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ใชจายแลว
(เบิกจาย/รอ

เบิก)
ยุทธศาสตรที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

1 โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตาม

รอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ

สบศ. 1 รายจายอื่น        349,690      349,690              -   จรุวรรณ ชูขาว

2 โครงการขับเคลื่อนและสรางเครือขายในการ

ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการ

อนุรกัษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

ในระดับพื้นที่

สบศ. 2 รายจายอื่น         10,000        10,000              -   ลําเฑียร  ชนะสุวรรณ

3 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข

สบศ. 3 รายจายอื่น         62,000        57,580         4,420 ชัยวุฒิ เต็มยอด

รวมยุทธศาสตรที่ 1       421,690     417,270         4,420

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน 

-

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยใหมีคุณภาพ

4 โครงการเสรมิสรางศักยภาพบุคลากรของ ศธจ. สนย. 1 รายจายอื่น         45,400        45,400              -   กัญญาภัทร  เรืองหยู

5 โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)

 นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือการพัฒนาการศึกษา

สบศ. 1 รายจายอื่น        252,845      171,284        81,561 พิมพสุจี  นวลขวัญ

6 โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทํา

รูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรตอเนื่อง

เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษา

สบศ. 1 รายจายอื่น         61,600        28,865        32,735 โสพิตตา  แกววิชติ

7 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา

ปฐมวัยในระดบัพ้ืนที่

สบศ. 1 รายจายอื่น         56,000        56,000              -   ลําเฑียร  ชนะสุวรรณ

8 โครงการ ศธ.จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน สกก. 2 รายจายอื่น         10,000        10,000              -    จิราพร  ชูชวย

9 โครงการสงเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความ

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

สกก. 2 รายจายอื่น         45,000        21,980        23,020 จิราพร  ชูชวย

10 โครงการสงเสริมสนับสนุนการดาํเนินงานของ

คณะกรรมการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษาจังหวัด

สกก. 2 เงินอุดหนุน         30,000        15,000        15,000 จิราพร  ชูชวย

11 โครงการสงเสริมการจัดงานวันคลายวันสถาปนายุว

กาชาดไทย (99 ป  ยุวกาชาดไทย)

สกก. 2 รายจายอื่น         30,000        28,500         1,500  จิราพร  ชูชวย

12 โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดใน

สถานศึกษา

สกก. 2 เงินอุดหนุน         10,000         9,969             31 อนุวรรตน  พรหมแกว

13 โครงการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษา

ภาคบังคับ

สช. 1 รายจายอื่น        115,600        74,405        41,195 พิมพสุจี  นวลขวัญ

14 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนเอกชน

สช. 1 รายจายอื่น         24,000        10,252        13,748 พิมพสุจี  นวลขวัญ

สํานัก 

จัดสรร

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ท่ี ยุทธศาสตร/โครงการ
*

แผนงาน

ประเภท

งบประมาณ
โอนจัดสรร

คงเหลือ 

(สงคืน สป.)
ผูรับผิดชอบ



ใชจายแลว
(เบิกจาย/รอ

เบิก)

สํานัก 

จัดสรร
ท่ี ยุทธศาสตร/โครงการ

*

แผนงาน

ประเภท

งบประมาณ
โอนจัดสรร

คงเหลือ 

(สงคืน สป.)
ผูรับผิดชอบ

15 โครงการพัฒนาหลกัสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู 

การวัดและประเมินผล

สช. 1 รายจายอื่น        101,150        89,180        11,970 จรุวรรณ ชูขาว

16 โครงการยกยองผูมีผลงานดีเดนตอการพัฒนากิจกรรม

ลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ
สกก. 2 เงินอุดหนุน 9,600                  3,740 5,860        อุไรวรรณ วิชัยกุล

17 โครงการสงเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี สกก. 2 รายจายอื่น 50,800                8,010 42,790       อนุวรรตน  พรหมแกว

