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คำนำ 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหว ัดภูเก ็ต ส ังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ ิการ                       

ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการตาม

อำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ  ซึ่งหน้าที่หนึ่งคือ การจัดทำแผนพัฒนา

การศึกษาและแผนปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานสถานศึกษา

ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวน้ี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจึงได้

จัดทำโครงการตามแผนปฏิบ ัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ ื ่อส ่งเสริมสนับสนุน                       

ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางศึกษา นักเรียน และประชาชน ได้มีโอกาสเรียนรู้ได้อย่างต่อเน่ือง 

  รายงานผลการดำเนินงานโครงการ แผนปฏิบัติราชการ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ฉบับน้ี ได้รวบรวมผลการดำเนินงานไว้เพื่อเป็นหลักฐานในอ้างอิงและเป็นข้อมูลในการพัฒนาดำเนินงาน

ให้ดียิ ่งขึ ้น ซึ่งผลการดำเนินงานดังกล่าวจำแนกตามยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์   

แก่สาธารณชนและทุกภาคส่วนที่เกี ่ยวข ้อง รวมทั้งเป็นกรอบแนวทางในการกำหนดนโยบายต่อไป                  

และขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสตอนน้ี 

 

       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

        กันยายน 2565 

   

 

 

 

 

 



สารบัญ 

    หน้า 

คำนำ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน                                        
  ผู้บริหาร                                                                     1 
  อำนาจหน้าที่/โครงสร้าง                                                  3 
  ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ นโยบาย หน่วยงานฯลฯ                         6 
  แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต      12 
  ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา         15 

ส่วนท่ี 2 แหล่งงบประมาณโครงการ 
  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ สป.                              22 
  สรุปการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    24 
  สรุปงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         24 
  โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์                                     25 

ส่วนท่ี 3 ผลการดำเนินงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1                                                           28 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2                                                           83 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6                                                           92 

ภาคผนวก 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลและจัดทำรายงานผล                     
การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณงบบร ิหาร
สำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



ส่วนที่ 1
ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน
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ผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวดัภูเก็ต                 

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 

นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง 

ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

 13 พ.ย. 2563  –  31 ต.ค. 2564 

นางสาวกิรณา โนนสินชัย 

รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

8 ก.ย. 2564  –  18 ก.ค. 2565 
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นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง 

ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

17 ม.ค. 2565  -  30 ก.ย. 2565 

นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ 

รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

18 ก.ค. 2565  -  ปัจจุบัน 
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1. ให้มีศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และ ลูกจ้างใน

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของศึกษาธิการภาค มีอํานาจหน้าที่ รับผิดชอบ

การดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งให้มีอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการ สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เฉพาะงาน 

ที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา 

2. ให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด จํานวนสามคน  

3. ให้ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งน้ี ให้ศึกษาธิการจังหวัด ดํารงตําแหน่ง

เทียบกับข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอํานวยการระดับสูง  

 
 
  
  

 
 
 

1. รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน รวมทั้งปฏิบ ัติ                      

งานราชการ ที่เป็นไปตามอํานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย  

 2. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 

 3. สั่งการ กํากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ 

หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

 4. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล  

เพื่อการศึกษา  

 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 

 6. ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 7. ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว  

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศกึษา 

 8. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ  

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

อำนาจหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

อำนาจหน้าที่ในเขตจังหวดั 
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 9. ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา 

 10. ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน  

 11. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงฯ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง ปฏิบัติ 

ภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงาน

ศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหว ัด ส ังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ข้อ 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 8 กลุ่ม ดังน้ี 

  1. กลุ่มอำนวยการ 

  2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

  3. กลุ่มนโยบายและแผน 

  4. กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

  5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

  6. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

  7. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

  8. หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงาน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
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รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 3 ตำแหน่ง 

ผอ.กลุ่มอำนวยการ                                                                               

-นักวิชาการเงินและบัญชี ชพ.                                           

-นักวิชาการเงินและบัญชี ชก.                              

-นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก                   

-นักวิชาการเงินและพัสดุ ปก/ชก                                         

-นักประชาสัมพันธ์ ปก/ชก                         

-เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง        

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล                        
-นักทรัพยากรบุคคล ชพ.                                 
-นักทรัพยากรบุคคล ปก/ชก (7)                                         

-นิติกร ชพ.                                                   
-นิติกร ปก/ชก                                             
-เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง       

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
(กรอบ 4 ตำแหน่ง)            

 ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล                    
- ศึกษานิเทศก์ ชพ. (3)                   

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน      
(กรอบ 5 ตำแหน่ง)                

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน     
(กรอบ 4 ตำแหน่ง)                                    

 ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ                    
-นักวิชาการศึกษา ปก/ชก (2)                  
-เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (1)          

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน                   
-นักวิชาการศึกษา ชก. (3)                     
-เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (1)                                          

หน่วยตรวจสอบภายใน                          
(กรอบ 2 ตำแหน่ง)                      

 

 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชพ.   

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 

 

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน                      
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก (3)                                                       

-นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก หรือ  
 เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง      

ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา                                  
-นักวิชาการศึกษา ปก/ชก (4)                      

-เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง (1)       

ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

กลุ่มอำนวยการ                               

(กรอบ 7 ตำแหน่ง)                       

 

ผังโครงสร้างอัตรากำลัง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

กลุ่มบริหารงานบุคคล                             

(กรอบ 12 ตำแหน่ง)                              

 

กลุ่มนโยบายและแผน                                            

(กรอบ 6 ตำแหน่ง)                                

 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา                             

(กรอบ 6 ตำแหน่ง)                           
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“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 

 

 

 

 

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 

 

 

ยุทธศาสตร์ วิสยัทัศน์  นโยบาย ฯลฯ                    
หน่วยงานดา้นการศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 

วิสัยทัศน์ 

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579) 

วิสัยทัศน์ 
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1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
 1.1 เร่งสร้างสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจาก              

ภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอื่น ๆ โดยมีการวางมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน  
ครูและบุคลากรในสถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดโครงการโรงเรียน Sandbox : Safety zone in school 
(SSS) หรือ การจัดกิจกรรม Safety School Success จัดให้ม ีการฉ ีดว ัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดต่อ                  
การจัดการความรุนแรงเกี่ยวกับร่างกาย จิตใจ และเพศ เป็นต้น 

   1.2 เร ่งพ ัฒนาบรรจุตัวช ี ้ว ัดเรื ่องความปลอดภัยให้อย ู ่ในเกณฑ์มาตรฐานของ
สถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับ 

 1.3 เร่งพัฒนาให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง
อย่างชัดเจนในทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
    2.1  เร่งจัดทำและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) 

โดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยความเหมาะสมความเป็นไปได้และ
ทดลองใช้ก่อนการประกาศใช้หลักสูตรฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565   

    2.2 จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้น
กระบวนการเรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 
(Active Learning) มุ่งเน้นให้ผู ้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ รวมทั้งการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ   

    2.3 พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและมีแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง และการ
ประเมินและพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) สำหรับ
ผู้เรียนทุกช่วงวัย 

 2.4  มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 
ให้มีความทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม่ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ของท้องถิ่นและการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  

 2.5  ส่งเสริมให้ความรู้ด ้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้ก ับผ ู้ เร ียน 
โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข ้อง เช ่น กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)                      
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัย           
การออมกับ กอช. โครงการธนาคารโรงเรียน และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน 

  
 
 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
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2.6  พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System)  
ที่มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาอาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งใน
ระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเน่ือง (Block Course) เพื่อสะสมหน่วย
การเรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพื่อการมี
งานทำ 

    2.7 ศึกษาวิจัย ถอดบทเรียนความสำเร็จในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อเป็นแนวทาง
ให้หน่วยงาน สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 

3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย  
 3.1  ดำเนินการสำรวจและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพื่อนำเข้าสู่ระบบ

การศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ  
    3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที ่มีอาย ุตั ้งแต่ 3 ปีขึ ้นไปทุกคน เข้าส ู่ระบบ

การศึกษาเพื่อรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเน่ืองอย่างเป็นระบบ 
โดยบูรณาการร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    3.3 ม ุ ่งแก้ปัญหาคนพิการในวัยเรียนที่ไม ่ได้ร ับการศึกษาเข้าส ู่ระบบการศึกษา                   
โดยกำหนดตำแหน่ง (ปักหมุด) บ้านเด็กพิการทั่วประเทศ   

 3.4  ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกลกันดารได้มีโอกาสเรียนรู้ในยุคโควิด โดยการสร้าง    
ความพร้อมในด้านดิจิทัลและด้านอื่น ๆ 

    3.5 ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กร                 
ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันสังคมอื่น  

4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 4.1 ข ับเคลื ่อนศูนย ์ความเป็นเล ิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และ

ส่งเสริมการผลิตกำลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
 4.2 ส ่งเสริม สนับสนุนให้ม ีการฝึกอบรมอาชีพที ่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ 

โดยการ Re-skill,  Up-skill ,New skill เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ ้น พร้อมทั้ง
สร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบที่หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู ้สูงอายุที ่มี                 
ความสนใจ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 4.3 จัดต้ังศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดต้ังธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพ
และการเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อการส่งเสริม และ
พัฒนาผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู ้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน.  
และสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่  

 4.4 พัฒนาแอปพลิเคช ัน เพื่อสนับสนุนช่างพันธ ุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย โดยการ 
นำร่องผ่านการให้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) จำนวน 100 ศูนย์ ให้ครอบคลุมการ
ให้บริการแก่ประชาชน 
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5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    5.1 พัฒนาหลักเกณฑ์การประเม ินว ิทยฐานะแนวใหม่ Performance Appraisal (PA) 

โดยใช ้ระบบการประเม ินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA)   

 5.2 พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดทำกรอบระดับสมรรถนะ
ดิจิท ัล (Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั ้นพื ้น ฐาน 
และระดับอาชีวศึกษา  

 5.3 ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับการ 
ให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 

6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
 6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการจัดระบบทะเบียน

ประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
 6.2 ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน  

ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของกรมบัญชีกลางไปยังผู้ปกครองโดยตรง 

7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ  
 จัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ ื่อรองรับพระราชบัญญั ติ

การศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

  

 
 
 
 
  “TRUST” หมายถึง “ความไว้วางใจ” เป ็นรูปแบบการทำงานที ่จะทำให ้ครู    
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจในการทำงาน  
ของกระทรวงศึกษาธิการอีกคร้ัง 
 

T        ย่อมาจาก Transparency (ความโปร่งใส) 
R        ย่อมาจาก Responsibility (ความรับผิดชอบ) 
U        ย่อมาจาก Unity (ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว) 
S        ย่อมาจาก Student-Centricity (ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา) 
T        ย่อมาจาก Technology (เทคโนโลยี) 

 
 ร ูปแบบการทำงาน “TRUST” ค ือการพ ัฒนาต ่ อยอดจากร ู ปแบบการทำงาน                 

“MOE ONE TEAM” หร ื อ  “การทำงานร ่ วมก ัน เป ็ นหน ึ ่ ง เด ี ยวของกระทรว งศ ึ กษาธ ิการ”                                   
ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการมาโดยตลอด ซึ่ง “TRUST” จะเข้ามาเป็นส่วนเสริมในเรื่องความ
โปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการทำงานและกระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ การสนับสนุน                 

รูปแบบการทำงาน “TRUST”   
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ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจของตน ความรับผิดชอบต่อตัวเอง องค์กร ประชาชน และ
ประเทศชาติ ให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน (Participation) ผ่านกลไก
การรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกา รยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ทั้งน้ี กระทรวงศึกษาธิการเป็นพื้นที่ของทุกคน มีความเป็นอันหน่ึงอันเดียว ระหว่างครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การมีผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่ง
การพัฒนา โดยการทำให้ผู ้เรียนมีวิธีคิดและทักษะที่เป็นสากลสอดคล้องกับพลวัตในศตวรรษที่ 21 
ควบคู่ไปกับสำนึกและความเข้าใจในความเป็นไทย ผ่านการมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี ทั้งในเชิ ง
โครงสร้าง (Infrastructure) คือ การเข้าถึงสิ่งจำเป็นและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการศึกษา และในเชิงการเรียนรู้ (Learning) คือแหล่งข้อมูล 
แหล่งเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัย และจะช่วยให้ผู้เรียนทุกคนถึงพร้อมซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ทุกประการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 

 

 

 
 
 

แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2560 - 2574 

 

วิสัยทัศน์ 
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“ผู้เรียนทุกช่วงวัย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาให้มีสรรถนะ                                 
มีภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันทกุการเปลี่ยนแปลง” 

 

 

 

 

“ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรมบริการ ในระดับมาตรฐานนานาชาติ 
และการพัฒนาที่ย่ังยืน”  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

“ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล                                    
บนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

วิสัยทัศน์ 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2566 – 2570) 

แผนปฏิบตัิการด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใตฝ่ั้งอันดามัน 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

วิสัยทัศน์ 

แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566 – 2570) 
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“องค์กรบูรณาการจัดการศึกษาสู่ระดับมาตรฐานสากล 

บนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 
 

 

S     ย่อมาจาก  Service Mind     การมีจิตมุ่งบริการ 
M    ย่อมาจาก  Modern            เป็นองค์กรทันสมัย 
A     ย่อมาจาก  Animation        ทำงานอย่างมีชีวิตชีวา  
R     ย่อมาจาก  Responsibility   การมีความรับผิดชอบในหน้าที ่
T     ย่อมาจาก  Transparency    มีความโปร่งใสในการทำงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบตัิราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

วิสัยทัศน์ 

ค่านิยม SMART 
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1. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษาจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้ใฝ่รู้ ใฝ่ เรียน  
มีคุณธรรม จริยธรรม  

2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงาน สถานศึกษาพัฒนา ผู้บริหาร ครูอาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล   

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
5. ส ่ง เสร ิม สน ับสนุนให ้หน ่วยงาน สถานศ ึกษา พ ัฒนาระบบบร ิหารจ ัดการศ ึกษา                           

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
6. บูรณาการความร่วมมือ และโอกาสทางการศึกษากับทุกภาคส่วน 

 
 
 
 

1. หน่วยงาน สถานศึกษา  ปลูกฝ ังผ ู ้ เร ียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะ  
ตามพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 

2. ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล 
4. หน่วยงานและสถานศึกษา ม ีการส่งเสริมให้ผ ู ้ เ ร ียนสร ้างจิตสำนึกในการอนุ ร ั กษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการ เทคโนโลยี ตามแนวคิด ภูเก็ต Smart City และ

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
6. หน่วยงานและสถานศึกษา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ เพื่อใช้ใน

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
7.  หน่วยงานและสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัยสอดคล้องตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
8.  หน่วยงานและสถานศึกษา มีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างความเสมอภาคและโอกาส

ทางการศึกษา 

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์  
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จำนวนสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2565 จำแนกตามสังกัด 

หน่วยงานต้นสังกัด จำนวน(แห่ง) 

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 59 

  1.1 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 49 

  1.2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง 7 

  1.3 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 3 

       1.3.1 โรงเรียนเฉพาะความพิการ 1 

       1.3.2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ 1 

       1.3.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 1 

2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 162 

   2.1 โรงเรียนเอกชนในระบบ 34 

         2.1.1 โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา(ทั่วไป) 21 

         2.1.2 โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา(การกุศลของวัด) 1 

         2.1.3 โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติ 12 

   2.2 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ 128 

         2.2.1 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต 7 

         2.2.2 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพ 77 

         2.2.3 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทศิลปะและกีฬา 15 

         2.2.4 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชา 28 

         2.2.5 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทสอนศาสนา 1 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 
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หน่วยงานต้นสังกัด จำนวน(แห่ง) 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 60 

   3.1 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 25 

3.1.1 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 5 

3.1.2 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 18 

(1) เทศบาลนครภูเก็ต 7 

(2) เทศบาลตำบลรัษฎา 1 

(3) เทศบาลตำบลกะรน 1 

(4) เทศบาลตำบลเชิงทะเล 1 

(5) เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี 1 

(6) เทศบาลตำบลป่าคลอก 1 

(7) เทศบาลตำบลศรีสุนทร 1 

(8) เทศบาลเมืองกะทู้ 2 

(9) เทศบาลเมืองป่าตอง 3 

   3.1.3 องค์การบริหารส่วนตำบล 2 

(1) องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 1 

(2) องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา 1 

   3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 35 

4. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   (นับเฉพาะศูนย์ กศน. อำเภอ) 

3 

5. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 6 

6. กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 4 

    6.1 สถาบันอุดมศึกษา 
         (มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
         มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง จังหวัดภูเก็ต) 

3 

    6.2 โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัย 1 

รวม 294 
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สรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษาในจังหวดัภูเก็ต จำแนกตามระดับการศึกษาแยกรายสังกัด/สถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

ท่ี สถานศึกษา/หน่วยงาน 
ก่อน

ประถมศึกษา 
ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย 

อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวม 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 สพป.ภูเก็ต 2,322 11,851 2,065 144 - - - - - - 8,705 7,677 16,382 

2 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง - - 6,527 5,554 - - - - - - 4,907 7,174 12,081 

3 การศึกษาพิเศษ 195 418 397 231 - - - - - - 700 541 1,241 

4 โรงเรียนเอกชนสามัญ 3,264 8,450 2,288 1,110 - - - - - - 7,711 7,557 15,268 

5 โรงเรียนเอกชนนานาชาติ 453 1,235 906 459 - - - - - - 1,584 1,560 3,144 

6 โรงเรียนในสังกัด อปท. 4,514 10,767 2,980 646 - - - - - - 9,799 9,108 18,907 

7 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2,672 - - - - - - - - - 1,393 1,279 2,672 

8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 183 252 141 131 - - - - - - 369 338 707 

9 กศน.จังหวัดภูเก็ต - 207 2,119 2,681 - - - - - - 2,857 2,150 5,007 

10 สถาบันอาชีวศึกษา - - - - 4,292 3,099 7,391 - - - 4,292 3,099 7,391 

11 สถาบันอุดมศึกษา - - - - - - - 4,064 7,327 11,391 4,064 7,327 11,391 

 รวม 13,759 33,180 17,423 10,956 4,292 3,099 7,391 4,064 7,327 11,391 46,381 47,810 94,191 
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สรุปจำนวนผู้บริหาร ครู/อาจารย์ ของสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต จำแนกรายสังกัด/สถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 

ท่ี หน่วยงาน/สถานศึกษา 
จำนวน (คน) 

ผู้บริหาร ครู/อาจารย์ รวม 

1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 76 861 937 

2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

พังงา ภูเก็ต ระนอง 

27 547 574 

3 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 10 143 153 

4 โรงเรียนเอกชนสามัญ 38 915 953 

5 โรงเรียนเอกชนนานาชาติ 22 453 475 

6 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 41 843 884 

7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 4 50 54 

8 สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต 2 40 42 

9 สถาบันอาชีวศึกษา 26 275 301 

10 สถาบันอุดมศึกษา 3 524 527 

 รวม 249 4,651 4,900 
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แหล่งข้อมูล : ระบบประกาศและรายงานผลการทดสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต(องค์การมหาชน) 
รวบรวมโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มิถุนายน 2565 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6       

เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2564 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

ประเทศ 49.07 56.20 50.38 34.42 43.55 39.22 32.90 29.99 36.83 35.55 38.78 34.31 

ภูเก็ต 50.98 59.16 54.13 40.20 53.67 48.91 34.91 33.19 40.11 37.20 41.64 36.91 

+สูง/-ต่ำ +1.70 +2.96 +3.75 +5.78 +10.12 +9.69 +2.01 +3.20 +3.28 +1.65 +2.86 +2.60 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

       เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2564 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

ประเทศ 55.14 54.29 51.19 33.25 34.38 31.11 26.73 25.46 24.47 30.07 29.89 31.45 

ภูเก็ต 58.34 59.29 58.62 39.28 42.43 38.34 29.86 30.40 30.43 30.82 32.57 34.89 

+สูง/-ต่ำ +3.20 +5.00 +7.43 +6.03 +8.05 +7.23 +3.13 +4.94 +5.96 +0.75 +2.68 +3.44 

 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 - 2564 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
       เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2564 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย สังคมฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

ประเทศ 42.21 44.36 46.40 35.70 35.93 36.87 29.20 29.94 25.56 25.41 26.04 21.28 29.20 32.68 28.65 

ภูเก็ต 46.51 51.18 53.54 37.77 38.72 41.78 36.15 38.43 35.50 29.95 30.96 32.34 31.34 37.16 33.27 

+สูง/-ต่ำ +4.30 +6.82 +7.14 +2.07 +2.79 +4.91 +6.95 +8.49 +9.94 +4.54 +4.92 +11.06 +2.14 +4.48 +4.62 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2562 – 2564 

ระดับช้ัน 

คะแนนเฉลี่ย V-NET 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

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

ปวช. 43.63 45.84 +2.21 38.73 45.40 +6.67 41.90 42.36 +0.46 

ปวส. 40.75 42.03 +1.28 -ไม่มีการจัดสอบ- -ไม่มีการจัดสอบ- 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 
       เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 – 2564 

คะแนนเฉลี่ย N-NET ระดับประถมศึกษา (เฉลี่ยจากการสอบ 2 คร้ังในแต่ละปีการศึกษา) 

สาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
จังหวัด 

+/- 
ระดับ 

ประเทศ 
ระดับ 
จังหวัด 

+/- 
ระดับ 

ประเทศ 
ระดับ 
จังหวัด 

+/- 

สาระทักษะการเรียนรู้ 44.95 51.45 +6.49 39.41 48.89 +9.48 35.53 40.97 +5.44 

สาระความรู้พื้นฐาน 40.14 46.92 +6.78 40.62 53.45 +12.83 42.14 44.20 +2.07 

สาระการประกอบอาชีพ 39.83 46.99 +7.16 43.03 50.78 +7.75 40.28 45.42 +5.14 

สารทักษะการดำเนินชีวิต 47.32 55.48 +8.16 45.63 55.00 +9.37 42.59 50.84 +8.25 

สาระการพัฒนาสังคม 45.28 55.82 +10.55 45.73 53.17 +7.44 44.27 47.37 +3.10 
 

คะแนนเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (เฉลี่ยจากการสอบ 2 คร้ังในแต่ละปีการศึกษา) 

สาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
จังหวัด 

+/- 
ระดับ 

ประเทศ 
ระดับ 

จังหวัด 
+/- 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
จังหวัด 

+/- 

สาระทักษะการเรียนรู้ 37.64 43.97 +6.33 36.59 40.81 +4.22 37.32 42.42 +5.11 

สาระความรู้พื้นฐาน 34.45 37.82 +3.37 32.80 35.83 +3.03 34.24 36.56 +2.33 

สาระการประกอบอาชีพ 38.91 44.03 +5.12 38.05 43.03 +4.98 37.63 43.02 +5.39 

สารทักษะการดำเนินชีวิต 44.07 50.68 +6.61 44.61 52.65 +8.04 41.59 49.06 +7.48 

สาระการพัฒนาสังคม 36.34 40.84 +4.50 38.09 42.40 +4.31 34.18 36.65 +2.47 
 

คะแนนเฉลี่ย N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เฉลี่ยจากการสอบ 2 คร้ังในแต่ละปีการศึกษา) 

สาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
จังหวัด 

+/- 
ระดับ 

ประเทศ 
ระดับ 

จังหวัด 
+/- 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
จังหวัด 

+/- 

สาระทักษะการเรียนรู้ 34.00 39.21 +5.21 32.34 40.10 +7.76 30.64 37.67 +7.04 

สาระความรู้พื้นฐาน 29.26 33.43 +4.17 29.07 33.19 +4.12 29.14 33.18 +4.04 

สาระการประกอบอาชีพ 40.41 48.32 +7.91 38.54 48.36 +9.83 34.80 43.67 +8.88 

สารทักษะการดำเนินชีวิต 34.73 41.28 +6.56 34.33 41.74 +7.41 34.06 41.13 +7.08 

สาระการพัฒนาสังคม 31.94 36.79 +4.85 34.68 41.24 +6.56 29.63 32.76 +3.14 



ส่วนที่ 2
แหล่งงบประมาณโครงการ
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1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

 1.1 กลุ่มโครงการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติตามระบอบประชาธิปไตย   
   อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 1.2 กลุ่มโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   
  1.3 กลุ่มโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  1.4 กลุ่มโครงการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงในเขตพื้นที่พิเศษ   
     1.5 กลุ่มโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ   
            2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  2.1 กลุ่มโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม   
  2.2 กลุ่มโครงการดิจิทัลชุมชน   

  3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ   
 3.1 กลุ่มโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสาธารณะและความเป็นพลเมือง

 3.2 กลุ่มโครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตต้ังแต่ปฐมวัยจนถึงวัยผู้สูงอายุ 
  3.3 กลุ่มโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ 
  3.4 กลุ่มโครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร 
        ทางการศึกษา    
  3.5 กลุ่มโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3.6 กลุ่มโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ  
  3.7 กลุ่มโครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

  4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
 4.1 กลุ่มโครงการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษา 
 4.2 กลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลและแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึง 
    การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
 1.1 กลุ่มโครงการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
 1.2 กลุ่มโครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 1.3 กลุ่มโครงการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับด้านการศึกษา  
 1.4 กลุ่มโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลาง  
   ด้านการศึกษา 
 1.5 กลุ่มโครงการสร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษา และการมีส่วนร่วม 
    กับทุกภาคส่วน 
 1.6 กลุ่มโครงการปรับปรุงโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน  
 1.7 กลุ่มโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน  
            และบุคลากรทางการศึกษาอื่น  
 1.8 กลุ่มโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 1.9 กลุ่มโครงการประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษา 
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สรุปการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เงินงบประมาณ จำนวนเงิน  (บาท) หมายเหต ุ

1. งบดำเนินงาน 
-  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
-  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ/    
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 
-  ค่าเช่าบ้าน 
-  ค่าสาธารณูปโภค 
-  ค่าใช้จ่ายประชุมองคค์ณะฯ 
-  ค่าเช่ารถยนต์ 
-  ดำเนินงานโครงการ 

 
3,598,236.00 
765,000.00 

 
641,870.00 
397,100.00 
365,000.00 
267,300.00 
21,000.00 

 

2. งบรายจ่ายอื่น  
- ดำเนินงานโครงการ 
- สอบแข่งขัน 

 
1,267,665.00 
208,718.00 

 

3. งบเงินอุดหนุน 
- ดำเนินงานโครงการ 

 
74,750.00 

 

รวมเงินงบประมาณท่ีได้รบัจัดสรรท้ังปี  7,606,639.00  

เบิกจ่าย 7,572,901.00 เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่าย 99 %  

คงเหลือ 33,738.00  

 

สรุปงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตร ์ จำนวนโครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ

ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ 20 1,220,875.00  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 3 55,000.00  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขนั 3  ตอบ 2 ยุทธฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 3  ตอบ 2 ยุทธฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2  ตอบ 2 ยุทธฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 5 207,640.00  

รวม 28 1,483,515.00  
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ท่ี โครงการ  
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่ม

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (จำนวน 20 โครงการ งบประมาณ 1,220,875 บาท) 

1 พัฒนาบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 40,000 อำนวยการ  

2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566-2570) 55,300 นโยบาย         
และแผน 

 

3 โครงการขับเคลือ่นเปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดา้นการศึกษาระดบั
จังหวัด จังหวดัภูเก็ต 

29,000 นโยบาย                  
และแผน 

 

4 สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท                   
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

275,425 พัฒนาฯ  

5 ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต                          
โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

90,900 นโยบาย           
และแผน 

 

6 Innovation For Thai Education( IFTE) นวัตกรรมการศึกษา 

เพื่อพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

86,000 นิเทศฯ  

7 การส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ือง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

72,000 นิเทศฯ  

8 การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ 52,000 นิเทศฯ  

9 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

สังกัดเอกชน 

15,040 นิเทศฯ  

10 การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21                           
โดยรูปแบบการเทียบโอนความรู้จากโรงเรียนเอกชนนอกระบบ                    
สู่การเรียนในโรงเรียนในระบบ 

51,200 เอกชน   

 

  

11 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนสู่วิถีชีวิตใหม่                     
New Normal 

200,000 เอกชน  

โครงการตามประเดน็ยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบตัิราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565           

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
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ท่ี โครงการ  
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่ม

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

12 ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 23,500 ลูกเสือฯ  

13 นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2565 10,000 ลูกเสือฯ  

14 นิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2565 10,000 ลูกเสือฯ  

15 ส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2565 40,000 ลูกเสือฯ  

16 โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 9,000 ลูกเสือฯ  

17 ยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

9,600 ลูกเสือฯ  

18 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริม 

ความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา จังหวัดภูเก็ต 

30,000 ลูกเสือฯ  

19 ลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจำปี 2565 100,000 ลูกเสือฯ  

20 ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2565  27,500 ลูกเสือฯ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง  (จำนวน 3 โครงการ รวมงบประมาณ 55,000 บาท) 

1 ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

21,000  พัฒนาฯ  

2 ส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียน 

และนักศึกษาจังหวัดภูเก็ต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

19,000  ลูกเสือฯ  

3 ขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน                                
ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดำริฯ            
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระดับพื้นที่ 

15,000  ลูกเสือฯ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

1 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566-2570) 55,300 นโยบาย          
และแผน 

ยุทธฯ รอง 

2 Innovation For Thai Education( IFTE) นวัตกรรมการศึกษา 

เพื่อพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

86,000  นิเทศฯ ยุทธฯ รอง 

3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนสู่วิถีชีวิตใหม่                     
New Normal 

200,000 เอกชน ยุทธฯ รอง 

4 การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21                           
โดยรูปแบบการเทียบโอนความรู้จากโรงเรียนเอกชนนอกระบบ                    
สู่การเรียนในโรงเรียนในระบบ 

51,200 เอกชน  ยุทธฯ รอง 
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ท่ี โครงการ  
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่ม

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

1 ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต                          
โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

90,900 นโยบาย            
และแผน 

ยุทธฯ รอง 

2 การส่งเสริมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

ปีการศึกษา 2565 

15,750 นโยบาย             
และแผน 

ยุทธฯ รอง 

3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและ                
กิจการนักเรียน ประจำปี 2565 

11,500  ลูกเสือฯ ยุทธฯ รอง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1 ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 
 

23,500  ลูกเสือฯ ยุทธฯ รอง 

2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน                                
ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดำริฯ            
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระดับพื้นที่ 

15,000  ลูกเสือฯ ยุทธฯ รอง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 

(จำนวน 5 โครงการ รวมงบประมาณ 207,640 บาท) 

1 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 109,890 นโยบาย              
และแผน 

 

2 การส่งเสริมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

ปีการศึกษา 2565 

15,750 นโยบาย       
และแผน 

 

3 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 60,000 นิเทศฯ  

4 จัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ                           
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ประจำปี งปม พ.ศ. 2565 

10,500 นิเทศฯ  

5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและ                
กิจการนักเรียน ประจำปี 2565 

11,500 ลูกเสือฯ  

รวม  28  โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 1,489,105 บาท 
 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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1.  โครงการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 
กิจกรรม / 

ระยะเวลาดำเนินงาน/                               
งบประมาณ 

กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

1. เพิ่มความรู้ความเข้าใจ ความคิด 
ความสัมพันธ์ในการทำงาน และ    
การทำงานเป็นทีม ร่วมคิด ร่วมทำ   

2. ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน รวมท้ังการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ มุมมองความคิดเห็น
ต่างๆ ร่วมกันในสถานการณ์  

3. ทำให้ได้เห็นถึงเทคนิควิธีการใน
การนำมาปรับใช้หรือแก้ไขปัญหา 
อันท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
ทำงาน   

4. เป็นการเปิดมุมมอง เปิดประสบ-
การณ์ให้กับพนักงาน และนำ
ประสบการณ์ท่ีได้มาใช้ในการทำงาน  

5. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร มีความ
กระตือรือร้นในการศึกษาค้นหา
ความรู้ มีความคิด เชิงระบบ                         
มีความสามารถรับรู้ เรียนรู้และ
นำไปใช้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง   

1. ประชุมคณะทำงาน 

2. ศึกษาดูงาน ณ 
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

3. ศึกษาดูงาน ณ 
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

01 ตุลาคม 2564 
– 

01 กันยายน 2565 

งปม. 40,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
ทุกราย 

1. บุคลากร มีทัศนคติท่ีดี                
ต่อองค์กร มีความรักในองค์กร 
ส่งผลให้งานประสบความสำเร็จ 
และมีคุณภาพ   

2. บุคลากรร่วมปฏิบัติงาน            
เป็นทีม มีความสามัคคี                     
เอื้ออาทรต่อกัน ให้ความสำคัญ 
กับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
ของสมาชิกในองค์กร ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน ทำให้งานมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ   

1. บุคลากรทางการศึกษา            
ได้เพ่ิมพูนวิสัยทัศน์ มีความรู้ความ
เข้าใจ  ในระเบียบแนวปฏิบัติงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง และนำความรู้ท่ีได้รับ
มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน  
ในหน้าท่ีและการทำงานให้               
เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

2. บุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ 
โดยยึดม่ันในระเบียบวินัย 
จรรยาบรรณอย่างมีมาตรฐาน
วิชาชีพและแนวทางการดำเนิน 
งานตามกรอบมาตรฐานและ
วิสัยทัศน์องค์กร  

3. บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ 
มีความพึงพอใจ เกิดขวัญกำลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการต่อไป    

1. บุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต                 
เข้ารับการอบรม ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 85 

2. บุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต                        
มีความเข้าใจและสามารถ
ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดประชุม
ผ่านระบบประชุมออนไลน์ได้ 

3. บุคลากรในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต       
ได้รับการพัฒนาความรู้ และ
สามารถนำความรู้ไปบริหาร
จัดการองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการนำ
ระบบออนไลน์ใช้ใน 
การปฏิบัติงาน 

ปัญหา 
 1. เนื่องจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 ทำให้มีข้อจำกัดใน
การดำเนินโครงการ  

ข้อเสนอแนะ              
 2. แนวทางแก้ไขคือ               
ถือปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด  
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ศึกษาดูงาน ณ ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์          ศึกษาดูงาน ณ ศธจ.นครศรีธรรมราช  
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2. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566-2570) 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม/ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/ 

งบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 

 
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

1. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับสภาพท่ี
เป็นจริงและสถานการณ์ด้านการศึกษา
ของจังหวัดในช่วงปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2564-2565 กำหนดทิศทาง
ดำเนินการในปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2565 และเป็นข้อมูลประกอบ 
การตัดสินใจการวางแผนในปีต่อ ๆ ไป  

2. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด พ.ศ.2566-2570 ท่ีมีการ
กำหนดทิศทางเป้าหมายระยะเวลาท่ี
ชัดเจน มีความสอดคล้องยุทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่บท และ ระเบียบอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง    

3.  เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
(คำของบประมาณ)   

1. ประชุมทบทวนแผน 
พัฒนาการศึกษา ประจำปี             
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
และประชุมจัดทำแผน 
พัฒนาการศึกษา            
ปี 2566 - 2570 

2. ประชุมคณะ 
อนุกรรมการเกี่ยวกับการ
บริหารเชิงยุทธศาสตร์ 
พิจารณาร่างกรอบ
แผนพัฒนาฯ ฉบับทบทวน 
ปี 2565 และแผนพัฒนาฯ  
ปี 2566 - 2570 

3. นำร่างกรอบแผนพัฒนาฯ  
ตามข้อ 1 และ 2 ประชุม 
กศจ.เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
และประชาสัมพันธ์แจ้ง 

1 ตุลาคม 2564 
– 

30 กรกฎาคม 2565 

1. หน่วยงานการศึกษา
ในจังหวัด  

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัย             
ในจังหวัด  

3. สถานศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภทในจังหวัด  

4. หัวหน้าหน่วยงาน/
ผู้บริหาร/บุคลากร             
ท่ีเกี่ยวข้องด้าน                
การวางแผน/                   
ตัวแทนผู้ปกครอง/
ตัวแทนครูผู้สอน/
ตัวแทนนักเรียน /
ตัวแทนองค์กรเอกชน   

ผลผลิต (Output)    
1. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จำนวน  1 ฉบับ  
2. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ภูเก็ต  พ.ศ. 2566-2570  
จำนวน 1 ฉบับ   
3. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 (คำขอ
งบประมาณ) จำนวน 1 ฉบับ  

ผลลัพธ์ (outcome)   
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต นำแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เป็นกรอบแนวทางใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติลงสู่
การปฏิบัติในระดับพื้นท่ี และเป็น
ข้อมูลฐานในการจัดทำคำขอ
งบประมาณประจำปี  

 

เชิงปริมาณ  
1. จำนวนแผนพัฒนการศึกษา
จังหวัดภูเก็ต ฉบับทบทวน ปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
จำนวน 1 ฉบับ 

2. จำนวนแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2566-2570                        
จำนวน 1 ฉบับ   

3. จำนวนแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2566 (คำของบประมาณ)   
จำนวน 1 ฉบับ  

เชิงคุณภาพ  
1. สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต มีแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด ฉบับทบทวน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ี
สอดคล้องกับเป้าหมายทุก
ระดับ เป็นกรอบแนวทางใน
การขับเคลื่อน 

1. มีแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด
ภูเก็ต พ.ศ.2562-
2565 (ฉบับทบทวน
ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565) 
จำนวน 1 ฉบับ 

2. มีแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด
ภูเก็ต พ.ศ.2566-
2570 (แผน 5 ปี)  
จำนวน 1 ฉบับ 

3. มีกรอบแนวคิด 
(Blueprint) 
แผนพัฒนาการศึกษา 
จังหวัดภูเก็ต  
พ.ศ. 2566 -2570 

 

