่งงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค  - 
      18.2 แนวทางแก้ไข  - 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป     

(การดำเนินการประชุมร่วมกับหน่วยทางการศึกษาทุกหน่วย, วางแผนกำหนด  
      แนวทางออกนิเทศหน่วยงานทางการศึกษา)  
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ  คุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
21. ผู้รายงาน   นายรัชพร  นิลพังงา     ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
     โทรศัพท์ 076-211428    โทรสาร  076 -211429   E–mail : Rutcha.1510@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่   30  เดือน   กันยายน   พ.ศ.  2565  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
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ทาง E-mail : report_ed54@hotmail.com  
 
 
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน 
 กลุ่มติดตามและประเมินผล สนย.สป. 
 1. นายสรินท์  ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐1 
 2. นางเจนจิรา  ธัชศฤงคารสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๖ 
 
 
 
 
 
 
 3. นางสาววันรวี  จุลเสน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐9 
   รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
 4. นางกัญญารัตน์ ลับกิ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐3 
 5. นายศุภกิตติ์  ยอดพิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐๗ 
 6. นางสาวปรานี  ลิ้มในเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐2 
 7. นางสาวโศภาพิชญ์  ฉัตรนาค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙ ต่อ ๑๖๐5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gg.gg/nrrg1 

Download แบบรายงานและเอกสารประกอบ 

mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน
mailto:report_ed54@hotmail.com%20ภายใน


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  
2. ชื่อโครงการ   เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

  
3. ห้วงเวลารายงาน     
      ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓        ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
      ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔         ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -  ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ                   สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง  ๆ  (โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √  
ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ) 
    4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ)   
    4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) (การเสริมสร้างและ- 
      พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
4.6 แผนความม่ันคง - 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  ข้อ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน ข้อ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ข้อ1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    ( ข้อ 1.การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

7. หลักการและเหตุผล  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดเป้าหมายการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคือ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงานในสังกัด 
และสถานศึกษา ตลอดจนองค์คณะบุคคลตามกฎหมายต้องมีความพร้อม และมีความเข้มแข็งที่จะปฏิบัติหน้าที่ตาม
หลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยใช้เครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการ
สร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดียึดการสร้างความเข้มแข็งด้วยการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ประกอบกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนดบุคลากรที่มีศักยภาพเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำมาสู่ความเข็มแข็งขององค์กร  
 
ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจน              
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดข้ึนกับบุคลากร อันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างความเข็มแข็งให้
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องค์กร และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นพ้ืนที่มีบริบทด้านการท่องเที่ยว มีสถาน
ประกอบการหลากหลายที่มีความต้องการแรงงานด้านทักษะฝีมือที่มีคุณภาพมีแรงงานที่ทะลักเข้ามาจากจังหวัด
ต่าง ๆ รวมถึงแรงงานชาวต่างชาติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเล็งเห็นถึงความสำคัญของแนวทางการ
ขับเคลื่อนด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงองค์กรประชา
สังคม เพ่ือให้การพัฒนาด้านการศึกษามีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป รวมทั้งมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรม ไทยแลนด์ 4.0 จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ศธจ.ภูเก็ต สู่การบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศขึ้น 
 

8. วัตถุประสงค์ 
        1.เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต   
        2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและบริหารจัดการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสู่ความเป็นเลิศ   

 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

         ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   

    เชิงปริมาณ 
    ผลผลิต บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้ารับการอบรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
    ผลลัพธ์ บุคลากรในสังกัด ได้เข้ารับการพัฒนาความรู้ และบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  
    เชิงคุณภาพ 
    ผลผลิต บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มีความเข้าใจระบบงาน มากข้ึน 
    ผลลัพธ์ บุคลากรในสังกัด ได้รับการพัฒนาความรู้ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้ารับการพัฒนา จำนวน 25 คน 
11. ระยะเวลาดำเนินการ    ธันวาคม 2563 – กันยายน 2564 
12. สถานที่ดำเนินการ จังหวัดภูเก็ต 
 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
  1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน /กำหนดรูปแบบ / เนื้อหา / ความต้องการ 
  2.  การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)   
 บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ได้รับการพัฒนาความรู้ และสามารถนำความรู้ไปบริหาร
จัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

 

 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

 
 

จำนวน
เป้าหมาย  

ผลการ
ดำเนินงาน  

ร้อยละ  

เชิงปริมาณ     

บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้ารับการ
อบรม  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 80 

 

ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 80 

 

ร้อยละ 90 100 

เชิงคุณภาพ     

บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มีความเข้าใจ
ระบบงานต่างๆ มากขึ้น  

 

บุคลากรมี
ความเข้าใจ
ระบบงาน 
ร้อยละ 80 

มีความ
เข้าใจ

ระบบงาน 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 90 100 
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 6 ~ 

 

17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

45,400 45,400 0  2,200  - 43,200 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (งบประมาณโครงการฯและงบบริหารสำนักงาน) 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
       1. เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการในช่วง
ดังกล่าวได ้
                
      18.2 แนวทางแก้ไข 
     - 
       
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป ปีงบประมาณ 2565 มุ่งพัฒนาบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตด้าน
ทักษะต่างๆ  
      
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ  สร้างความประทับใจ สร้างความเชื่อม่ัน ในศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน 
        
21. ผู้รายงาน ส.ต.ต.หญิง กญัญารัตน์ บุญรัตน์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
     โทรศัพท์.089 2874400..โทรสาร................................E–mail : kun.yom2515@gmail.com 
 
22. วันที่รายงาน ณ 30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2565 