18 โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สกก. 2 เงินอุดหนุน 10,000                5,750 4,250        อนุวรรตน  พรหมแกว

19 โครงการติดตามเพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชนนอกระบบ
สช. 2 รายจายอื่น 9,600                  9,600 -           เพ็ญนภา พรพงศวิทย

20 โครงการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ สกก. 2 เงินอุดหนุน 11,500               10,620 880           อุไรวรรณ วิชัยกุล

รวมยุทธศาสตรที่ 3       873,095     598,555     274,540

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

-

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการ

21 โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง สนย. 1 รายจายอื่น         38,900        25,520        13,380 ทีปวิทย  ศรีอินทร

22 โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดาํเนินงาน

ตามนโยบายและยุทธศาสตร

สนย. 1 รายจายอื่น         80,000        20,730        59,270 ลําเฑียร  ชนะสุวรรณ

23 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา

และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผานกลไกของ

 กศจ.

สนย. 1 รายจายอื่น        100,000        54,643        45,357  วันทนี   ชูพิฤทธิ์

24 โครงการบริหารงานที่สงเสริมการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชน

สช. 2 งบดําเนินงาน         46,500        46,500              -   เพ็ญนภา  พรพงศวิทย

25 โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบฐานขอมูลลูกเสือ     

ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
สกก. 2 รายจายอื่น 14,200                   825 13,375       อนุวรรตน  พรหมแกว

26 โครงการเสริมสรางวินัยขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่บรรจุใหมในการตดตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในวงราชการ กระทรวงศึกษาธิการ

ศปท.

ศธ.

4 รายจายอื่น 40,000                7,600 32,400       ปริญญา อนุพินิจ

27 โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

จังหวัดพัทลุง ผานกลไก ปส.กช.จังหวัดพัทลุง
สช. 1 รายจายอื่น 10,000               10,000 -           เพ็ญนภา  พรพงศวิทย

28 โครงการจัดทําฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผล

ระดับพ้ืนที่ฯ (SDG4)
สนย. 1 รายจายอื่น 40,000               40,000 -           ทีปวิทย  ศรีอินทร

รวมยุทธศาสตรที่ 5       369,600     205,818     163,782

1,664,385   1,221,643  442,742    

73.40        26.60        

หมายเหตุ

             * แผนงาน .-

             1  แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย

              2  แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย

   3  แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามและบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด

             4  แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมชิอบ

รวมท้ังสิ้น 

รอยละ



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
          ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

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

1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
2. ชื่อโครงการ  สร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ 
                    ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้ำนยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนควำมม่ันคง 
          เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ 1.5 กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงมีผลส ำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทประเด็นที่ 1 ประเด็นควำมมั่นคง 
     แผนย่อย 1 กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
     เป้าหมายแผนย่อย  2 คนไทยมีควำมจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ำรงรักษำไว้ซึ่งสถำบันหลักของชำติ 
     แนวทางการพัฒนา 1 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติฯ 
     การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีควำมรักสถำบันหลักของชำติและยึดมั่นกำรปกครอง    
                                             ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 1 ประเทศชำติมีควำมมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ  12 ด้ำนกำรศึกษำ  
     เป้าหมายรวม 1 ยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ 
     ประเด็นการปฏิรูป 1 ระบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดย พรบ.กำรศึกษำแห่งชำติ 
                               ฉบับใหม่และกฎหมำย  
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
     เป้าหมายรวม  5 มีควำมม่ันคงในเอกรำชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สำมัคคี สร้ำงภำพลักษณ์ และเพ่ิม   
                          ควำมเชื่อมั่นของนำนำชำติต่อประเทศไทย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5  กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน 
     เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์   - 
     แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษำเรียนรู้พระรำชกรณียกิจของพระรำชวงศ์จักรี 
4.5 แผนความม่ันคง – 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
     4.6.1 นโยบายหลักที ่ 1  กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 

4.6.2 นโยบายเร่งด่วน 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
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4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
4.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 