 

1. ได้รับความร่วมมือ
ในการจัดทำกรอบแผน
เป็นอย่างดี แต่ยังขาด
การบูรณาการอย่าง
จริงจัง 

2. โอกาสในการได้รับ
จัดสรรงบ ประมาณ
น้ันเป็นไปได้ยาก 

3. เน่ืองจากไม่ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณ
ด้านพัฒนาการศึกษา 
เชิงพื้นท่ี ทำให้เป็น
อุปสรรคสำคัญ                       
ในการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
เป็นรูปธรรม 
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วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม/ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/ 

งบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 

 
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

งบประมาณ 55,300 บาท 2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ตมีแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด พ.ศ. 2566-2570 เป็น
กรอบแนวทางในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท    
ลงสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพประชากร
จังหวัดภูเก็ตให้มีทักษะ สมรรถนะ
และมีความพร้อมทักษะท่ีจำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ตมีแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566-2570      
ในการจัดต้ังงบประมาณ 

2. สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต มีแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด                   
พ.ศ. 2566-2570                        
เป็นกรอบแนวทางในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่บท ลงสู่การปฏิบัติ 
เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพประชากรจังหวัดใน
ด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
สามารถนำสู่การปฏิบัติได้จริง  

3. สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต จัดทำคำขอ
งบประมาณเป็นไปตามกรอบ
แนวทางของแผน ปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 2566-2570 

4. มีแผนปฏิบัตกิาร 
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 
(ฉบับจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี)   
จำนวน 1 ฉบับ 
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ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต  พ.ศ.2566-2570 
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 3. โครงการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม/ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/

งบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
 

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

1. เพื ่อขับเคลื่อน 
เป้าหมายของ 
สหประชาชาต ิ
ว่าด้วยการพัฒนา    
ท่ีย่ังยืนด้าน 
การศึกษา SDG4 
ในระดับพื้นท่ี                

2. เพื่อพัฒนาฐาน 
ข้อมูลและระบบ 
ติดตามรายงาน 
ผลการขับเคลื่อน    
เป้าหมายการ 
พัฒนาท่ีย่ังยืน             
ด้านการศึกษา    
  
 
 
 
 

 

1. เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ด้านการศึกษาระดับจังหวัด  จ.ภูเก็ต 
โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง 

2. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนฯ  
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ด้านการศึกษา SDG4 ระดับจังหวัด  

3. ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์การ
ดำเนินงานตัวชี้วัด เป้าหมายท่ี 4                  
และจัดทำร่างตัวชี้วัด เพื่อการประชุม
คณะทำงานขับเคลื่อนฯ จ.ภูเก็ต  

4. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนฯ
ระดับจังหวัด  เพื่อร่วมรับทราบ 
เสนอแนะตัวชี้วัด และรายงานตัวชี้วัด
ตามบทบาทหน้าท่ีของแต่ละสังกัด 
 
 
 
 

หน่วยงานใน 
สังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
และหน่วยงาน 
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต (Output)    
1. ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
มีบทบาทและมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาตามบริบท 
ของพื้นท่ี  
2. การจัดทำฐานข้อมูล 
เป็นไปตามกรอบแนวทาง 
ดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ผลลัพธ์ (Outcome)   
การจัดทำรายงาน 
ผลการดำเนินงานการ 
ขับเคลื่อนเป้าหมาย 
การพัฒนาท่ีย่ังยืน 
เป้าหมายท่ี 4 แล้วเสร็จ 
และสามารถนำเสนอต่อ 
คณะกรรมการขับเคลื่อน
เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด

  

1. มี Roadmap เพื่อการขับเคลื่อน 
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนสร้าง
หลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมี
คุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม                    
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต จำนวน 1 ฉบับ   

2. ร้อยละหน่วยงานในกระทรวง   
ศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
รับรู้กรอบทิศทางเป้าหมายการดำเนิน 
งานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา 
ท่ีย่ังยืน เป้าหมายหลักท่ี 4 
และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริม 
และบูรณาการดำเนินงานร่วมกัน  
(ร้อยละ 80)        

3. มีฐานข้อมูลจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัด                                      
4. หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการ 
ขับเคลื่อนตามกรอบแนวทางตัวชี้วัด 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1. หน่วยงานทางการ
ศึกษาและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้รับรู้กรอบ
ทิศทางและเป้าหมาย
การขับเคล่ือนการพฒันา
ท่ีย่ังยืนด้านการศึกษา 
SDG4 ตามเป้าหมาย
ของสหประชาชาต ิและ
มีส่วนร่วม สนับสนุน
ข้อมูลตามตัวชี้วัดท่ีได้
กำหนด และบูรณาการ
การดำเนินงานร่วมกัน 
เกินร้อยละ 80 

2. มี Roadmap และ
ฐานข้อมูลการดำเนนิงาน
ตามตัวชี้วัด เพื่อการ
ขับเคลื่อนเป้าหมาย 
การพัฒนาท่ีย่ังยืน 
ด้านการศึกษา  
จำนวน 1 ฉบับ 

การดำเนินงานขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน   
ด้านการศึกษา SDG4 เป็น
เป้าหมาย  15 ปี เริ่มตั้งแต่  
พ.ศ.2558–2573  
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้เริ่ม
ขับเคลื่อนลงสู่พื้นท่ีระดับจังหวัด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ซึ่งยังคงเป็นเรื่องใหม่สำหรับ
หน่วยงานทางการศึกษาและ 
ท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีได้รับรู้กรอบ
ทิศทาง/ตัวชี้วัด ทำให้การ
ประสานงาน การจัดเก็บข้อมูล
ในตัวชี้วัด/ โครงการ ยังค่อนข้าง
เป็นเรื่องใหม่ในแต่ละสังกัด         
ซึ่งยังคงไม่เข้าใจในแนวทางของ
การขับเคลื่อน SDG อย่างแท้จริง 
และส่วนกลางควรได้กำหนด
ปฏิทิน หรือ ขอบเขตการ
ดำเนินงานจากคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ 
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วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม/ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/

งบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
 

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

5. จัดทำ Roadmap, รวบรวมโครงการ 
และฐานข้อมูลตามตัวชี้วัด ของแต่ละ
หน่วยทางการศึกษา และหน่วยงาน              
ท่ีเกี่ยวข้อง เพือ่ใช้ในการขับเคล่ือนฯ 
และติดตามการดำเนินงาน                        
ในปีงบประมาณถัดไป 
 
1 มีนาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 

งบประมาณ 29,000 บาท 
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ภาพการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ต  
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4. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 
กิจกรรม /                               

ระยะเวลาดำเนินงาน/                 
งบประมาณ 

กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ์ 

ดัชนีชี้วัด                
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจ
ของบูรพกษัตริย์ไทย และพระ-
มหากรุณาธคิุณที่มีตอ่ประชาชน 
คนไทย และชาวจังหวัดภูเก็ต 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน  
มีเจตคติท่ีดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และบ้านเมอืง  
มีโอกาสทำหน้าท่ีเป็นพลเมืองดี 
มีพื้นฐานชีวิตท่ีม่ันคงและ 
มีคุณธรรม  

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน  
ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่น 
และชุมชนมีจิตสำนึกรัก และ
ภูมิใจในท้องถ่ินชุมชนเมอืงภูเกต็ 
  

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ผู้บริหารหน่วยงานทาง
การศึกษาในการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้เพื่อรู้เท่าทันส่ือ 
และใชส้ื่อออนไลน์อย่าง
สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน 
ในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต 

2. ค้นหาองค์ความรู้เพื่อ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
ให้เด็กและเยาวชนผ่าน
การศึกษา เรียนรู้งาน 
พระราชกรณียกิจ  
ของบูรพกษัตริย์ไทย และ
พระมหากรุณาธิคุณท่ีมีต่อ
ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต
คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

1 ธันวาคม 2564 
- 

30 สิงหาคม 2565 

งบประมาณ 275,425 บาท 

ผู้บริหารหน่วยงาน
ทางการศึกษาและ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษา
ในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต 
จำนวน 10 คน 
ผู้บริหารสถานศึกษา
ในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต 
จำนวน 128 แห่ง 
นักเรียนนักศึกษา ใน
ระบบ และนอกระบบ 
จำนวน 60 คน  
แหล่งเรียนตามอัธยาศัย 
จำนวน 5 แห่ง 
 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหารหน่วยงานทาง
การศึกษาและหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด 
การศึกษาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 
จำนวน10 คน  
ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นท่ี
จังหวัดภูเก็ต จำนวน 128 แห่ง  
นักเรียนนักศึกษา ในระบบ 
และนอกระบบ จำนวน 60 คน  
แหล่งเรียนตามอัธยาศัย 
จำนวน 5 แห่ง 

เชิงคุณภาพ 
   ผู้บริหารหน่วยงานทาง
การศึกษา และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
สามารถนำชุดความรู้ท่ีได้
ผ่านการเรียนรู้นำไปสร้าง
องค์ความรู้ให้แก่นักเรียน
และเยาวขนในจังหวัดภูเก็ต   

ร้อยละ 80 ของเด็ก 
และเยาวชนท่ีได้เข้าร่วม
กิจกรรม มีความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องและมี 
เจตคติความเป็น
พลเมืองดี เกิดจิตสำนึก
รักและภูมิใจในท้องถิ่น
ชุมชนจังหวัดภูเก็ต 

1. ผู้บริหารหน่วยงานมีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้สื่อออนไลน์ และนำไป
ปรับใช้แก่นักเรียนในสถานศึกษา 

2.  ได้ชุดความรู้ ในการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีให้เด็ก      
และเยาวชน ผ่านการศึกษาเรียนรู้งาน         
พระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย์ไทย 
และพระมหากรุณาธิคุณท่ีมีต่อ
ประชาชน ชาวจังหวัดภูเก็ต 

3. ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา 
และผู้บริหารสถานศึกษา เกิดความรู้
ความเข้าใจในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ เพื่อรู้เท่าทันสื่อออนไลน์อย่าง
สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน ในพื้นท่ี
จังหวัดภูเก็ต 

4. เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การผลิต
สื่อ สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ เกิด
เจตคติท่ีส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี 
เกิดช่องทางการเรียนรู้เพื่อสร้าง
จิตสำนึกรัก และภูมิใจในท้องถิ่นชุมชน 
จังหวัดภูเก็ต 

1. ทรัพยากรบุคลากร  
มีจำกัดต่อการบริหาร
จัดการโครงการในช่วง
สถานการณ์โควิด ทำให้
ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนิน 
กิจกรรมบางกิจกรรม 
ไม่สามารถดำเนินการได้
ครบถ้วนสมบูรณ์  

2. ควรดำเนินการโครงการ
ต่อเน่ืองในปีงบประมาณ
ต่อไป 
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ภาพการดำเนินโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
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5. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไก กศจ. 

 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม / 
ระยะเวลาดำเนินงาน/

งบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ์ 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
 

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
 

1. เพ่ือจัดทำแนวทาง 
การยกระดับคุณภาพ 
การศึกษาแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดภูเก็ต 
พ.ศ. 2566 - 2570 

2. สร้างวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร  

และขับเคลื่อนองค์กร   
สู่ความเป็นเลิศ 

3. การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
ขับเคลื่อนพ้ืนท่ี
นวัตกรรมการศึกษา 

4. พัฒนาสมรรถนะ
ข้าราชการครู โดยใช้
โรงเรียนนานาชาติ            
เป็นฐาน  

1. จัดทำแผนปฏิบัติราชการคำขอ
การดำเนินงานโครงการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570  
และจัดทำแผ่นพับเผยแพรแ่ผน 
พัฒนาการศึกษา ประชาสัมพันธ์ 
2. ศธจ. ภูเก็ต จิตอาสา  
“สร้างฝายมีชีวิต คลองบางขนุน”  
และประชุมบุคลากรแนวทางการ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่การประเมิน 
ITA 
3. ประชุมคณะทำงาน และเสนอ
ขอเป็นจังหวัดพื้นท่ีนวัตกรรม
การศึกษา 
4. ประชุมการรับรู้กับ ร.ร.กลุ่ม
เป้าหมาย และ ร.ร.นานาชาติ 
เพื่อลงนาม Mou การพัฒนา
สมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ 

1 ตุลาคม 2564 
- 

30 สิงหาคม 2565 
งบประมาณ 90,900 บาท 

สถานศึกษา  
บุคลากรในสำนกังาน
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
ครูผู้สอน และนักเรียน 

ผลผลิต (Output)  
1. แผนปฏิบัติราชการฉบับคำขอ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570  
และแผ่นพับแผนพัฒนาการศึกษา 
2. องค์กรสามารถขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม 
3. มีกิจกรรมการพัฒนางาน เพื่อการขับเคลื่อน 
การจัดการศึกษาสู่พื้นท่ีนวัตกรรมในจังหวัด 
4. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา              
 มีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา  
การจัดการเรียนการสอน 

ผลลัพธ์ (outcome)   
1. หน่วยงานการจัดการศึกษา และหน่วยงาน  
ท่ีเกี่ยวข้องรับทราบทิศทางการจัดการศึกษาตาม
แผนพัฒนาการศึกษา 
2. องค์กรได้รับการประเมิน ITA ในระดับดี 
3. ผู้เรียนรับการพัฒนาให้มีทักษะการเรียนรู้และ 
ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
4. การบริหารจัดการศึกษา สามารถใช้ ผลักดัน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีศักยภาพย่ิงขึ้น  
5. มีการทำงานเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องการการจัดการศึกษา 

1. หน่วยงานทาง 
การศึกษาขับเคลื่อนการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา  

2. องค์กรสามารถ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่
องค์กรคุณธรรม  

3. มีกิจกรรมการพัฒนา
งาน เพื่อการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาทาง          
ด้านภาษาต่างประเทศ                      
สู่พื้นท่ีนวัตกรรม 
ในจังหวัด 

4. ได้รับการอนุมัติ 
ในพื้นท่ีนวัตกรรม 
การบริหารจัดการศกึษา 
 

1. หน่วยงานการจัด
การศึกษา และหน่วยงาน  
ท่ีเกี่ยวข้องพัฒนาการ            
จัดการศึกษาเป็นไป                
ตามทิศทางแผนพัฒนา
การศึกษาฯ  
2. องค์กรสามารถขับเคลื่อน 
สู่องค์กรคุณธรรมท่ีเป็นเลิศ  

3. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
และกลุ่มโรงเรียนนานาชาติ 
โดยใช้โรงเรียนนานาชาติ
ได้รับการพัฒนาการจัด
การศึกษาและการใช้
ภาษาต่างประเทศ 

4. จังหวัดภูเก็ตได้รับการ
เห็นชอบในพื้นท่ีนวัตกรรม
การบริหารจัดการศึกษา 

การดำเนินงาน ในแต่ละ
กิจกรรมจำเป็นต้อง
สร้างข้อปฏิบัติและข้อ 
ตกลงร่วมกัน ซึ่งการใช้
เวลาท่ีกระชั้นชิด ในช่วง
ปลายปีงบประมาณ 
ในเวลาจำกัด อาจทำให้
การดำเนินงานไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
ดังน้ัน การดำเนินงาน 
ในปีต่อไป ควรจะ
ต่อเน่ือง ติดตาม                  
ซึ่งควรจะได้ดำเนินงาน                    
ในไตรมาสท่ี 2                   
ของปีงบประมาณ 
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กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา          กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครู โดยใช้โรงเรียนนานาชาติเป็นฐาน 
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6. โครงการ Innovation For Thai Education(IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม/ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/ 

งบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ์ 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
ปัญหา/

ข้อเสนอแนะ 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา 
นวัตกรรมการบริหารจัดการ การ
จัดการเรียนรู้ และการนิเทศ
การศึกษา รวมท้ังยกระดับ
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษาอย่างบูรณา-
การร่วมกัน ของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

2. เพื่อพัฒนาศูนย์กลางข้อมูล 
สารสนเทศทางการศึกษาอย่าง
บูรณาการ ด้านนวัตกรรม และ
การวิจัยทางการศึกษา 
ในระดับจังหวัด  

3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

4. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้            
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบ 
Active Learning โดยใช้              
โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนา              
ผู้เรียนให้เกิดทักษะในศตวรรษ                
ท่ี 21 

1. วิเคราะห์ สภาพ
ปัจจุบันปัญหาด้าน
คุณภาพการจัด
การศึกษาระดับจังหวัด 

2. พัฒนา ผู้บริหาร ครู 
ผู้สอน เพื่อให้เกิดการ
พัฒนานวัตกรรมด้าน
การบริหาร นวัตกรรม
ด้านการจัดการเรียนรู้ 
และนวัตกรรมด้านการ
นิเทศการศึกษา /จัดสรร
งบประมาณสนับสนุน 

3. ครูผู้สอนนำแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีได้มา
ปรับปรุงแก้ไข และ
นำเสนอผู้เชียวชาญก่อน
ไปสอนจริงในชั้นเรียน 
 
 
 

1. โรงเรียนท่ีร่วม
โครงการ                       
จำนวน 12 โรงเรียน  

2. ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
และบุคลากร              
ของโรงเรียน 72 คน  

3. ผู้เรียนทุกคนใน
ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
ตอนต้นของโรงเรียน    
ท่ีร่วมโครงการ 

4. ศึกษานิเทศก์/
คณะทำงาน  
จำนวน 10 คน 

ผลผลิต (Output)    
1. จังหวัดและโรงเรียนท่ีร่วมโครงการมี
รูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน 
หรือแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารการจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ
การศึกษา รวมท้ังการยกระดับคุณภาพ
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

2. จังหวัดมีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัย
ทางการศึกษาในระดับจังหวัด 

3. จังหวัดมีเครือข่ายความร่วมมือ                  
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. ครูผู้สอนของโรงเรียนท่ีร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาการออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งเน้น
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะในศตวรรษ               
ท่ี 21 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 
 
 

เชิงปริมาณ  
1. มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาหรือ
แนวทางพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
จัดการเรียนรู้ และนิเทศการศึกษา
ยกระดับคุณภาพประสิทธิผล
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ
จังหวัด  

2. ร้อยละของ ร.ร.ท่ีมีรูปแบบ/แนวทาง
พัฒนานักเรียน หรือแนวทางพัฒนา
นวัตกรรมการบริหาร จัดการเรียนรู้ 
และนิเทศการศึกษา และยกระดับ
คุณภาพและประสิทธิภาพจัดการศึกษา  

3. จังหวัดมีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ
การศึกษานวัตกรรมและการวิจัยทาง
การศึกษาในระดับจังหวัด ท่ีมีความ
ครอบคลุม ชัดเจน เป็นปัจจุบัน 
สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

โรงเรียนนำร่อง  
จำนวน 12 โรงเรียน          
มีความเข้าใจในการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา และ
มีผลงานนวัตกรรมในด้าน     
การบริหารการศึกษา      
การนิเทศการสอนและ
การจัดการเรียนการสอน 
เป็นท่ีประจักษ์ ส่งผลให้ 
โรงเรียนบ้านท่าเรือ      
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา-
ภูเก็ต ได้รับการคัดเลือก
นวัตกรรมการศึกษา               
ในระดับจังหวัดและ 
ระดับภาค สู่การนำเสนอ 
ในระดับประเทศ ดังน้ี 
 