 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

4.8.3 แผนงานบูรณาการ 
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ ) 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
7. หลักการและเหตุผล  
           รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยทุกฉบับ ก ำหนดรูปแบบกำรปกครองและประมุขแห่งรัฐไว้ว่ำประเทศไทยมีกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข เป็นกำรเทิดทูนพระมหำกษัตริย์ คือ ทรงด ำรงอยู่ในฐำนะ
อันเป็นที่เคำรพสักกำระ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ และพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ได้
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ทรงตอบรับกำรขึ้นทรงรำชย์เป็นพระมหำกษัตริย์พระองค์ที่ 10 แห่งพระบรมรำชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 
2559 และมีพระรำชด ำรัสตอบรับกำรข้ึนทรงรำชย์ มีควำมว่ำ... “ตำมท่ีประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ปฏิบัติหน้ำที่
ประธำนรัฐสภำ ได้กล่ำวในนำมของปวงชนชำวไทย เชิญข้ำพเจ้ำขึ้นครองรำชย์เป็นพระมหำกษัตริย์ ว่ำเป็นไปตำม  
พระรำชประสงค์ของพระบำทสมเด็จพระมหำภูมิพล อดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และเป็นไปตำมบทบัญญัติของ
กฏมณเทียรบำลว่ำด้วยกำรสืบรำชสันตติวงศ์ กับรัฐธรรมนูญของรำชอำณำจักรไทยนั้น ข้ำพเจ้ำขอตอบรับเพ่ือสนอง
พระรำชปณิธำน และเพ่ือประโยชน์ ของประชำชนชำวไทยทั้งปวง” กอปรกับพระรำชปณิธำนด้ำนกำรศึกษำของ 
พระบำทสเด็จพระมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร คือกำรสร้ำงคนดี ซึ่งพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  
มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ทรงมีพระบรมรำโชบำย เพ่ือสืบสำนพระรำชปณิธำนแห่งองค์พระบรม 
ชนกนำถในกำรสร้ำงคนดี ให้แก่บ้ำนเมืองโดยทรงมุ่งให้กำรศึกษำต้องสร้ำงพ้ืนฐำนแก่นักเรียน 4 ด้ำน ประกอบด้วย 
(1) กำรมีทัศนคติ ที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง (2) กำรมีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่งคงมีคุณธรรม (3) กำรมีงำนท ำ มีอำชีพ และ 
(4) กำรเป็นพลเมืองดี บทบำทของกระทรวงศึกษำธิกำรมีหน้ำที่ส่งเสริมกำรศึกษำให้กับประชำชนอย่ำงทั่วถึงและเท่ำ
เทียม สร้ำงควำมเสมอภำคและโอกำสทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ได้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำทั้งใน
ระบบ นอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัยและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริกำรแก่สังคม พัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ โดยกำรน้อมน ำพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำในพระบำทสมเด็จ  
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ในหลวงรัชกำลที่ 10 สู่กำรปฏิบัติ และยึดมั่นปฏิบัติเป็นหลักในกำรพัฒนำกำรศึกษำ ของชำติ 
ให้เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น กระทรวงศึกษำธิกำร จึงขอพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตน้อมน ำพระ
บรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ มำเป็นหลักชัยในกำรสร้ำงผู้เรียนเป็นคนดีและพัฒนำให้เป็นคนเก่ง สู่กำรปฏิบัติตำมรอย
พระยุคลบำทอย่ำงเป็นรูปธรรม 
    ดังนั้น เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยดังกล่ำวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง   
ซึ่งเป็นหน่วยงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในส่วนภูมิภำค ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญ จึงได้จัดท ำโครงกำรสร้ำง
และส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ขึ้น 
 

8. วัตถุประสงค์ 
8.1  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษำเรียนรู้พระรำชกรณียกิจของรำชวงศ์จักรี  
8.2  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีเจตคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีโอกำสท ำหน้ำที่เป็น