       
 
 

1. การนิเทศ
ติดตามช่วยเหลือ
แนะนำ ต้องมีการ
ดำเนินการ
เพิ่มเติมเพื่อให้
โรงเรียนนำร่อง           
มีการพัฒนาท่ีเป็น
แบบอย่างได้ทุก
โรงเรียน 

2. การติดตามใน
การจัดสรร
งบประมาณ            
ต้องดำเนินการ     
ให้โรงเรียนมีการ
รายงานผลทุก
โรงเรียน 
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วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม/ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/ 

งบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ์ 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
ปัญหา/

ข้อเสนอแนะ 

4. Open Class และ 
lesson study  
การนิเทศ ติดตามและ
สะท้อนผลการสังเกตชั้น
เรียนผ่านกระบวน 
การศึกษาชั้นเรียนและ
และการ PLC 

5. การประกวด
นวัตกรรม ระดับจังหวัด 
ระดับภาค และ
ระดับประเทศ 

6. สรุปและเขียน
รายงานโครงการ 
 

1 ตุลาคม 2564 
– 

30 สิงหาคม 2565 
 

งปม. 86,000 บาท 

ผลลัพธ์ (Outcome)   
1. จังหวัดและโรงเรียนท่ีร่วมโครงการมี
รูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน 
หรือแนวทางการพัฒนานวัตกรรม          
การบริหาร การจัดการเรียนรู้               
และ การนิเทศการศึกษาท่ีเหมาะสม                
กับบริบทของตนเองและใช้ได้จริง                  
ในระดับพื้นท่ี  

2. ข้อมูลสารสนเทศการการศึกษา 
นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาใน
ระดับจังหวัด มีความครอบคลุม ชัดเจน 
เป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. จังหวัดสามารถสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. นักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ได้รับการพัฒนาให้เกิดทักษะในศตวรรษ
ท่ี 21 

4. จังหวัดมีเครือข่ายความร่วมมือใน
การ บูรณาการการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี  

5. ร้อยละของโรงเรียนท่ีร่วมโครงการมี
หน่วยการเรียนรู้แบบ Active Learning 
เน้นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  

6. ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนท่ีร่วม
โครงการท่ีได้รับการพัฒนาให้เกิด
ทักษะในศตวรรษท่ี 21  

เชิงคุณภาพ 
1. มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท่ีมี
ความถูกต้อง ครอบคลุม ชัดเจน และ
เป็นปัจจุบัน  

2. ผู้เรียนในโรงเรียนท่ีร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในศตวรรษ
ท่ี 21 และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

3. ครูผู้สอนสามารถออกแบบหน่วย
การเรียนรู้แบบ Active Learning เน้น
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะในศตวรรษ 
ท่ี 21 โดยใช้โครงงานเป็นฐานได้ 

1. ด้านการบริหาร
การศึกษา  
ว่าท่ี ร.ต วชิรพันธุ์ บุญณมี 
ผู้อำนวยการโรงเรียน            
บ้านท่าเรือ 
2. ด้านการนิเทศการสอน 
น.ส.จิราภรณ์ อินทยอด                     
ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ 
3. ด้านการจัดการเรียน
การสอน  
นายอนุศักดิ์ วงศ์มูสา              
ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ 

3. โรงเรียน                
นำร่องจะต้อง             
มีนวัตกรรมใน          
การนำเสนอ               
ทุกโรงเรียน 

4. ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 จะมี
การดำเนินการ
คัดเลือกโรงเรียน
นำร่องในรุ่นท่ี 2  
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ภาพการดำเนินโครงการ Innovation For Thai Education( IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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7. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม / 
ระยะเวลาดำเนินงาน/

งบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ์ 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
 

ปัญหา/
ข้อเสนอแนะ 

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี
ความเชื่อมโยงการ                     
จัดการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ท่ีสอดคล้องกับบริบทของ
พื้นท่ีอย่างบูรณาการ 

2. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน
ในระดับพื้นท่ีร่วมกันใน
การบูรณาการหลักสูตร
ต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษา
อย่างย่ังยืน อันจะนำไปสู่
การส่งเสริมการมีอาชีพและ
การมีงานทำ 
 

1. ประชุมคณะกรรมการ 
วิทยากรเพื่อกำหนดหลักสูตร 
เน้ือหาสาระ จำนวน ๑๕ คน 

2. กิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น 
รายวิชาความรู้เกี่ยวกับ
อาหารและเครื่องดื่ม 

3. รายงานสรุปผล 
 

1 ตุลาคม 2564  
- 

1 กันยายน 2565 

งบประมาณ 72,000 บาท 

นักเรียน : ครูผูส้อน 
จำนวน 

25 : 10 คน 

ผลผลิต (Output)    
1. เพื่อส่งเสริมทางเลือกการศึกษาต่อ และ
เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ             
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะ
สั้นเพื่อเพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับความรู้
เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม 

2. ในจังหวัดมีร้อยละของผู้เรียน              
ต่อสายอาชีพเพิ่มขึ้น 

ผลลัพธ์ (outcome)   
1. หลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ในระดับมีคุณภาพสามารถใช้เทียบโอน
หน่วยกิตในระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
และมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. นักเรียนมีการเตรียมความพร้อมในการ
เรียนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ เพื่อเตรียมเข้าสู่โลก
อาชีพของธุรกิจบริการ 

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต มีหลักสูตร
ต่อเน่ืองเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับบริบทของจังหวัด 
อย่างน้อย 
จำนวน 1 หลักสูตร 

1. ส่งเสริมทางเลือกการศึกษาต่อ
ให้กับนักเรียน นักศึกษา และเพิ่ม
ปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ  

2. นักเรียน นักศึกษาได้เรียนใน
หลักสูตรระยะสั้นในรายวิชาความรู้
เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม  
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8. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย ์
 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม/ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/

งบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
ปัญหา/

ข้อเสนอแนะ 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก
ปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและ
พัฒนาด้านการ จัดการศึกษาอย่าง
มีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็ม
ตามศักยภาพ ได้รับการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์สังคม 
สติปัญญา และทักษะการเรียนท่ี
สมวัย มีพื้นฐานชีวิตท่ีม่ันคง
เข้มแข็ง  

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย และผู้ปฏิบัติงานด้าน
การจัดการศึกษาปฐมวัยให้มี
ความรู้ ความเข้าใจและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561                   
 
 

1. ประชุมปฏิบัติการ
คณะทำงานขับเคลื่อน
การศึกษาปฐมวัยและ                 
การจัดทำข้อมูลตาม
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศการพัฒนา 
เด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ 
จำนวน 30 คน 1 วัน 

2. สร้างการรับรูแ้ก่
ผู้รับผิดชอบในการ                         
จัดประสบการณ์                     
จำนวน 1 วัน 
จำนวน 50 คน 
 
 
 

ครูผู้สอน ผู้บริหาร                
ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
การจัดประสบการณ์
ให้กับเด็กปฐมวัยใน
จังหวัดภูเก็ตอย่างน้อย 
80 คน (ตัวแทนครู 
ผู้สอน ผู้บริหาร                 
ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง) 

ผลผลิต (Output)   
1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) 
ได้รับการการดูแล พัฒนา 
จัดประสบการณ์เรียนรู้ และ
จัดการศึกษาให้มีพัฒนาการ
สมวัยในทุกด้าน  

2. สถานศึกษา/สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย ทุกแห่งได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2561 

3. ผู้บริหาร ครูผู้ปกครอง 
ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการและ     
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน                      
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาให้มีความรู้   
ความเข้าใจ มีความตระหนัก 

1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี)  
ทุกคนได้รับการดูแล พัฒนา 
จัดประสบการณ์เรียนรู้              
และจัดการศึกษาให้มี
พัฒนาการสมวัยในทุกด้าน  

2. ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษา/สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยมีคุณภาพระดับ
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้นตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561  
 
 
 
 
 
 
 

สำหรับกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2  
การดำเนินงานอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด 
ทำให้การจัดประชุมแบบปกติไม่สามารถ
ดำเนินการได้แต่ผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ
ไดร้ับความอนุเคราะห์จากบริษัทอักษร
เจริญทัศน์ (อจท.) จัดหาวิทยากร  
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาให้ความรู้   
โดยจัดอบรมครูผู้สอนปฐมวัย ผู้บริหาร          
ในระบบ Zoom ทุกสังกัดในจังหวัดโดย
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ จำนวน 2 ครั้ง 
เม่ือจบการอบรม บริษัทอักษรเจริญทัศน์ 
ได้จัดทำเกียรติบัตรมอบให้กับผู้เข้าประชุม
ทุกคน 
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วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม/ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/

งบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
ปัญหา/

ข้อเสนอแนะ 

3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อน                 
การพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพื้นท่ี                 
อย่างบูรณาการทุกภาคส่วน            
โดยสอดคล้องตามบริบทของพื้นท่ี 

4. เพื่อพัฒนาครูผู้สอน                      
ให้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้                
แบบ Active Learning โดยใช้
โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดทักษะในศตวรรษ 
ท่ี 21 
 
 

3. การคัดเลือกหรือสรรหา
รูปแบบ/วิธีปฏิบัติท่ี             
เป็นเลิศ จัดเวทีคัดเลือก
ผลงานท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practices) ในการพัฒนา 
การจัดการศึกษาปฐมวัย                     
ระดับจังหวัดเพื่อขยายผล/
ต่อยอด 

4. จัดทำเอกสารรายงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการ ฯ 
 

1 ตุลาคม 2564 
- 

30 สิงหาคม 2565 

งบประมาณ 52,000 บาท 

และเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดูแลพัฒนาและจัดการศึกษา                               
ให้เด็กปฐมวัยอย่างบูรณาการ 

ผลลัพธ์ (outcome)   
1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) 
มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน  

2. สถานศึกษา/สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 

3. ผู้บริหาร ครูผู้ปกครอง 
ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วน ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ มีความ
ตระหนักและเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดูแลพัฒนาและ
จัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย
อย่างบูรณาการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3  การคัดเลือกหรือสรรหา
รูปแบบ/วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ จัดเวที
คัดเลือกผลงานท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practices) ในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยระดับจังหวัดเพื่อขยายผล/ต่อยอด                  
ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2565  ได้ตัวแทน
ของครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
เข้าร่วมประกวดระดับภาค 6  
ตามรายชื่อดังน้ี 

ระดับครูผู้สอน 
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงิน
รางวัล ได้แก่ นางสาวกฤตยพร สกลุจันทร์  
โรงเรียนบ้านท่าเรือ สังกัดสำนักงาน                
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

ระดับผู้บริหารสถานศึกษา                                                                                                      
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงิน
รางวัล ได้แก่ นายวุฒิชาติ โกยวิวัฒน์ตระกูล 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคา
รักษาการฯ ผอ.โรงเรียนบ้านในทอน           
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต 
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วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม/ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/

งบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
ปัญหา/

ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 

ผลการประกวดระดับสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 6 
    รูปแบบแนวทางวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
ด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับ
ปฐมวัย ระดับภาค ได้แก่  
นางสาวกฤตยพร สกุลจันทร์   
โรงเรียนบ้านท่าเรือ สังกัดสำนักงาน              
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
ได้เป็นตัวแทนระดับภาคไปร่วมงาน
นำเสนองานมหกรรมทางวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ สป.ก้าวไกล 
ยกระดับการศึกษาไทย ในภูมิภาค”               
กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
การศึกษาในภูมิภาค                          
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ระหว่างวันท่ี 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 
พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ               
มหานาค กรุงเทพ  
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ภาพการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ี 
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9. โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม/ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/ 

งบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
ปัญหา/

ข้อเสนอแนะ 

1. เพ่ือกำกับ ดูแล เร่งรัด 
ติดตามและประเมินผล     
การปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน และ
สถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ                   
ในจังหวัดให้สอดคล้อง   
กับการดำเนินงานตาม
นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

2. เพ่ือประสานงาน 
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
และลงพ้ืนที่ตรวจ
ติดตามความก้าวหน้า  
และให้ข้อเสนอแนะ                 
แก่สถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  

1. การลงพ้ืนที่ติดตามการ
ประชมุครม.สัญจรของ
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ              
และรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

2. ลงพ้ืนที่ตรวจติดตามการ
จัดการเรียนการสอนและ             
การดำเนินการตามมาตรการ         
ด้านสาธารณสุขในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019  
ภาคเรียนที่ 2/2564 

3. รับการตรวจจากกลุ่มตรวจ 
ราชการและติดตามประเมินผล 
 
 

ผู้เรียน ครูผู้บริหาร 
หน่วยงานทาง   
การศึกษาในพื้นท่ี
จังหวัดภูเก็ต
  

ผลผลิต (Output)    
1. สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ตมีการนิเทศ 
ติดตาม ตรวจสอบ               
และประเมินผลการจัด    
การศึกษาในหน่วยงาน
และสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ                
ในจังหวัดภูเก็ต                          
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

2. มีรายงานผลการตรวจ 
ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงานตามนโยบาย 
 
 
 
 
 

ผลผลิต  
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต สามารถดำเนินการตรวจ 
ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน 
ตามนโยบายและยทุธศาสตร์ของ
กระทรวง ศึกษาธิการในจังหวัด                          
ได้ตามแผนฯ ที่ กำหนดไว้           
(ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ภาคเรียน)  

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต นำผลการตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงาน       
ของหน่วยงานและสถานศึกษา     
ตามนโยบายและยทุธศาสตร์        
ของกระทรวงศึกษาธิการ  ในพ้ืนที่
จังหวัด มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของจังหวัด             
ในปีต่อไป 

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด                                   
ลงพ้ืนที่ติดตามการประชมุ          
ครม.สัญจร ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                      
ณ จังหวัดกระบี่ 

2. การลงพ้ืนที่ตรวจติดตามการจัด 
การเรียนการสอนและการดำเนิน 
การตามมาตรการด้านสาธารณสุข 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด             
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  
ภาคเรียนที่ 2/2564  ในสถานศึกษา
แบบบรูณาการ ทุกสังกัด สุ่มตรวจ
จำนวน 5 วัน โดยมีศึกษานิเทศก์ 
นักวิชาการศึกษากลุ่มพัฒนา
การศึกษา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ออกนิเทศ 
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วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม/ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/ 

งบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
ปัญหา/

ข้อเสนอแนะ 

4. ลงพ้ืนที่ตรวจติดตามการ
จัดการเรียนการสอนและการ
ดำเนินการตามมาตรการด้าน
สาธารณสุขในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 ภาคเรียน
ที่ 1/2565 ในสถานศึกษาแบบ
บูรณาการทุกสังกัด สุ่มตรวจ
จำนวน 5 วัน ท้ังหมด 10 โรง 

5. รับการตรวจจากกลุ่มตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล 

6. การจัดทำรายงานผล              
การตรวจราชการของ           
ผู้ตรวจราชการ 
 

1 พฤศจิกายน 2564 
-  

30 สิงหาคม 2565 

งบประมาณ 15,040 บาท 

ผลลัพธ์ (Outcome)   
1. สถานศึกษา                   
และหน่วยงานสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ                
ในจังหวัด ได้ดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ รวมทั้ง
นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ            
เพ่ือยกระดับคุณภาพและ
ประสิทธภิาพในการ
บริหารจัดการศึกษา             
ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน  

2. ผลการตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงาน
ของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในจังหวัด 
สามารถนำไปใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของจังหวัด 

 ผลลัพธ ์
1. แผนการตรวจราชการและ
แผนการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต                     
มีความสอดคล้องกับนโยบาย              
การตรวจ ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงานของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในทุกระดับ  

2. สถานศึกษาและหน่วยงานสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด               
ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์          
ตามแผนพัฒนาการศึกษา ปี งปม. 
พ.ศ.2565 และนโยบาย, จุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือยก 
ระดับคุณภาพและประสิทธภิาพ 
ในการบริหารจัด การศึกษาที่ส่งผล
ต่อคุณภาพผู้เรียน  

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลง
พ้ืนที่ติดตามการดำเนินงานตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และรับการตรวจจากกลุ่มตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล    
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

4. การตรวจ ติดตามและออกนิเทศ
ติดตาม ตรวจสอบหน่วยงานใน 
พ้ืนที่ฯ ตามกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ                
นายธฤติ  ประสานสอน                
ได้ลงพ้ืนที่ตรวจติดตามนโยบายตาม
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  
ทุกสังกัดโดยให้ผู้บริหารหน่วยงานที่
รับผิดชอบการจัดการศึกษารายงาน
ผลการดำเนินงาน  ณ ห้องประชุม 
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖     
และครั้งที่ ๒ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  
นางสุปราณี นฤนาทนโรดม  
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วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม/ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/ 

งบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
ปัญหา/

ข้อเสนอแนะ 

ได้ลงพ้ืนที่ตรวจราชการติดตามผล
การพัฒนาสมรรถนะทางภาษา 
ดิจิทัลและการจัดการเรยีนการสอน 
ตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธภิาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะทาง
ภาษาและดิจิทัล รวมทั้งการจัด 
การเรียนการสอน (แบบ TN2 และ
TN3) ณ ห้องประชุมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต  ส่วนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแบบ TN2 และ TN3                             
ส่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 6  
เพ่ือรวบรวมรายงานต่อไป 
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         ภาพการดำเนินโครงการนิเทศ ตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  หน้า 54 

 

 

10. โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  

โดยรูปแบบการเทียบโอนความรู้จากโรงเรียนเอกชนนอกระบบ สู่การเรียนในโรงเรียนในระบบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

วัตถุประสงค์โครงการ 
กิจกรรม/ 

ระยะเวลาดำเนินงาน/
งบประมาณ 

กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัด                
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

1. เพ่ือส่งเสริมการจัดทำหลักสูตร
สมรรถนะและรูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายให้กับผู้เรยีน 

2. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้
มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในระดับสากล  

3. เพ่ือส่งเสริมมาตรฐานองค์กร
แห่งการเรียนรู้เอกชนนอกระบบ
ให้มีมาตรฐานระดับสากล 
  

1. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
แก่ผู้รับใบอนุญาต/ผู้บริหาร
โรงเรียนนอกระบบในการจัดทำ
หลักสูตรสมรรถนะ 
2. ประชุมผู้อำนวยการ
โรงเรียนในระบบหารือการ
เทียบโอนหน่วยการเรียนรู้   
จากหลักสูตรสมรรถนะ                
ของโรงเรียนนอกระบบ               
ไปสู่โรงเรยีนในระบบ 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทำหลักสูตรสมรรถนะ
ร่วมกับสภาการศึกษาและ สช.
และทำพิธีบันทึกลงนามว่า
ด้วยการส่งเสริมการใช้
หลักสูตรสมรรถนะระหว่าง
โรงเรียนในระบบและโรงเรยีน
นอกระบบ 
 

 

โรงเรียนนอกระบบ
ทุกโรง และโรงเรียน
ในระบบที่เปิดสอน
ระดับมัธยมศึกษา 
(จำนวน 6 โรงเรียน) 

ผลผลิต (Output)  
1. หลักสูตร/รปูแบบการเรยีนรู้
อย่างมปีระสิทธภิาพหลากหลาย
มากกว่า 3 หลักสูตร 
2. ผู้เรียนมีขีดความสามารถเข้า
แข่งขันในระดับต่างๆ อย่างมี
ประสิทธผิลร้อยละ 80                  
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
3. โรงเรียนนอกระบบมีการ
บริหารจัดการเรียนรูไ้ด้ระดับ
มาตรฐานสากลร้อยละ 100                  
ที่เข้าร่วมโครงการ   

ผลลัพธ์ (outcome)   
1. นักเรียนมีขีดความสามารถ
แข่งขันในระดับต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธผิล 
 
 
 
 

 

จำนวนโรงเรียนนอก
ระบบที่เป็นต้นแบบ/
นำร่องการจัดการ
เรียนการสอนรปูแบบ
บูรณาการในศตวรรษ
ที่ 21  

 

โรงเรียนนอกระบบ
สามารถจัดทำหลักสูตร
สมรรถนะที่สามารถ
บริหารจัดการเรียนรู้ได้
ระดับมาตรฐานสากลเพ่ือ
นำไปเชื่อมโยงกับการ
จัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนในระบบ
ได้จำนวน 16 หลักสูตร
จากโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ 
จำนวน  25  โรงเรียน   
คิดเป็นร้อยละ 64              

 

1. ผู้รบัใบอนุญาต/
ผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ
ขาดทักษะการเชื่อมโยง
การบูรณาการหลักสูตร
สมรรถนะ 
2. มาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพยังไม่ครอบคลมุ
ทุกประเภทการศึกษา
ของโรงเรียนนอกระบบ 
3. ยังไม่มีกฎหมาย
รองรับหลักสูตร
สมรรถนะ 
4. กระบวนการของ             
การดำเนินการเชื่อมโยง
หลักสูตรมีขั้นตอนที่
ซับซ้อนเป็นพิเศษ 
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วัตถุประสงค์โครงการ 
กิจกรรม/ 

ระยะเวลาดำเนินงาน/
งบประมาณ 

กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัด                
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

 

1 ธันวาคม 2564 
- 

30 สิงหาคม 2565 
 

งบประมาณ 51,200 บาท 
 

 

2. โรงเรียนต้นแบบ/นำร่องการ
จัดการเรียนรู้รปูแบบบรูณาการ    
ในศตวรรษที่ 21 
 

 

5. ควรดำเนินการ
โครงการต่อเน่ืองใน
ปีงบประมาณต่อไป 
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ภาพการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21                                                                                                 

โดยรูปแบบการเทียบโอนความรู้จากโรงเรียนเอกชนนอกระบบ สู่การเรียนในโรงเรียนในระบบ  
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11. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

วัตถุประสงค์โครงการ 
กิจกรรม /                               

ระยะเวลาดำเนินงาน/                 
งบประมาณ 

กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัด                
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
ปัญหา/

ข้อเสนอแนะ 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แนวทางการปฏิบัติท่ีดีของการจัด
การศึกษาเอกชน นำไปสู่การพัฒนา
หลักสูตรและนวัตกรรมทางการ 
ศึกษาสำหรับนำไปพัฒนาการจัด
การศึกษาเอกชนสู่วิถีชีวิตใหม่  
(New Normal) 

2. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู  
และบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน ได้รับความรู้  
โดยผ่านการประชุมเชิงวิชาการ 
และนำไปประยุกต์ใช้ในการจัด 
การเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนนโยบาย
การศึกษา และส่งผลให้ผู้เรียนมี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  

1. ประชุมคณะกรรมการเตรียมความ
พร้อม ในการจัดทำโครงการ ส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชน          
สู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
2. จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ของโรงเรียนเอกชนสู่วิถีชีวิตใหม่  
ในวันท่ี 19 มีนาคม 2565 เกี่ยวกับ 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กระบวนการเรียนการสอน การวัด 
และประเมินผลท่ีมีคุณภาพ ผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา  
ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ศึกษาธิการภาค ใน 14 จังหวัดภาคใต้ 
จำนวน 300 คน 
3. สรุปและรายงานผลการดำเนิน
โครงการ สง่เสริมการจัดการเรียนรู้ 
ของโรงเรียนเอกชนสู่วิถีชีวิตใหม่  
(New Normal) ให้กับสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

1 ธันวาคม 2564 – 30 สิงหาคม 2565 
งบประมาณ 200,000 บาท 

ผู้บริหาร ครู  
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
โรงเรียนเอกชน 
และข้าราชการ 
ในสังกัดสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  
ศึกษาธิการภาค 5 
ศึกษาธิการภาค 6 
ใน 14 จังหวัด
ภาคใต้ รวมท้ังสิ้น 
300 คน 
 

เชิงปริมาณ 
1. จำนวนข้าราชการ 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ส่วนราชการ/ 
ภาคเอกชน ท่ีเกี่ยวข้อง  
เข้าร่วมงานวันการศึกษา
เอกชน จำนวน 300 คน 
2. จำนวนโรงเรียนเอกชน 
หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาท่ีมาร่วมงาน 
ใน 14 จังหวัดภาคใต้ 

เชิงคุณภาพ 
   ร้อยละ 80 ของความ
คิดเห็นของผู้เข้าร่วมงาน
เกี่ยวกับการได้รับความรู้
และสามารถนำไปประยุกต์ 
ใช้ได้   
 

1. ร้อยละ 80 ผู้บริหาร
โรงเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวทางการปฏิบัติท่ีดี
ของการจัดการศึกษาเอกชน 
นำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร 
และนวัตกรรมทางการศึกษา 
สำหรับนำไปพัฒนาการจัด
การศึกษาเอกชนสู่วิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) 

2. ร้อยละ 80 ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชน ได้รับ
ความรู้ โดยผ่านการประชุม
เชิงวิชาการ และนำไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อน
นโยบายการศึกษา และส่งผล
ให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน ได้รับ
ความรู้ โดยผ่านการ
ประชุมเชิงวิชาการ  
และนำไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ขับเคลื่อนนโยบาย
การศึกษา และส่งผลให้
ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 
 

1. ทรัพยากร
บุคลากรมีจำกัดต่อ
การบริหารจัดการ
โครงการในช่วง
สถานการณ์โควิด 
ทำให้ผู้เข้าร่วม
โครงการดำเนิน
กิจกรรมบาง
กิจกรรมไม่สามารถ
ดำเนินการได้
ครบถ้วนสมบูรณ์  

2. ควรดำเนินการ
โครงการต่อเน่ืองใน
ปีงบประมาณต่อไป 
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ภาพการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
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12. โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์              

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม / 
ระยะเวลาดำเนินงาน/

งบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
ปัญหา/

ข้อเสนอแนะ 

1. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหา-
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร  

2. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกท่ีดี 
ให้กับลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาด 
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชา
ทหาร และบุคลากรทางการศึกษา
ในจังหวัดภูเก็ต  

3. เพื่อเป็นการธำรงรักษาไว้ซึ่ง
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์  

4. ร่วมสร้างความสัมพันธ์ด้าน
สังคม และเป็นการขัดเกลาทาง 
ด้านจิตใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้
คุณค่าของการแบ่งปันและ
ช่วยเหลือผู้อื่น  
 
 

1. วางแผนการดำเนินการ/
จัดประชุม ทุกหน่วยจัด
การศึกษา เพื่อกำหนด     
พื้นท่ีเป้าหมายระยะเวลา 
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 

2. การจัดกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ ครั้งท่ี 1 
(จำนวน 500 คน) 

3. การจัดกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ 
ครั้งท่ี 2 (500 คน) 

4. สรุป ประเมินผล 
และรายงานโครงการฯ 
 

1 ธันวาคม 2564 
- 

30 สิงหาคม 2565 

งบประมาณ 23,500 บาท 

1. ลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ นักศึกษา
วิชาทหาร จิตอาสา 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา  
ในจังหวัดภูเก็ต 
จำนวน 1,000 คน 

2. ผู้ท่ีได้รับประโยชน์ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
ได้ระบการพัฒนา
ทักษะ และเจตคติท่ีดี 
นำไปสู่ความเป็น
พลเมืองดีของชาติ  

3. ชุมชน สังคมสงบ
สุข และมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ผลผลิต (Output)    
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษา 
วิชาทหาร จิตอาสา และบุคลากร  
ทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต  
จำนวน 1,000 คน 

ผลลัพธ์ (outcome)   
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษา
วิชาทหาร จิตอาสา และ
บุคลากรทางการศึกษา 
ในจังหวัดภูเก็ต มีจิตสำนึกท่ีดี 
ในการมุ่งกระทำประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ธำรงรักษาไว้ซึ่ง
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์  

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
ไม่น้อยกว่า 1,000 คน 
และมีความพึงพอใจต่อ
โครงการฯ ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 

1. ได้ประชาสัมพันธ์หนว่ยงาน
ทางการศึกษา สถานศึกษาใน
สังกัด ผู้รับผิดชอบงานดังกล่าว
นำลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากร 
ทางการศึกษาจัดกิจกรรมจติอาสา 
บำเพ็ญประโยชน์ เน่ืองด้วยวัน
คล้ายวันพระราชสมภพของ  
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช และวันพ่อแห่งชาติ 
และวันสำคัญของไทย เช่นเก็บ
ขยะ ทำความสะอาดวัด 
โรงเรียน สถานท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ปลูกป่า สร้างฝายกกั
เก็บน้ำ บริจาคโลหิต หรือทำ
กิจกรรมอื่นตามความเหมาะสม 
รวม 7 หน่วยงาน ผู้ร่วมกิจกรรม 
6,107 คน  
 

1. การดำเนินกิจกรรม
สามารถดำเนินการได้
ท้ังท่ีมีงบประมาณ
สนับสนุน และไม่มี
งบประมาณสนับสนุน 
2.สามารถบูรณาการ
ได้กับโครงการอื่น ๆ 
และหน่วยงานอื่นอาจ
ร่วมกิจกรรมของใน
ส่วนของหน่วยงาน
จังหวัด (สำนักงาน
จังหวัด) ได้ตลอด
ปีงบประมาณ 
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วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม / 
ระยะเวลาดำเนินงาน/

งบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
ปัญหา/

ข้อเสนอแนะ 

5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
มีจิตอาสาและใช้เวลาว่าง 
ให้เป็นประโยชน์  

2. กำหนดการทำกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์ ตั้งแต่วันท่ี 3 
ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 
กรกฎาคม 2565 ท้ังน้ี กิจกรรม/
โครงการน้ี สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการ ดังน้ี 
2.1 จัดกิจกรรม ศธ.จิตอาสา
บำเพ็ญประโยชน์ ครั้งท่ี 1                    
เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2565                  
ณ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ
กิจกรรมท่ีดำเนินการ ได้แก่    
การเฉลิมพระเกียรติ การดำนา 
การปล่อยปลา การปลูกต้นไม้ 
และการทำความสะอาดบริเวณ
โดยรอบสถานศึกษา                                       
ผู้ร่วมกิจกรรม 450 คน 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  หน้า 61 

 

 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม / 
ระยะเวลาดำเนินงาน/

งบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
ปัญหา/

ข้อเสนอแนะ 

2.2 จัดกิจกรรม ศธ. จิตอาสา
บำเพ็ญประโยชน์ ครั้งท่ี 2                   
เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2565                   
ณ โรงเรียนบ้านสะปำ กิจกรรม                      
ท่ีดำเนินการ ได้แก่ การเฉลิม               
พระเกียรติฯ การปลูกต้นไม้                  
และการทำความสะอาดบริเวณ
โดยรอบของวัดสะปำ                         
มีผู้เข้าร่วม 250 คน 

3. มีการดำเนินการสรุปรายงาน
การดำเนินการโครงการฯ                        
ให้ สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการทราบ                                 
ไตรมาสละ 1 ครั้ง ตลอดจน
บูรณาการรายงานกิจกรรมตาม
แผนธำรงรักษาสถาบันหลัก                 
ของชาติ ตามห้วงระยะเวลา                        
ท่ีกำหนดครบทุกเดือน                  
(มกราคม - กันยายน 2565) 
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ภาพการดำเนินโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 
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13. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม / 
ระยะเวลาดำเนินงาน/

งบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ์ 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 

ผลการดำเนินงาน  
 

ปัญหา/
ข้อเสนอแนะ 

1. เพื่อให้ผู้บริหารผู้บังคับบัญชา  
ยุวกาชาดในสังกัดมีความรู้ 
ความเข้าใจมีทักษะ ประสบการณ์
นำไปใช้ในกิจกรรมยุวกาชาด  
ช่วยให้ตระหนักถึงความสำคัญ 
ในกระบวนงานกิจกรรมยุวกาชาด 
ให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของกาชาด 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา
ยุวกาชาดได้แลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็น ติดตาม ช่วยเหลือ 
แนะนำแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น 
ในการจัดการการเรียนการสอน 
ยุวกาชาด 

3. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้
ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด 
และเกิดเครือข่ายความร่วมมือ
ส่งเสริมกิจกรรมยุวกาชาด 

1. วิเคราะห์ถอดบทเรียน 
ท่ีผ่านมา วางแผนการ
ดำเนินงาน เตรียมสื่อฯ   
แบบนิเทศติดตามฯ 
เพิ่มกิจกรรม 

2. ประชุมคณะกรรมการ
นิเทศฯ การเตรียมสื่อฯ 
แบบนิเทศติดตามฯ หัวข้อ 
ท่ีจะนิเทศฯ 

3. ออกนิเทศติดตามฯ 

4. เพิ่มสรุปผลการนิเทศ
ติดตามฯ 
 

1 ตุลาคม 2565 
– 

30 สิงหาคม 2565 

งบประมาณ 10,000 บาท 

ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา 
ยุวกาชาดและครูผู้สอน 
ท่ีเข้ารับการนิเทศมีความรู้
ความเข้าใจ มีทักษะ  
และสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถ
จัดกิจกรรมยุวกาชาดและ
การบริหารงานยุวกาชาด 
ในหมู่ยุวกาชาดใน
โรงเรียนของตนเองได้
อย่างถูกต้อง 

ผลผลิต (Output)  
สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมยุวกาชาด ในจังหวัดภูเก็ต                  
รวมจำนวน 19 แห่ง 
(กำหนดเป้าหมาย 3 แห่ง) 

ผลลัพธ์ (outcome)   
1. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
และครูผู้สอนท่ีเข้ารับการนิเทศ  
มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและ
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. สามารถจัดกิจกรรมยุวกาชาดและ
การบริหารงานยุวกาชาด            
หมู่ยุวกาชาดในโรงเรียนของตนเอง
ได้อย่างถูกต้อง 

1. จำนวนสถานศึกษาท่ี
ได้รับการนิเทศดำเนินการ
ได้ 100% ตามเป้าหมายท่ี
วางแผนไว้ 

2. ผู้บัญชาการยุวกาชาดมี
ความรู้ความเข้าใจ และ
ม่ันใจในการจัดกิจกรรม 
ยุวกาชาดในสถานศึกษา
ได้มากขึ้น 

ได้ดำเนินการนิเทศการจัด
กิจกรรมลูกยุวกาชาดใน
สถานศึกษา จำนวน 3 ครั้ง 
ดังน้ี 

1. สมาชิกยุวกาชาด 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 
เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2565 
ในคราวการเตรียมการ
จัดการชุมนุมยุวกาชาด 
จำนวน 10 คน 

2. สมาชิกยุวกาชาด 
โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา 
เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2565 

จำนวน 10 คน 

3. สมาชิกยุวกาชาด 
โรงเรียนสตรีภูเก็ต             
เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 
จำนวน 10 คน 

สถานศึกษา
อยากให้มีการ
ดำเนินการ
อย่างต่อเน่ือง
แต่ปรับเปลี่ยน
รูปแบบ/วิธีการ
ในการนิเทศ 
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14. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม/ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/ 

งบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 

ผลการดำเนินงาน  
 

ปัญหา/
ข้อเสนอแนะ 

1. เพื่อให้ผู้บริหารผู้บังคับบัญชา  
ลูกเสือในสังกัดมีความรู้ 
ความเข้าใจมีทักษะ ประสบการณ์
นำไปใช้ในกิจกรรมลูกเสือ 
ช่วยให้ตระหนักถึงความสำคัญ 
ในกระบวนงานกิจกรรมลูกเสือให้
เป็นไปตามอุดมการณ์ของลูกเสือ 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือได้แลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็น ติดตาม ช่วยเหลือ 
แนะนำแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นใน
การจัดการการเรียนการสอน 
ลูกเสือ 

3. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้
ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและ
เกิดเครือข่ายความร่วมมือส่งเสริม
กิจกรรมลูกเสือ 

1. วิเคราะห์ถอดบทเรียน 
ท่ีผ่านมา วางแผนการ
ดำเนินงาน เตรียมสื่อฯ 
แบบนิเทศติดตามฯ 
เพิ่มกิจกรรม 

2. ประชุมคณะกรรมการ
นิเทศฯ การเตรียมสื่อฯ 
แบบนิเทศติดตามฯ                  
หัวข้อท่ีจะนิเทศฯ 

3. ออกนิเทศติดตามฯ 

4. เพิ่มสรุปผลการนิเทศ
ติดตามฯ 
 

1 ตุลาคม 2564 
– 

30 สิงหาคม 2565 

งบประมาณ 10,000 บาท 

ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา 
ลูกเสือและครูผูส้อน 
ท่ีเข้ารับการนิเทศมีความรู้
ความเข้าใจ มีทักษะ  
และสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถ
จัดกิจกรรมลูกเสือและ
การบริหารงานลูกเสือ              
ในหมู่ลูกเสือในโรงเรียน
ของตนเองได้อย่างถูกต้อง 

ผลผลิต (Output)  
สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมลูกเสือในจังหวัดภูเก็ต                  
รวมจำนวน 19 แห่ง 
(กำหนดเป้าหมาย 3 แห่ง) 

ผลลัพธ์ (outcome)   
1. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
และครูผู้สอนท่ีเข้ารับการนิเทศ  
มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ 
และสามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. สามารถจัดกิจกรรมลูกเสือและ
การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน
ของตนเองได้อย่างถูกต้อง 

1. จำนวนสถานศึกษาท่ี
ได้รับการนิเทศดำเนินการ
ได้ 100% ตามเป้าหมาย  
ท่ีวางแผนไว้ 

2. ผู้บัญชาการลูกเสือ           
มีความรู้ความเข้าใจ และ
ม่ันใจในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษา
ได้มากขึ้น 

ได้ดำเนินการนิเทศการจัด
กิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา จำนวน 3 แห่ง 
ดังน้ี 

1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต                        
เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2565                 
จำนวน 200 คน 

2. โรงเรียนบ้านม่าหนิก       
เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2565 