พลเมืองดี มพ้ืีนฐำนชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรม ตำมคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
8.3  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน           

มีจิตส ำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่น และชุมชนของตนเอง ตำมคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

               9.1.1 ผู้เรียน ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกจังหวัด จังหวัดละ
อย่ำงน้อย 1,000 คน เข้ำร่วมกิจกรรม 
                     กิจกรรมที่ 1  กำรอบรมพัฒนำวิทยำกรแกนน ำค่ำยพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำท “ใต้ร่มพระบำรมี 
จักรีวงศ”์ เน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้ำนทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม 
(Learning and Innovation Skills) จ ำนวน 2 วนั ครูผูส้อนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของหนว่ยงำน จ ำนวน  50 คน 
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                    กิจกรรมที่ 2  ค่ำยพัฒนำนักเรียนพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำท “ใต้ร่มพระบำรมี จักรีวงศ์” เน้น
กำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้ำนทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning 
and Innovation Skills)  หลักสูตร 1 วัน  เป้ำหมำย นักเรียน ครูผู้สอน จ ำนวน 1,000 คน  
                     กิจกรรมที่ 3  “จิตอำสำรักษ์บ้ำน  รักษ์ถิ่น” จ ำนวน 1 วัน เป้ำหมำย ข้ำรำชกำรครู/ บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ/ ผู้เรียน ร่วมท ำกิจกรรมจิตอำสำ 
           กิจกรรมที่ 4  ประกวด/คัดเลือก“พลเมืองดีของสังคมตำมรอยพระยุคลบำท” เน้นกำรจัดกำรเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้ำนทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation 
Skills) กลุ่มเป้ำหมำย ครูและนักเรียน ในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรและสังกัดอ่ืน ตลอดจน
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเข้ำร่วมกิจกรรม 
                     กิจกรรมที่ 5  “กำรขับเคลื่อนสถำนศึกษำพอเพียงและประเมินโรงเรียนที่ขอรับกำรประเมินเป็น
สถำนศึกษำพอเพียงในระดับจังหวัด” 

9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
               9.1.2  หน่วยงำนทำงกำรศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรและสังกัดอ่ืน ตลอดจนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ในจังหวัดเข้ำร่วมกิจกรรม 

    9.2.2 ผู้เรียนรักษ์ท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง ตำมคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
           10.1 ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของสถำนศึกษำในพื้นที่จังหวัดพัทลุง 
           10.2 สถำนศึกษำและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง 

11. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ตุลำคม 2563  -  กันยำยน 2564 
 

12. สถานที่ด าเนินการ 
     สถำนศึกษำและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง 
 

13. กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2564 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1 กำรอบรมพัฒนำวิทยำกรแกนน ำค่ำย
พลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำท “ใต้ร่มพระบำรมี จักรี
วงศ”์ เน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้ำนทักษะกำรเรียนรู้และ
นวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) 

    

กิจกรรมที่ 2  ค่ำยพัฒนำนักเรียนพลเมืองดีตำมรอย
พระยุคลบำท “ใต้ร่มพระบำรมี จักรีวงศ”์ เน้นกำร
จดักำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษ
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กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2564 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย.) 

ที่ 21 ด้ำนทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning 
and Innovation Skills)  หลักสูตร 1 วัน  เป้ำหมำย 
นักเรียน ครูผู้สอน จ ำนวน 1,000 คน 
กิจกรรมที่  3  “จิตอำสำรักษ์บ้ำน  รักษ์ถ่ิน” จ ำนวน 1 
วัน เป้ำหมำย ข้ำรำชกำรครู/ บคุลำกรทำงกำรศึกษำ/ 
ผู้เรียน รว่มท ำกิจกรรมจิตอำสำ 

    

กิจกรรมที่ 4 ประกวด/คัดเลือก“พลเมืองดีของสังคม
ตำมรอยพระยุคลบำท” เน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้ำน
ทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and 
Innovation Skills) กลุ่มเป้ำหมำย ครูและนักเรียน ใน
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรและ
สังกัดอ่ืน ตลอดจนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเข้ำ
ร่วมกิจกรรม 

    

กิจกรรมที่ 5 กำรขับเคลื่อนสถำนศึกษำพอเพียงและ
ประเมินโรงเรียนที่ขอรับกำรประเมินเป็นสถำนศึกษำ
พอเพียงในระดบัจังหวัด 

    

กิจกรรมที่ 6 นิเทศ ติดตำมประเมินผลกิจกรรม     

กิจกรรมที่ 7 สรุปรำยงำนโครงกำร     

 
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 

14.1 กิจกรรมที่ 1  กำรอบรมพัฒนำวิทยำกรแกนน ำค่ำยพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำท “ใต้ร่มพระบำรมี 
จักรีวงศ์” เน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้ำนทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม 
(Learning and Innovation Skills) ส ำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษำ จังหวัดพัทลุง  จ ำนวน 2 วัน จ ำนวน  50 คน 
ระหว่ำง วันที่  8 – 9 กรกฎำคม  2564  เวลำ 08.30 - 16.30 น.  ณ โรงแรมล ำป ำรีสอร์ท  อ ำเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง เพ่ือออกแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยกำรน้อมน ำพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำมำเป็นหลักชัยในกำรสร้ำง
นักเรียนให้เป็นคนดี และพัฒนำให้เป็นคนเก่ง สู่กำรปฏิบัติตำมรอยพระยุคลบำทอย่ำงเป็นรูปธรรม 

    วิทยำกรด ำเนินกิจกรรมฯ จ ำนวน 7 ท่ำน  ได้แก่ 
    1) นำงพงศ์ศักดิ์  กำญจนภักดิ์   ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 
    2) นำยศุภโชค  รอดทับ  ครู โรงเรียนบ้ำนควนทอง (ประชำอุทิศ) สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 
    3) นำงสำวปัณยตำ  บัณฑิตกุล ครู โรงเรียนท่ำศำลำ สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 
    4) นำงสำวธัญสุดำ  ไกรแก้ว   ครู โรงเรียนวัดเปียน สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 
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    5) นำงสำวฤทัยรัตน์  ศักดิ์รัตน์ ครู โรงเรียนบ้ำนคลองวัง  สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 
    6) นำงสำวเสำวลักษณ์  ขำวเขียว ครู โรงเรียนบ้ำนต้นจันทน์  สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 
    7) นำงสำวนวลพร  คงเขียว  ครู โรงเรียนวัดหมำย  สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 4 
    มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ จ ำนวน  56 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

14.2 กิจกรรมที่ 2  ค่ำยพัฒนำนักเรียนระดับมัธยมศึกษำพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำท “ใต้ร่ม     พระ
บำรมี จักรีวงศ์” เน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้ำนทักษะกำรเรียนรู้และ
นวัตกรรม (Learning and Innovation Skills)  หลักสูตร 1 วัน  เป้ำหมำย นักเรียน ผู้บริหำร และครูผู้สอน จ ำนวน 
1,000 คน ในรูปแบบ Onhand  และ Online ด้วยระบบออนไลน์  Microsoft Teams  รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกรพัทลุง  ระว่ำงวันที่  23 – 27 สิงหำคม 2564 

    มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ จ ำนวน  1,308 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
14.3 กิจกรรมที่ 3  “จิตอำสำรักษ์บ้ำน  รักษ์ถ่ิน” จ ำนวน 1 วัน เป้ำหมำย ข้ำรำชกำรครู/ บุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ/ ผู้เรียน ร่วมท ำกิจกรรมจิตอำสำ  กิจกรรมสำธำรณประโยชน์ “จิตอำสำรักษ์บ้ำน รักษ์ถิ่น”            ตำม
โครงกำรสร้ำงและส่งเสริม  ควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติประจ ำปีงบประมำณ 
2564 จังหวัดพัทลุง   จึงขอเชิญชวนนักเรียน  นักศึกษำ  ครูผู้สอน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุก
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ทุกสังกัดในจังหวัดพัทลุง  ร่วมส่งภำพถ่ำยเข้ำร่วมกิจกรรม  “คนละภำพจิตอำสำรักษ์บ้ำน รักษ์
ถิ่น” ตำมวิถี New Normal  ก ำหนดให้ลงทะเบียนใน google  form  และแนบไฟล์ Word (ตัวอย่ำง)  ตำมลิงค์ และ 
QR code ที่ก ำหนด  ภำยในวันที่  22  กันยำยน  2564  โดยผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ นี้ ทุกคน ได้รับเกียรติบัตรจำก
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง   

    มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ จ ำนวน  415 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
14.4  กิจกรรมที่ 4  ประกวด/คัดเลือก“พลเมืองดีของสังคมตำมรอยพระยุคลบำท” เน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่

สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้ำนทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation 
Skills) กลุ่มเป้ำหมำย ครูและนักเรียน ในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรและสังกัดอ่ืน ตลอดจน
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเข้ำร่วมกิจกรรม 
             1) กิจกรรม  “เช็คอินคนดี” กำรประกวดกล่ำวสุนทรพจน์ ตำมโครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมือง
ดีตำมรอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติประจ ำปีงบประมำณ 2564 จังหวัดพัทลุง   โดยโรงเรียนที่ประสงค์
จะส่งนักเรียนเข้ำร่วมกำรประกวด สำมำรถ ส่งนักเรียนได้เพียง 1 คนต่อระดับ โดยส่งใบสมัคร, สคริปหรือบทพูด พร้อม
ไฟล์วีดีทัศน์ที่บันทึกกำรกล่ำวสุนทรพจน์ ตำมรำยละเอียดกิจกรรมกำรประกวดลงในแผ่นดีวีดี ส่งด้วยตนเอง  ณ  
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง   ภำยในวันอังคำรที่ 31 สิงหำคม 2564 
              2)  กิจกรรม  “เช็คอินคนดี” กำรประกวดนวัตกรรม/วิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) นวัตกรรม
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร “ส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดี” 

    3)  กิจกรรม  “เช็คอินคนดี” สถำนศึกษำทุกโรง ทุกสังกัด ส่งครูผู้สอนเข้ำร่วม กำรประกวดสื่อนวัตกรรม
สร้ำงสรรค์ “กำรจัดกำรเรียนรู้แบบออนไลน์ : ส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดี” ตำมโครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดี
ตำมรอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติประจ ำปีงบประมำณ 2564 จังหวัดพัทลุง  โดยครูผู้สอนเข้ำร่วมกำรประกวด 
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สำมำรถส่งผลงำนได้เพียง 1 คนต่อระดับ โดยส่งใบสมัครแนบสรุปกำรจัดกำรเรียนรู้เป็นกระบวนกำร  1  หน้ำกระดำษ A4 
(แนวคิดพอสังเขป/ขั้นน ำ/ขั้นสอน/ขั้นสรุป) เป็นเอกสำร และไฟล์ PDF  พร้อมไฟล์วีดีทัศน์ที่บันทึกสื่อนวัตกรรมตำม
รำยละเอียดกิจกรรมกำรประกวดลงในแผ่นดีวีดี ส่งด้วยตนเอง ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง  เลขที่ 14 ต ำบลเขำเจียก 
อ ำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง   ภำยในวันจันทร์ที่  13  กันยำยน  2564 

14.5  กิจกรรมที่ 5  “กำรขับเคลื่อนสถำนศึกษำพอเพียงและประเมินโรงเรียนที่ขอรับกำรประเมินเป็น
สถำนศึกษำพอเพียงในระดับจังหวัด” ก ำหนดปฏิทินกำรประเมินสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และ
กำรบริหำรจัดกำรตำม หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (สถำนศึกษำพอเพียง) ระหว่ำงวันที่  7 – 9 เมษำยน  
2564  ได้แก่ 

1. โรงเรียนเทศบำลบ้ำนคูหำสวรรค์  สังกัด อปท. 
2. โรงเรียนเทศบำลวัดภูผำภิมุข       สังกัด อปท. 
3. โรงเรียนอนุบำลเรวดีศึกษำ     สังกัด สช. 