จำนวน 10 คน 

3. โรงเรียนเทศบาล 2               
บ้านกะทู้  
เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2565 
จำนวน 250 คน 

สถานศึกษา
อยากให้
ดำเนินการ
อย่างต่อเน่ือง
แต่ปรับเปลี่ยน
รูปแบบ/วิธีการ
ในการนิเทศ 
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15. โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2565 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม/ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/ 

งบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ์ 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
ปัญหา/

ข้อเสนอแนะ 

1. เพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญ
ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาด 
ขึ้นในประเทศไทย  

2. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา 
ยุวกาชาด และสมาชิก 
ยุวกาชาด ตระหนักในคุณค่า
และความสำคัญของการเป็น
สมาชิกยุวกาชาด มีระเบียบ
วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นผู้นำ รู้รัก สามัคคี  
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์  

รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวม  

3. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ยุวกาชาดต่อเนื่องเพิม่มากข้ึน 

1. จัดประชุมคณะทำงาน 
วางแผนการจัดโครงการฯ 

2. ประชุมคณะกรรมการ 
จัดงาน (ฝ่ายพิธีการ , 
ฝ่ายสถานท่ี) เตรียม
ความพร้อมการจัดงาน 

3. ประเมินผล สรุปผล 
และรายงานผล 

 
1 ตุลาคม 2564 

- 
30 สิงหาคม 2565 

งปม. 40,000 บาท 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 
ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อระลึกถึง
บุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งกิจการ 
ยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 
ได้ร่วมทำกิจกรรมตระหนักใน
คุณค่าและความ สำคัญของการ
เป็นสมาชิกยุวกาชาด มีระเบียบ
วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม  
เป็นผู้นำ  รู้รัก สามัคคี  
ไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออก
ในทางสร้างสรรค์ รู้จักบำเพ็ญตน 
ให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 
ร่วมส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนยุวกาชาด
ต่อเน่ืองและเพิ่มมากขึ้น 

ผลผลิต (Output) 
ผู้บังคับบัญชา/สมาชิก ยุวกาชาด 
และสถานศึกษาท่ีเปิดสอน                
ยุวกาชาด จ.ภูเก็ต  400 คน 

ผลลัพธ์ (outcome) 
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 
ได้ร่วมระลึกถึงบุคคลสำคัญ 
ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้น                  
ในประเทศไทย ตระหนักใน
คุณค่าและความสำคัญของการ
เป็นสมาชิกยุวกาชาด 
มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นผู้นำ รู้รัก สามัคคี 
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์                
รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ 
แก่ส่วนรวม มีการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนยุวกาชาด
ต่อเน่ืองและเพิ่มมากขึ้น 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม                 
ได้ครบจำนวนตาม
กลุ่มเป้าหมายท่ีตั้งไว้                
ร้อยละ 100 

2. ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัดงาน 
ในระดับมาก 

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต ขอความร่วมมือสถานศึกษา
เอกชนจัดกิจกรรมเน่ืองในวันคล้าย
วันสถาปณายุวกาชาด ประจำปี 
2565 “100 ปี ยุวกาชาดไทย”  
ในวันท่ี 27 มกราคม 2565  
โดยการจัดกิจกรรมพิธีทบทวน 
คำปฏิญาณ และพิธีสวนสนาม 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์บริเวณโรงเรียน ชุมชน 
สถานท่ีสาธารณะประโยชน์  
และรายงานผลการจัดกิจกรรม
มายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ตทราบ 
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ตได้บูรณาการการจัดกิจกรรม/
โครงการฯดังกล่าวในงานชุมนุมยุว
กาดส่วนภูมิภาคฯ ระหว่างวันท่ี 
19-21 สิงหาคม 2565                       
โดยมีกิจกรรม ดังน้ี 

ปัญหา 
สถานการณ์โควิค-19 
ทำให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรมในช่วงเวลา  
ท่ีกำหนดได ้
ข้อเสนอแนะ 
เม่ือมีโอกาส ควร
นำมาบูรณาการกับ
งานอื่น ๆ เพื่อทำให้
กิจกรรมสมบูรณ์
ย่ิงขึ้น 
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วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม/ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/ 

งบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ์ 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
ปัญหา/

ข้อเสนอแนะ 

2.1 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 
2.2 กิจกรรมการเดินสวนสนาม 
มีผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและ
สมาชิกยุวกาดร่วมกิจกรรม 
จำนวน 400 คน 
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ภาพการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2565 
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16. โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม/ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/ 

งบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
ปัญหา/

ข้อเสนอแนะ 

1. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา
ปลูกฝัง หลักคิดท่ีถูกต้องให้กับ
ลูกเสือ เนตรนารี 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้เป็น
ผู้มีความพอเพียง มีระเบียบ
วินัย มีความสุจริต 
มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ 
และความจงรักภัคดีต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยใช้
กระบวนการลูกเสือเป็น
เครื่องมือ  

2. เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ                
เนตรนารี ได้พัฒนาตนเองและ
ยึดม่ันปฏิบัติตามคำปฏิญาณ
และกฎของลกูเสืออย่าง
เคร่งครัด 

1. ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณา 

2. พิจารณาคัดเลือก
สถานศึกษาแบบอย่าง
โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 

3. สรุปผล ประกาศผล 
4. รายงานผลการดำเนินงาน 
 

1 ตุลาคม 2564 
- 

30 สิงหาคม 2565 

งบประมาณ 9,000 บาท 

สถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษา 
ท้ังหมดในจังหวัดภูเก็ต 
(จำนวน 83 แห่ง) 

ผลผลิต (Output)    
สถานศึกษาท่ีได้รับคัดเลือกให้
เป็นโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ             
(ของจังหวัดภูเก็ต) 
จำนวน 1 แห่ง 

ผลลัพธ์ (outcome)   
1. สถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษา ท้ังหมด
ในจังหวัดภูเก็ต (จำนวน 83 
แห่ง) 

2. กิจการลูกเสือในจังหวัด              
มีความก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง 

3. มีสถานศึกษาเสนอขอรับ
การพิจารณาคัดเลือก และได้
เป็นสถานศึกษาท่ีสามารถเป็น
แบบอย่างได้ตามแนวโครงการ
โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 
 

จังหวัดภูเก็ตมีสถานศึกษา
เสนอขอรับการพิจารณา
คัดเลือก และได้เป็น
สถานศึกษาท่ีสามารถเป็น
แบบอย่างได้ตามแนว
โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 
ประจำปี 2565 

ผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนดี             
วิถีลูกเสือ ประจำปี 2565                  
จังหวัดภูเก็ต 
มีสถานศึกษาจังหวัดภูเก็ต                   
ได้รับรางวัล ท้ังหมด 2 แห่ง ได้แก ่
1. รางวัลชนะเลิศ  
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 
2.  รางวัลชมเชย  
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว  
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ภาพการดำเนินโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 
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17. โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม/ 
ระยะเวลาการดำเนินงาน/ 

งบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ์ 

ดัชนีชี้วัด
ความสำเร็จ 

 
ผลการดำเนินงาน 

 

 
ปัญหา/

ข้อเสนอแนะ 
 

1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสร้าง
ขวัญและกำลงัใจในการเสียสละ 
สำหรับผู้มีผลงานดีเด่นต่อกิจการ
ลูกเสือท่ีเป็นท่ีประจักษ์ และเป็น
แบบอย่างท่ีดีให้กับทุกคนในสังคม 

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนให้ 
การสนับสนุนกิจการลูกเสือ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

3. เพื่อให้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ
และเอกชน มีส่วนร่วม เกิดความ
ภาคภูมิใจ และมีเจตคติท่ีดี 
ต่อการพัฒนากิจการลูกเสือ 
 
 
 

1. ประชาสัมพันธ์เพื่อ  
แจ้งรายละเอียดโครงการ  
ปฏิทินการดำเนินการ 

2. แต่งตั้งกรรมการ เชิญประชุม 
จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ประชุม 

3. ประชุมพิจารณาคัดเลือกฯ 

4. รายงานผลการพิจารณา
คัดเลือกให้ สป.ศธ.ทราบ 
 

1 ตุลาคม 2564 
- 

30 สิงหาคม 2565 

งบประมาณ 9,600  บาท 

กิจการลูกเสือ 
ของจังหวัดภูเก็ต                    
มีความเจริญก้าวหน้า
ย่ิงขึ้น 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
2. ครูผู้สอน 
3. ผู้ให้การสนับสนุน
กิจกรรม/การพัฒนา
ลูกเสือฯ ทุกคนจาก
สถานศึกษาทุกหน่วย
ในจังหวัดภูเก็ต 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผลผลิต (Output)    
ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนา
กิจการลูกเสือในระดับจังหวัดภูเก็ต 
จำนวน 3 ประเภท  
ประเภทละ 1 รางวัล ได้แก่ 
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 
ประเภทครูผู้สอน  
และประเภทผู้ให้การสนับสนุนฯ 

ผลลัพธ์ (outcome)   
บุคลากรทางการลูกเสือ ได้ยกย่อง
เชิดชูเกียรติสร้างขวัญและกำลงัใจ
ในการเสียสละ สำหรับผู้มีผลงาน
ดีเด่นต่อกิจการลูกเสือท่ีเป็น 
ท่ีประจักษ์ และเป็นแบบอย่างท่ีดี
ให้กับทุกคนในสังคม 

มีบุคลากรทางการ
ลูกเสือขอรับการ
พิจารณาคัดเลือก 
และได้รับการ
พิจารณาฯ 
ครบ 3 รางวัล 

ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงาน
ดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังน้ี 

1. ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 
ได้แก่ นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
2. ประเภทครู 
ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ เกตุแก้ว  
ครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 
3. ประเภทผู้ให้การสนับสนุน 
ได้แก่ นางสรุชา หุตะจูฑะ              
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

เพื่อดำเนินการ
สร้างขวัญและ
กำลังใจผู้ปฏิบัติ
ธรรมควรดำเนิน 
การอย่างต่อเน่ือง 
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ภาพการดำเนินโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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18. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 
กิจกรรม/ 

ระยะเวลาดำเนินงาน/
งบประมาณ 

กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ์ 

ดัชนีชี้วัด
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

1. เพื่อระดมความคิดในการวางแผน 
การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการ
ส่งเสริม ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาของจังหวัดภูเก็ต 
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิด เจตนารมณ์ แนวทางการ 
ส่งเสริม ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ตาม พรบ.คุ้มครองเด็กแห่งชาติ 
พ.ศ.2546 และนโยบายของกระทรวง 
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน 
สถานศึกษา ในการป้องกัน แก้ไขปัญหา
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และ
คุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 
ตลอดจนการเฝ้าระวังปัญหาความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 
4. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อน
การดำเนินงานของศูนย์เสมารักษ์ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตและศูนย์
ประสานงานการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาประจำอำเภอ 

1. กิจกรรมการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาฯ 
2. กิจกรรมการออก
ตรวจตดิตาม เฉพาะกจิ/
เทศกาลสำคัญๆ 
3. กิจกรรมการประชุม
พิจารณาคัดเลือก                   
ผู้ได้รับรางวัลเสมา
พิทักษ์ประจำปีฯ                
(การสร้างขวัญและ
กำลังใจผู้ปฏิบัติงานฯ) 
4. การประชุมสัญจร
เครือข่าย 3 อำเภอ 
 

1 ตุลาคม 2564 
- 

30 สิงหาคม 2565 

งปม. 30,000 บาท 

1. นักเรียน นักศึกษา                  
ได้รับการดูแล                 
การส่งเสริมความ
ประพฤติ เพื่อให้เป็น
เยาวชนท่ีดีมีคุณภาพ  
2. สถานศึกษา  
3. สังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ 
 

ผลผลิต (Output)    
1. คณะกรรมการสง่เสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
จ.ภูเก็ต 50 คน 
2. เจ้าหน้าท่ีศูนย์เสมารักษ์ 
สนง.ศึกษาธิการภูเก็ต 13 คน 
3. พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา (พสน.) 116 คน  
3. สถานศึกษาใน จ.ภูเก็ต 
จำนวน 83 แห่ง 

ผลลัพธ์ (outcome)   
1. มีนโยบาย มาตรการ หรือ
แผนขับเคลื่อนงานส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา จ.ภูเก็ต                
2. มีคณะกรรมการขับเคลื่อน
การดำเนินงานเชิงนโยบายและ
คณะทำงานชุดปฏิบัติการใน
การขับเคลื่อนภาคปฏิบัติ ใน
การเฝ้าระวัง 

1. ปัญหาพฤติกรรม
เด็ก และเยาวชน
ลดลง  
2. อัตราการออก
กลางคันลดลง 

1. การส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมา
รักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต ดำเนินการจัดการประชุม 
ท้ังหมด 2 ครั้ง ดังน้ี 
1.1 ประขุมคณะกรรมการศูนย์
เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต  
เม่ือวันท่ี 14 ก.พ. 2565 
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา จำนวน              
80 คน เม่ือวันท่ี 24 ก.ย. 2565      
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัด-
ภูเก็ต 

2. ในการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาของจังหวัด
ภูเก็ต มีแนวทางการส่งเสริมฯ              
ในทิศทางเดียวกัน 

1. การโอนงบประมาณ 
โดยควรโอนเป็นก้อนใหญ่
เพื่อให้บริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

2. เน่ืองจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ  
โควิด – 19 จึงทำให้          
การออกตรวจ ติดตาม 
ความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์เท่าท่ีควร 
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วัตถุประสงค์โครงการ 
กิจกรรม/ 

ระยะเวลาดำเนินงาน/
งบประมาณ 

กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ์ 

ดัชนีชี้วัด
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

3. ผลการพิจารณาคัดเลือกรางวัล 
พสน.ดีเด่นประจำปี 2565 ได้แก่ 
3.1 นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง 
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
3.2 นายวรัทภพ ชำนานิ  
ครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ฯ 
3.3 นางสาวสุจิตรา วงศ์ทวีพิทยากุล 
สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาภูเกต็ 
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ภาพการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  

จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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19. โครงการลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจำปี 2565 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม/ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/

งบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ์ 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
ปัญหา/ 

ข้อเสนอแนะ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี 
มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องกฎหมาย
จราจร การใช้รถใช้ถนนอย่าง 
ปลอดภัย มีทักษะการใช้สัญญาณ
มือ สัญญาณนกหวีด ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีการอำนวยความสะดวก 
ด้านการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าท่ี
ตำรวจจราจร และสามารถนำ
ความรู้ทักษะไปใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง  

2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดต้ัง
เครือข่ายจิตอาสาและการบำเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคม  
ด้านการจราจรของลูกเสือ                
เนตรนารี ในสถานศึกษาและ
ระหว่างสถานศึกษา 

3. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี 
เพิ่มมากขึ้น 
 

1. ศึกษาโครงการฯ 
2. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 
3. เชิญประชุมโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย และ
คณะทำงานเพื่อรับฟัง                  
การชี้แจงแนวทางการ                
จัดกิจกรรมฯ 
4. ประชุมคณะทำงาน/
วิทยากร เพื่อวางแผนการจัด
กิจกรรม 
5. ดำเนินการจัดอบรมฯ 
6. สรุปรายงานผลให้ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทราบ 
 

1 เมษายน 2565 
- 

30 สิงหาคม 2565 

งบประมาณ 100,000 บาท 

1. ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ เนตรนารี 
จำนวน 80 คน 

2. สถานศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม  
จำนวน 10 แห่ง  

ผลผลิต (Output)    
1. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  
เนตรนารี และวิทยากร  
จำนวน 20 คน                                       
2. ลูกเสือ เนตรนารี จราจร  
ในสถานศึกษา จำนวน 80 คน                           
ผลลัพธ์ (Outcome)   
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่อง กฎจราจรการใช้รถ ใชถ้นน 
อย่างปลอดภัย มีทักษะ การใช้
สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด   
ในการปฏิบัติหน้าท่ีอำนวยความ
สะดวกร่วมกับเจ้าหน้าท่ีตำรวจ
จราจร และสามารถนำความรู้ 
ทักษะไปใช้ในการดำเนินชีวิต 
ประจำวันได้อย่างถูกต้อง 
2. มีการตั้งเครือข่ายจิตอาสาและ
บำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือ 
สังคมด้านการจราจรของลูกเสือ 
เนตรนารี ในสถานศึกษา 

1. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิทยากร
ลูกเสือ เนตรนารี                                
รวมจำนวน 110 คน   

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ 
90  มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง
กฎหมายจราจร การใช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัย มีทักษะการใช้
สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีดใน
การปฏิบัติหน้าท่ีอำนวยความ
สะดวกด้านการจราจรร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีตำรวจจราจร และ
สามารถนำความรู้ทักษะ ไปใช้ใน
การดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่าง
ถูกต้อง  

3. มีการจัดตั้งเครือข่ายจิตอาสา 
และการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อ              
ช่วยเหลือสังคมด้านการจราจร
ของลูกเสือ เนตรนารี                            
ในสถานศึกษา และระหว่าง
สถานศึกษา ตลอดจนส่งเสริม               
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ลูกเสือ เนตรนารี เพิ่มมากขึ้น
  

1. มีสถานศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม จำนวน 10 แห่ง 

2. จำนวนนักเรียนผู้เข้ารับ
การอบรมฯ 80 คน 

3. ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการโครงการฯ
ในระดับมาก 

1. ควรมีการ
ดำเนินการ
โครงการใน
ลักษณะน้ีอีก 
2. สถานศึกษา
ต้องการให้ทาง
จังหวัดมีการ
ติดตามการ
ปฏิบัติงานจริงกับ
สถานศึกษาท่ีร่วม
กิจกรรมอย่างเป็น 
ระบบ และอยาก
ให้มีการขยายผล
ด้วย 



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  หน้า 79 

 

 

ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจำปี 2565 
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20. โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด  ประจำปี 2565 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม / 
ระยะเวลาดำเนินงาน/

งบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ์ 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
ปัญหา/ 

ข้อเสนอแนะ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี                
มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดี    
เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความเข้มแข็ง 
อดทน มีความเป็นผู้นำ ความพร้อม
เพรียง ความสามัคคี รู้จักเสียสละ 
ช่วยเหลือผู้อื่น มีทักษะการอยู่ร่วมกัน  
สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 
และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิต 
ประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ                       

2. เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทาง 
หลักเกณฑ์การประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือ เนตรนารี และให้ลูกเสือ                          
เนตรนารี มีความรัก ความเข้าใจ                
และเห็นคุณค่ากิจกรรมลูกเสือ  
มากย่ิงขึ้น  

3. เพื่อฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือ 
ในหน่วยงานและสถานศึกษา 

1. ประชาสัมพันธ์โครงการ, 
กำหนดห้วงเวลาประกวด 
2. ประชุมชี้แจงแนวทางถ่าย
คลิป สำหรับสถานศึกษาท่ี
สมัครร่วมกิจกรรม/โครงการ 
3. สถานศึกษาถ่ายคลิป 
4. คณะกรรมการประชุม
ประกวดคลิป และสรุปผล 
5. ประกาศผลให้สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯทราบ 
 

1 ตุลาคม 2564 
- 

30 สิงหาคม 2565 

งบประมาณ 27,500 บาท 

ลูกเสือ เนตรนารี                     
สำรอง สามัญ 
สามัญรุ่นใหญ่  
และวิสามัญ       
จำนวน 7 กลุ่ม  
กลุ่มละ  4 กอง  
กองละ 36 คน                      
จำนวน 1,008 คน 

ผลผลิต (Output)    
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กำหนดจัดประกวดระเบียบแถวฯ 
จำนวน 8 ประเภท จังหวัดภูเก็ต  
โดยมีเป้าหมายคือ ได้เป็นตัวแทน
จังหวัดอย่างน้อย 1 ประเภท                         
ผลลัพธ์ (outcome)   
1. ลูกเสือ เนตรนารี มีคุณธรรม 
จริยธรรม โดยมีระเบียบวินัย  
มีความเข้มแข็ง อดทน รู้จักบำเพ็ญ
ประโยชน์ช่วยเหลือสังคม  
ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ และนำไป
ประยุคใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมี
ความสุข                                               

2. ลูกเสือ เนตรนารี มีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงฯ                                  

3. ผู้รับผิดชอบการจัดประกวดฯ                     
มีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์                    
การประกวดระเบียบแถว                           
สามารถชี้แจงผู้ประกวดได้   

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีคุณธรรม จริยธรรม โดย
มีระเบียบวินัย  
มีความเข้มแข็ง อดทน 
รู้จักบำเพ็ญประโยชน์
ช่วยเหลือสังคม 
ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ 
และนำไปประยุกต์          
ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ได้อย่างมีความสุข โดย
การฝึกทักษะผ่านกิจกรรม
การประกวดฯ 

2. สถานศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมรวม 7 ประเภท 
คิดเป็น 87.5% 

จังหวัดภูเก็ตสามารถ
จัดประกวดได้ตาม
แนวทางท่ี สป.ศธ. 
กำหนด และมีตัวแทน
ระดับจังหวัด เข้ารอบ
ไปสู่รอบการประกวด
ระดับประเทศต่อไป 
ดังน้ี 
1. ประเภทท่ี 1  
กองลูกเสือสำรอง 
โรงเรียนบ้านกะหลิม 
2. ประเภทท่ี 2 
กองเนตรนารีสำรอง 
โรงเรียนวิชิตสงคราม 
3. ประเภทท่ี 3  
กองลูกเสือสามัญ 
โรงเรียนวิชิตสงคราม 
4. ประเภทท่ี 4 
กองเนตรนารีสามัญ 
โรงเรียนวิชิตสงคราม 

ในห้วงกำหนดการ
ส่งคลิปประกวดฯ 
น้ันมีปัญหาเรื่อง
สภาพอากาศ 
เน่ืองจากเกิดพายุ
และฝนฟ้าคะนอง
ในจังหวัดภูเก็ต      
จึงทำให้ดำเนินการ
ถ่ายคลิปไม่สะดวก
ราบรื่นเท่าท่ีควร 
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วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม / 
ระยะเวลาดำเนินงาน/

งบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ์ 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
ปัญหา/ 

ข้อเสนอแนะ 

5. ประเภทท่ี 5           
กองลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ 
โรงเรียนบ้านบางเทา 
6. ประเภทท่ี 6           
กองเนตรนารีสามัญ
รุ่นใหญ่ 
โรงเรียนวิชิตสงคราม 
7. ประเภทท่ี 8 
กองเนตรนารีวิสามัญ 
โรงเรียนวิชิตสงคราม 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  หน้า 82 

 

 

 

ภาพการดำเนินโครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด  ประจำปี 2565 
 

 

  
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
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1. โครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในพ้ืนท่ี เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 
กิจกรรม /                               

ระยะเวลาดำเนินงาน/                 
งบประมาณ 

กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัด                
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
ปัญหา/

ข้อเสนอแนะ 

1. เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติดและ
อบายมุขในสถานศึกษา  

2. เพื่อลดปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติดและ
อบายมุข ท้ังในและนอก
สถานศึกษา  

3. เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมกระบวนการ
ดำเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและ
อบายมุขนอกสถานศึกษา
ให้มีกระบวนการท่ีเข้มแข็ง 
ต่อเน่ือง และย่ังยืน
 
  

1. ประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติในพื้นท่ี เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 
ปีงบประมาณ 2565 

2. ตรวจหาสารเสพติดใน
ปัสสาวะนักเรียน นักศึกษา 
โรงเรียนท่ีมีความประสงค์ให้
เข้าตรวจ 

1 ตุลาคม 2564 
- 

30 สิงหาคม 2565 

งบประมาณ 21,000 บาท 

1. ผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าท่ีครูโรงเรียน
เอกชนในระบบท่ี
รับผิดชอบระบบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงานผ่านระบบ
สารสนเทศยาเสพติด
จังหวัดภูเก็ต (Nispa) 
และระบบดูแลติดตาม
การใช้สารเสพติดใน
สถานศึกษา (CATAS) 
 

2. สถานศึกษาใน 
สังกัด สพป.ภูเก็ต    
สพม.พังงา ภูเก็ต 
ระนอง สำนักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 
โรงเรียนเอกชนในสังกัด
  

เชิงปริมาณ 
   โรงเรียนเอกชนในสังกัด 
จำนวน 32 โรงเรียน เข้าร่วม
โครงการและรับการประเมิน
ประจำปีการศึกษา              
เพื่อประกาศให้เป็น
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 

เชิงคุณภาพ 
   ร้อยละ 80 ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู อาจารย์ 
ผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษามี
จิตสำนึกร่วมกันในการดูแล 
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด 
และกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้มี
การแพร่ระบาดของยาเสพติด
และอบายมุขในสถานศึกษา
  

ร้อยละ 80 ผู้บริหาร  
และเจ้าหน้าท่ีครูโรงเรียน
เอกชนในระบบท่ีรับผิดชอบ
ระบบการรายงานผลการ
ดำเนินงานผ่านระบบ
สารสนเทศ 
ยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต 
(Nispa) และระบบดูแล
ติดตามการใช้สารเสพติด           
ในสถานศึกษา (CATAS) มี
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
เข้าระบบและตรวจสอบ
ข้อมูลได้ สามารถขับเคลื่อน
การดำเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข  
และนำความรู้ไปสร้าง
ภูมิคุ้มกันไปสู่เด็กและ
เยาวชนในสถานศึกษาได้ 

1. หน่วยงานทางการศึกษาสามารถ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาวตามโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข  

2. โรงเรียนเอกชนในสังกัด  
เห็นความสำคัญโครงการสถานศึกษา
สีขาว ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และ
สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงาน
โครงการไปในทิศทางเดียวกัน  

3. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีครู
โรงเรียนเอกชนในระบบท่ีรับผิดชอบ
ระบบการรายงานผลการดำเนินงาน
ผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติด
จังหวัดภูเก็ต (Nispa) และระบบ     
ดูแลติดตามการใช้สารเสพติด                  
ในสถานศึกษา (CATAS) มีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถเข้าระบบและ
ตรวจสอบข้อมูลได้  

 

ผู้ปกครองนักเรียน  
ไม่อนุญาตให้นักเรียน
เข้ารับการตรวจสาร
เสพติดในปัสสาวะ
นักเรียน 
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วัตถุประสงค์โครงการ 
กิจกรรม /                               

ระยะเวลาดำเนินงาน/                 
งบประมาณ 

กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัด                
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
ปัญหา/

ข้อเสนอแนะ 

สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงาน
โครงการสถานศึกษา 
สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
เห็นความสำคัญและขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน  
 

4. นักเรียนเข้ารับการตรวจ จำนวน 
1,642 คน พบ สาร THC ในกัญชา 
จำนวน 116 คน พบสาร แอมฟาตา
มัน 1,642 คน ได้ดำเนินการส่งให้เจ้า
พนักงานส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน นักศึกษา บำบัด ตาม
อำนาจหน้าท่ี ระเบียบ กฎหมายท่ี
กำหนด 
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ภาพการดำเนินโครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในพ้ืนท่ี เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 
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2. โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม / 
ระยะเวลาดำเนินงาน/ 

งบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัด
ความสำเร็จ 

 
ผลการดำเนินงาน 

 

ปัญหา/
ข้อเสนอแนะ 

1. เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ 
นักเรียนและนักศึกษา  
การปฏิบัติหน้าท่ีออกตรวจ 
ติดตามความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาในพื้นท่ีเสี่ยง  
เฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหา
ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา  

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและ
ประสานงานกับสถานศึกษา       
ในการป้องกัน แก้ไขปัญหา
ความประพฤตินักเรียนและ
นักศกึษา ตลอดจนคุ้มครอง
สิทธิของนักเรียนและนักศึกษา  
 
 

1. แต่งตั้งคณะทำงาน 
วางแผนประชุม วางแผน  
การดำเนินงาน 

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
(การให้ความรู้ฯ/การฝึก
ปฏิบัติฯ) 

3. การสรุปและรายงานผล 
 

1 ตุลาคม 2564 
- 

30 สิงหาคม 2565 

งบประมาณ 30,000 บาท 

1. พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา  

2. เด็กและเยาวชน  

3. ศูนย์เสมารักษ์
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด  

4. สถานศึกษา 

ผลผลิต (Output)    
พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม        
ความประพฤติและนักศึกษา 
จำนวน 60 คน  

ผลลัพธ์ (outcome)   
1. เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน(พนักงาน
เจ้าหน้า ท่ีส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา จังหวัดภูเก็ต)          
ของศูนย์ประสานงานอำเภอฯ และ
ศูนย์เสมารักษ์จังหวัด           
จากฐานข้อมูลท้ังหมด 116 คน 
(บริหารตามงบประมาณ) 
กลุ่มเป้าหมาย 60 คน ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 
(ไดท้บทวน ความรู้เกี่ยวกับฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ี
พนักงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
นักศึกษา)  

1. พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ได้รับการพัฒนา 
มีความม่ันใจใน          
การปฏิบัติงานสูงขึ้น  
ร้อยละ 80  

2. ความถี่ของปัญหา
การเกิดพฤติกรรม
น้อยลง  

3. มีกลไกในการดูแล 
การส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน
นักศึกษาท่ีเข้มแข็งขึ้น 

การดำเนินการโครงการส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
ท้ัง 2 โครงการดำเนินการคู่กัน  
ผลการดำเนินการดังน้ี  

1. ออกตรวจ ติดตาม ความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา เน่ืองใน
เทศกาลวันแห่งความรัก 

2. ออกตรวจ ติดตาม ความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา เน่ืองใน
เทศกาลวันลอยกระทง 

3. ออกตรวจ ติดตาม ความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา เน่ืองใน
เทศกาลวันสงกรานต์ 

4. ออกตรวจ ติดตาม ความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา กิจกรรมอบรม
ให้ความรู้ พสน.พบนักเรียนและ
นักศึกษา จำนวน 10 แห่ง              
นักเรียน 1,000 คน 
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วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม / 
ระยะเวลาดำเนินงาน/ 

งบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัด
ความสำเร็จ 

 
ผลการดำเนินงาน 

 

ปัญหา/
ข้อเสนอแนะ 

3. เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา                         
มีแผนการปฏิบัติงาน ในการ
ออกปฏิบัติหน้าท่ีส่งเสริม     
ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาร่วมกับหน่วยงานใน
พื้นท่ี เครือข่าย องค์กรภาครัฐ
และเอกชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ออกตรวจ ติดตาม ความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา เน่ืองในพิธี            
ลงนามว่าด้วยความร่วมมือ           
ในการพัฒนาการศึกษาอย่างย่ังยืน 
วันท่ี 6 มิถุนายน 2565                                
ณ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร 

6. ออกตรวจ ติดตาม ความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา เน่ืองจาก
ได้รับการประสานการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงกรณีสถานศึกษาแจ้งเหตุ
เรื่องยาเสพติด จำนวน 16 ครั้ง 
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ภาพการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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3. โครงการติดตามผลการดำเนินงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ประจำปี 2565 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม/ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/

งบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ์ 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

 

ผลการดำเนินงาน 

 
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การ
ขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์ 
ในโรงเรียนในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ ในระดับจังหวัด 

2. เพื่อสร้างเครือข่ายในการ
ดำเนินงานฯ 

3. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนร่วมมือ ร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมจนเกิดประโยชน์ถึง
ท้องถิ่น 

4. เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลกลุ่ม
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียนท่ีเป็นปัจจุบัน 
 

เน่ืองจากปี 2565 
สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการมิได้จัดสรร
ในส่วนของการประเมิน
สถานศึกษาพอเพียงให้ 
จึงได้ขอบูรณาการ           
การดำเนินงาน              
ใน 2 ส่วน คือ 

1. ติดตามผลการ
ดำเนินงานโครงการสวน
พฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียน 

2. การประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง 

 
1 ตุลาคม 2564 

- 
30 สิงหาคม 2565 

งปม. 15,000 บาท 

1. สถานศึกษาท่ีเป็น
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ 
จำนวน 11 แห่ง และ 
อยู่ระหว่างการรับสมัคร 
จำนวน 1 แห่ง 

2. สถานศึกษาท่ีขอรับ 
การประเมินเป็น
สถานศึกษาพอเพียง 

สามารถขับเคลื่อน
การดำเนินงาน 
ภายใต้บริบทของ
สถานศึกษาเอง และ
สามารถรายงานผล
การดำเนินงานได้  

1. สามารถติดตามผลการ
ดำเนินงานสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน   
ได้ครบ ร้อยละ 100 

2. สถานท่ีเสนอขอรับการ
ประเมินฯ  ผ่านเกณฑ์ การ
ประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง  
ร้อยละ 80 ของจำนวนของ
สถานศึกษาท่ีเสนอขอรับ 
การประเมิน 

กิจกรรมที่ 1 
1. ดำเนินการรับสมัครสมาชิกใหม่ 
จำนวน 1 แห่ง  คือ  โรงเรียนบ้าน
พรุจำปา  สังกัด สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

2. จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน และการติดตามงานใน
โครงการสวนพฤกษศาสตรใ์น 
โรงเรียน ในวันท่ี 20 กรกฎาคม  
2565 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ-
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต   
การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  
การบูรณการโครงการสวนศึกษา 
ในโรงเรียนสู่สถานศึกษา และ 
การบูรณาการสู่การจัดการเรียน 
การสอน รวม 36 คน จาก 12 แห่ง 
 
 
 
 

สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ควรจัดสรร
งบประมาณมา 
ท้ัง 2 ส่วน เพื่อมิให้
กระทบในภาพรวม 
ของการดำเนินงาน 
ของจังหวัด 
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วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม/ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/

งบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ์ 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

 

ผลการดำเนินงาน 

 
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมที่ 2 
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต โดยคณะกรรมการประเมิน
สถานศึกษาพอพียง   
ประจำปี 2565  ออกประเมิน 
สถานศึกษาพอเพียง  ดังน้ี 

1.1 วันท่ี 15 มีนาคม 2565 
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา  
สังกัด เทศบาลนครภูเก็ต 
2.1 วันท่ี 16 มีนาคม 2565 
โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 
สังกัด สำนักบริหารการศึกษา
พิเศษ 

2. ผลการประเมิน ผ่านท้ัง 2 แห่ง 
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ภาพการดำเนินโครงการติดตามผลการดำเนินงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ประจำปี 2565 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 6
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการทางการศึกษา
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1. โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม/ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/ 

งบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

1. เพื่อให้บุคลากรได้ใช้แผน 
ปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการ
ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน
และเป็นไปอย่างเอกภาพ  
มุ่งสู่เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ต่อ 
องค์กรร่วมกัน  

2. เพื่อสามารถนำเข้าข้อมูล                
และรายงานผลการดำเนินงาน     
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน
ระบบ eMENSCR ตามระเบียบ
ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการดำเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และ 
แผนการปฏิรูปประเทศ                 
พ.ศ. 2562 
 
 

1. ประชุมบุคลากรใน
สำนักงานจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. ประชุมติดการดำเนิน 
โครงการรายไตรมาส ท่ี 2 

3. ประชุมติดตามการดำเนิน
โครงการ รายไตรมาสท่ี 3 

4. ประชุมติดตามการ
ดำเนินงาน รายไตรมาสท่ี 4 
 

1 ตุลาคม 2564 
- 

30 สิงหาคม 2565 

งบประมาณ 109,890 บาท 
 

1. ผู้บริหาร และ
บุคลากรในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
จำนวน 30 คน  

2. หน่วยทางการศึกษา
ทุกสังกัด  

3. ครู นักเรียน 
ประชาชน/ผู้สนใจ 

ผลผลิต (Output)    
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ตมีแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 เป็นเครื่องมือ 
และกรอบแนวทางในการ
บริหารจัดการองค์กรอย่าง  
มีประสิทธิภาพ และมีผล
การดำเนินงานตามแผน
ให้แก่องค์คณะ และผู้ท่ี
สนใจได้ทราบ 

ผลลัพธ์ (outcome)   
แผนปฏิบัติราชการและ               
ผลการดำเนินงานตามแผนฯ 
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต    
เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงานของ
หน่วยงาน 

1. สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต มีแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ในการให้ผู้บริหาร
ใช้เป็นกรอบในการติดตามผล
การดำเนินงานในแต่ละโครงการ 
กิจกรรม และบุคลากรได้ทราบ
ถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แนวทาง 
การดำเนินงานในการบริหารจัด
การศึกษาเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  

2. การนำเข้าข้อมูลและรายงาน 
ผลการดำเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติราชการฯ ในระบบ 
eMENSCR เป็นไปตามระเบียบว่า
ด้วยการติดตามตรวจสอบ            
และประเมินผลการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 
 
 
 

1. สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต มีแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ในการให้ผู้บริหาร 
ใช้เป็นกรอบในการติดตามผล
การดำเนินงาน และบุคลากร  
ได้ทราบถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 
แนวทางการดำเนินงานในการ
บริหารจัดการศึกษาเป็นไป       
ในทิศทางเดียวกัน  

2. ได้มีการประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าของการ
ดำเนินงานโครงการตามแผน 
ปฏิบัติราชการ ทุกไตรมาส  
และได้กำหนดแนวทาง           
ในการดำเนินงานในห้วงเวลา
ถัดไปของแต่ละรอบการ
ติดตาม ส่งผลให้การ
ดำเนินงานโครงการเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติราชการท่ีได้
จัดทำขึ้น 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ยังมีความเข้าใจท่ี
คลาดเคลื่อนในการ
กำหนดปฏิทินการ
ดำเนิน 
 

2. การรายงานผลการ
ดำเนินงานของแต่ละ
โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการน้ัน ต้องมีการ
รายงานให้กับหลาย
หน่วยงาน ท้ังหน่วยงาน
ท่ีเป็นต้นสังกัด 
หน่วยงานท่ีเป็นผู้ให้
งบประมาณดำเนินการ 
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
ติดตามผลการ
ดำเนินงาน  
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วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม/ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/ 

งบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

3. เพื่อบรรลุเป้าหมายตามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการท่ีมีผล
การดำเนินงานในแต่ละโครงการ 
ได้อย่างครอบคลุมและสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ทุกส่วนงาน 

4. เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นกรอบ
ในการติดตามผลการดำเนินงาน
ในแต่ละโครงการ กิจกรรม และ
สนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
บุคลากรในสำนักงานได้ทราบถึง
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการ
บริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

5. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการและผลการ
ดำเนินงาน แก่ผู้ปฏิบัติทุกระดับ,
องค์คณะบุคคล และหน่วยทาง
การศึกษา และผู้ท่ีสนใจได้ทราบ
อย่างมีประสิทธิผล 

3. องค์คณะบุคคล/หน่วยงาน
ทางการศึกษา, ผู้ประเมิน  
และผู้ท่ีสนใจ ได้ทราบถึงผล
การดำเนินงานของแต่ละ
โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี  

3. การนำเข้าขอ้มูลและรายงาน 
ผลการดำเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติราชการฯ ในระบบ 
eMENSCR เป็นไปตามระเบียบ
ว่าด้วยการติดตามตรวจสอบ            
และประเมินผลการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนการปฏิรูปประเทศ      
พ.ศ. 2562 

ส่งผลให้ผูร้ับผิดชอบ
โครงการเกิดความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในการ
รายงานผลใน 
แต่ละหน่วยทำให้
รายงานได้ไม่ครบถ้วน
เน่ืองจากเข้าใจว่าได้
รายงานไปแล้ว 
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2. โครงการส่งเสริมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2565 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม/ 
ระยะเวลาดำเนินงาน

งบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ์ 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

เพื่อประชุมชี้แจงและกำหนด
แนวทางการบริหารข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษา
จังหวัดภูเก็ต 
ปีการศึกษา 2565 ร่วมกับ 
กลุ่มงานต่าง ๆ ในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านการศึกษา พร้อมจัดทำ
เป็นเล่มสารสนเทศ 
ด้านการศึกษาจังหวัดภูเก็ต 
ปีการศึกษา 2565 เพื่อเผยแพร่ 
ให้แก่หน่วยงานทางการศึกษา
และประชาชนท่ัวไป 
ในจังหวัดภูเก็ตได้นำ 
ไปใช้ประโยชนต่อไป 

1. ประชุมชี้แจงและกำหนด
แนวทางการบริหารข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษา
จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2565 
2. จัดทำโครงสร้างขอ้มูลและ  
สรุปแนวทางการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  
ด้านการ ศึกษาจังหวัดภูเก็ต   
ปีการศึกษา 2565 
3. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาจังหวัดภูเก็ต   
ปีการศึกษา 2565 จากหน่วยงาน
ทางการศึกษา/สถานศึกษา
ต่าง ๆ ใน จังหวัดภูเก็ต 
4. จัดทำเล่มข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาจังหวัดภูเก็ต     
ปีการศึกษา 2565 

1 ตุลาคม 2564 –                       
30 สิงหาคม 2565 

งบประมาณ 15,750 บาท 

บุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
หน่วยงานทางการศึกษา 
และประชาชนท่ัวไปใน
จังหวัดภูเก็ต 

ผลผลิต (Output)    
มีเล่มสารสนเทศด้าน
การศึกษาจังหวัดภูเก็ต                    
ปีการศึกษา 2565                    
จำนวน 60 เล่ม 

ผลลัพธ์ (outcome)   
กลุ่มงานต่าง ๆ ใน
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต หน่วยงาน
ทางการศึกษาและ
ประชาชนท่ัวไปในจังหวัด
ภูเก็ตได้นำไปใช้ประโยชน์
ต่อไป ได้มีข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษา
จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 
2565 ประกอบการ
ดำเนินการตามภารกิจของ
ตนเองในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
กับการศึกษา 

เล่มสารสนเทศ 
ด้านการศึกษา 
ปีการศึกษา 2565 

1. ได้ดำเนินการสำรวจ 
รวบรวมและนำข้อมูลมา
จัดทำเป็นรูปเล่ม
สารสนเทศด้านการศึกษา 
ปีการศึกษา 2565  

2. ได้เผยแพร่ในรูปแบบ
ดิจิทัลผ่านทางเว็บไซต์
และเฟสบุ๊กของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  

3. ไดจั้ดการประชุมชี้แจง
และกำหนดแนวทางการ
บริหารข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษา ร่วมกับกลุ่ม
งานผ่านการบูรณาการ 
การประชุมติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 

1. การเปิดภาคเรียนของ
สถาบันอุดมศึกษาและ
โรงเรียนนานาชาติท่ีเปิด
ล่าช้าไปกว่าสถานศึกษากลุ่ม
อื่น ๆ ประมาณ 2 เดือน 
ส่งผลให้ระยะเวลาการ
จัดเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนใน
ภาพรวมของปีการศึกษา
ปัจจุบันใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้น 
 

2. ปฏิทินการเปิดภาคเรียน
ตามปีการศึกษาท่ีไม่
สอดคล้องกับปฏิทินการ
ดำเนินงานตาม
ปีงบประมาณของหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ ส่งผลให้ชุด
ข้อมูลท่ีนำไปใช้มีความ
เหลื่อมเวลากัน 
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3. โครงการ ตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 

           ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม/ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/

งบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
ปัญหา/

ข้อเสนอแนะ 

1. เพื่อกำกับ ดูแล เร่งรัด 
ติดตามและประเมินผล     
การปฏิบัตงิานของ
หน่วยงาน และสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ                   
ในจังหวัดให้สอดคล้องกับ
การดำเนินงานตามนโยบาย
และจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

2. เพื่อประสานงาน 
สนับสนุนการปฏิบัตงิาน
และลงพื้นท่ีตรวจติดตาม
ความก้าวหน้า  
และให้ข้อเสนอแนะ                 
แก่สถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  

1. การลงพื้นท่ีติดตามการประชุม
ครม.สัญจรของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ              
และรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

2. ลงพื้นท่ีตรวจติดตามการ
จัดการเรียนการสอนและการ
ดำเนินการตามมาตรการ ด้าน
สาธารณสุขในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019  
ภาคเรียนท่ี 2/2564 

3. รับการตรวจจาก                   
กลุ่มตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล 
 
 
 
 

ผู้เรียน ครูผู้บริหาร 
หน่วยงานทางการศึกษา
ในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต  

ผลผลิต (Output)    
1. สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ตมีการนิเทศ 
ติดตาม ตรวจสอบ  และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
ในหน่วยงานและสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ                
ในจังหวัดภูเก็ต                          
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

2. มีรายงานผลการตรวจ 
ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงานตามนโยบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต  
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต สามารถดำเนินการตรวจ 
ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน 
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวง ศึกษาธิการในจังหวัด  
ได้ตามแผนฯ ท่ีกำหนดไว้ 
 (ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ภาคเรียน)  

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
นำผลการตรวจ ติดตาม ประเมินผล
การดำเนินงานของหน่วยงานและ
สถานศึกษาตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ         
ในพื้นท่ีจังหวัด มาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพื่อการปรับปรุง พัฒนา 
ยกระดับคุณภาพการศึกษา                    
ของจังหวัดในปีต่อไป 

 
 

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด                                   
ลงพื้นท่ีติดตามการประชุม          
ครม.สัญจร ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                      
ณ จังหวัดกระบ่ี 
 

2. การลงพื้นท่ีตรวจติดตามการจัด 
การเรียนการสอนและการดำเนินการ
ตามมาตรการด้านสาธารณสุขใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ              
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019               
ภาคเรียนท่ี 2/2564 ในสถานศึกษา
แบบบูรณาการ ทุกสังกัด สุ่มตรวจ
จำนวน 5 วัน โดยมีศึกษานิเทศก์ 
นักวิชาการศึกษากลุ่มพัฒนาการศึกษา               
และกลุ่มการศึกษาเอกชน และ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขออกนิเทศ 
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วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม/ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/

งบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
ปัญหา/

ข้อเสนอแนะ 

4. ลงพื้นท่ีตรวจติดตามการ
จัดการเรียนการสอนและ           
การดำเนินการตามมาตรการ
ด้านสาธารณสุขในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 ภาคเรียน            
ท่ี 1/2565 ในสถานศึกษา             
แบบบูรณาการทุกสังกัด                
สุ่มตรวจจำนวน 5 วัน               
ท้ังหมด 10 โรง 

5. รับการตรวจจากกลุ่มตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล 

6. การจัดทำรายงานผล              
การตรวจราชการของ           
ผู้ตรวจราชการ 
 

1 ตุลาคม 2564 
- 

30 สิงหาคม 2565 

งบประมาณ 60,000 บาท 

ผลลัพธ์ (outcome)   
1. สถานศึกษาและหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ                
ในจังหวัด ได้ดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ รวมท้ังนโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวง 
ศึกษาธิการ เพื่อยกระดับ
คุณภาพและประสิทธิภาพ            
ในการบริหารจัดการศึกษา             
ท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน  

2. ผลการตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานและ   
สถานศึกษาในจังหวัด  
สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูล   
ในการวางแผนพัฒนา    
คุณภาพการศึกษาของจังหวัด 

 ผลลัพธ์ 
1. แผนการตรวจราชการและแผน 
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด-
ภูเก็ต มีความสอดคล้องกับนโยบาย              
การตรวจ ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงานของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในทุกระดับ  

2. สถานศึกษาและหน่วยงานสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด               
ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์          
ตามแผนพัฒนาการศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ
นโยบาย, จุดเน้นของกระทรวง 
ศึกษาธิการ เพื่อยก ระดับคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ในการบริหารจัด 
การศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
  

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลง
พื้นท่ีติดตามการดำเนินงานตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และรับการตรวจจากกลุ่มตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล              
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 

4. การตรวจ ติดตามและออกนิเทศ
ติดตาม ตรวจสอบหน่วยงานใน   
พื้นท่ีฯ ตามกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ                
นายธฤติ  ประสานสอน                
ได้ลงพื้นท่ีตรวจติดตามนโยบายตาม
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ    
ทุกสังกัดโดยให้ผู้บริหารหน่วยงาน  
ท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษา
รายงานผลการดำเนินงาน                  
ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค ๖     
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วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม/ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/

งบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
ปัญหา/

ข้อเสนอแนะ 

และครั้งท่ี ๒ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  
นางสุปราณี นฤนาทนโรดม  
ได้ลงพื้นท่ีตรวจราชการติดตามผล 
การพัฒนาสมรรถนะทางภาษาดิจิทัล
และการจัดการเรียนการสอน          
ตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพครูและบุคลากรทาง  
การศึกษา ให้มีสมรรถนะทางภาษา
และดิจิทัล รวมท้ังการจัดการเรียน 
การสอน (แบบ TN2 และTN3)  
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษา-
ภูเก็ต  ส่วนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้
รายงานผลการดำเนินงานตามแบบ 
TN2 และ TN3 สง่สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 6 เพื่อรวบรวม
รายงานต่อไป 
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4. โครงการการจัดทำตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม/ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/

งบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ์ 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ปัญหา/

ข้อเสนอแนะ 

1. เพื่อให้สำนักงาน ศธจ.ภูเก็ต จัดทํา   
คํารับรองการปฏิบัติราชการได้อย่าง
เหมาะสม มีระบบติดตามประเมินผลงาน
ตามคํารับรองฯ อย่างมีคุณภาพ 

2. เพื่อให้คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายอย่าง 
มีประสิทธิภาพ  

3. เพื่อให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต มีความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางหรือกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัตริาชการตามท่ีสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด  
และสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ใน 
การปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์  

4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
ระบบราชการอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
การมีส่วนร่วมของข้าราชการและลูกจ้าง
ในสังกัดทุกหน่วยงาน . 

1. วิเคราะห์ กำหนดตัวชี้วัด  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต โดยมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ จัดทำเอกสาร
รูปเล่มคำรับรองปฏิบัติ
ราชการ ฯ ปี งปม.พ.ศ.2565 
2. ประชุมเพื่อสรุปและติดตาม                
ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำ
รับรองในรอบ 6 เดือน 
3. ประชุม ติดตามและเตรียม 
ความพร้อมผลการดำเนินงาน  
ในรอบ 9 เดือน 
4. ประชุม ติดตามเตรียม 
ความพร้อมการประเมิน 
รอบ 12 เดือน  
รายงานการประเมินและ
ประชุมรับการประเมิน 
รอบ 12 เดือน 

1 ตุลาคม 2564 - 
1 กันยายน 2565 

 

งบประมาณ 10,500 บาท 

1. ผู้บริหาร และบุคลากร
ในสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต  
จำนวน 30 คน  

2. หน่วยทางการศึกษา 
ทุกสังกัด  

3. ครู นักเรียน ประชาชน 
และผู้ท่ีสนใจ  

ผลผลิต (Output)    
มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดได้
อย่างครบถ้วน สมบูรณ์และ 
มีประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ์ (outcome)   
1. การประเมินตัวชี้วัดอยู่ใน
ระดับขั้นมาตรฐานขึ้นไป 

2. ได้รูปเล่มเอกสารการจัดทำ
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ตประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

เชิงปริมาณ 
 ผลผลิตร้อยละของ
ตัวชี้วัดท่ีมีการดำเนินการ
ได้ครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผลลัพธ์ รูปเล่มเอกสาร
การจัดทำตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติราชการของ                    
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต 
ประจำปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2565  

เชิงคุณภาพ  
ผลผลิต ประสิทธิภาพของ
การดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ ผลการ
ประเมินตัวชี้วัด 

1. บุคลากรในสำนักงาน                  
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
มีความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถดำเนินงาน  
ตามตัวชี้วัดได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  

2. การบริหารจัดการ
สำนักงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปี 2565 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม/ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/

งบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 

ผลการดำเนินงาน 
 

 
ปัญหา/

ข้อเสนอแนะ 
 

1. เพื่อให้ความรู้ระบบข้อมูล
สารสนเทศกับเจ้าหน้าท่ี                          
ท่ีรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือและผู้บังคับบัญชา 
ยุวกาชาดในจังหวัดภูเก็ต  
ในการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ 
ยุวกาชาดและ กิจการนักเรียน 
(พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา)  

2. เพื่อให้มีการนำเข้าข้อมูล
ด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน (พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา) 
ท่ีถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถ
นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ใน
การวางแผนพัฒนาต่อไป  

1. วิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานท่ีผ่านมา 
วางแผน ออกแบบการ
ดำเนินการของ
ปีงบประมาณใหม่ 

2. แต่งตัง้คณะทำงาน 
ประชุมเตรียมการฯ 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ
ข้อมูล ของทุกหน่วย          
จัดการศึกษา 

 
1 ตุลาคม 2564 

- 
30 สิงหาคม2565 

งปม. 11,500 บาท 
 

1. เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงาน
ลูกเสือและยุวกาชาด ผู้บังคับ 
บัญชาลูกเสือและผู้บังคับบัญชา
ยุวกาชาด ในจังหวัดภูเก็ต             
มีความรู้ความเข้าใจระบบข้อมูล
สารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล
ด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน  

2. เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงาน
ลูกเสือและยุวกาชาด ผู้บังคับ 
บัญชาลูกเสือและผู้บังคับบัญชา 
ยุวกาชาด ในจังหวัดภูเก็ต                
มีการนำเข้าข้อมูลด้านลูกเสือ          
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน           
ท่ีถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถ   
นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาต่อไป  
 

ผลผลิต (Output)    
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงาน
ลูกเสือและยุวกาชาด ผู้บังคับ 
บัญชาลูกเสือและผู้บังคับ 
บัญชายุวกาชาด ในจังหวัด
ภูเก็ต จำนวน 40 คน 

ผลลัพธ์ (outcome)   
1. เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงาน
ลูกเสือและยุวกาชาด 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและ
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด 
ในจังหวัดภูเก็ต มีความรู้ความ
เข้าใจระบบข้อมูลสารสนเทศ
ในการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ 
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
 (พนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา)  

เชิงปริมาณ 
1. เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงาน
ลูกเสือและยุวกาชาด ผู้บังคับ 
บัญชาลูกเสือและผู้บังคับบัญชา
ยุวกาชาดในจังหวัดภูเก็ต 
จำนวน 40 คน 

เชิงคุณภาพ  
2. เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบลูกเสือ
และยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือและผู้บังคับ บัญชายุว
กาชาดในจังหวัดภูเก็ต มีความรู้
ความเข้าใจระบบข้อมูล
สารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล
ด้านลูกเสอื ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน  
 
 
 

1. ดำเนินการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดทำ
ฐานข้อมูลฯ ประจำปี 2565  
ในรูปแบบออนไซต์            
วันท่ี 17 กันยายน 2565  
ณ  ห้องประชุมสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  
ชั้น 3 จากทุกหน่วยจัด
การศึกษา ทุกสถานศึกษา   
รวม 50  คน และมีข้อตกลง 
ร่วมกัน ในการปรับปรุง
ข้อมูล 2 ครั้ง คือ                   
ในวันท่ี 10 มิถุนายน และ  
10 พฤศจิกายน ของทุกปี 
ในส่วนของข้อมูลนักเรียน 
และในส่วนของข้อมูลครู 
สามารถปรับปรุงได้ตลอด 
 

ควรดำเนินการ 
อย่างต่อเน่ืองทุกปี 
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วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม/ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/

งบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 

ผลการดำเนินงาน 
 

 
ปัญหา/

ข้อเสนอแนะ 
 

3. เพื่อส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในพื้นท่ีและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในพื้นท่ีรับผิดชอบ  
ในการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ 
ยุวกาชาดและ กิจการนักเรียน
ให้เป็นปัจจุบัน 
 

3. เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงาน
ลูกเสือและยุวกาชาด ผู้บังคับ 
บัญชาลูกเสือและผู้บังคับบัญชา 
ยุวกาชาด ในจังหวัดภูเก็ตร่วมกัน
ปฏิบัติงานในพื้นท่ีและหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
ในการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ 
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. มีการนำเข้าข้อมูลด้าน
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน (พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา) ท่ีถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน ตลอดจนได้ปฏิบัติงาน
ร่วมกับหน่วยงาน ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นท่ี
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
พื้นท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บ
ข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน  

3. สามารถนำข้อมูล
สารสนเทศ ไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาต่อไป  

3. มีการนำเข้าข้อมูลด้านลูกเสือ 
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  
ท่ีถูกต้องเป็นปัจจุบัน ตลอดจน
ได้ปฏิบัต ิงานร่วมกับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ในพื้นท่ีและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
ในการจัดเก็บข้อมูล  

4. สามารถนำข้อมูลสารสนเทศ

ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาต่อไป 

จำนวน 40 คน 

(ร้อยละ 100) 

2. ผู้เข้ารับการประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดทำ
ฐานข้อมูลมากย่ิงขึ้น 
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ภาพการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปี 2565 

 



ภาคผนวก