 

15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
1. ผู้เรียน ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
ทุกจังหวัด จังหวัดละอย่ำงน้อย 1,000 
คน เข้ำร่วมกิจกรรม 

 
1,000 คน 

 
1,000 คน 

 
1,000 คน 

 
100 

2. ผู้เรียนรักษ์ท้องถิ่นและชุมชนของ
ตนเอง ตำมคุณลักษณะและทักษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 

16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
     กิจกรรมที่ 1  กำรอบรมพัฒนำวิทยำกรแกนน ำค่ำยพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำท “ใต้ร่มพระบำรมี จักรีวงศ์” 
เน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้ำนทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning 
and Innovation Skills) ส ำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษำ จังหวัดพัทลุง  จ ำนวน 2 วนั จ ำนวน  50 คน ระหว่ำง วันที่  8 
– 9 กรกฎำคม  2564  เวลำ 08.30 - 16.30 น.  ณ โรงแรมล ำป ำรีสอร์ท  อ ำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
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               กิจกรรมที่ 2  ค่ำยพัฒนำนักเรียนระดับมัธยมศึกษำพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำท “ใต้ร่มพระบำรมี 
จักรีวงศ”์ เน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้ำนทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม 
(Learning and Innovation Skills)  หลักสูตร 1 วัน  เป้ำหมำย นักเรียน ผู้บริหำร และครูผู้สอน จ ำนวน 1,000 คน 
ในรูปแบบ Onhand  และ Online ด้วยระบบออนไลน์  Microsoft Teams  รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุมโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกรพัทลุง  ระว่ำงวันที่  23 – 27 สิงหำคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 กิจกรรมที่ 3  “จิตอำสำรักษ์บ้ำน  รักษ์ถิ่น” 
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กิจกรรมที่ 4  กิจกรรม  “เช็คอินคนดี” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 

กิจกรรมที่ 5  “กำรขับเคลื่อนสถำนศึกษำพอเพียงและประเมินโรงเรียนที่ขอรับกำรประเมินเป็นสถำนศึกษำ
พอเพียงในระดับจังหวัด” 
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17. งบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ

ทั้งหมด 
 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

349,690 349,690  5,890  343,800 
แหล่งงบประมาณ  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
18.1 ปัญหา อุปสรรค 

             1. ปีงบประมำณ 2564 กำรขับเคลื่อนโครงกำรฯ ในสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด-19 ท ำให้กำรด ำเนินกำร
จัดกิจกรรม ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผนงำนที่ระบุในโครงกำร 
             2. ไม่สำมำรถลงพ้ืนที่ด ำเนินกำรกิจกรรมร่วมกับนักเรียนได้ 

18.2 แนวทางแก้ไข 
             ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ ตำมมำตรกำรที่จังหวัดก ำหนด  
 

19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
      จัดท ำหลักสูตร/รำยวิชำ/หน่วยกำรเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำทด้ำน
กำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติในจังหวัดพัทลุง 
 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
           20.1 ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับกำรส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง  
มีคุณธรรม และมีอำชีพ มีงำนท ำ และเป็นพลเมืองที่ดี  
           20.2 สถำนศึกษำทุกแห่งในจังหวัดได้รับกำรสนับสนุนให้น้อมน ำพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จ  
พระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร สู่กำรจัดกำรศึกษำพัฒนำประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรม 
           20.3 ประชำชนในประเทศไทยมีคุณภำพกำรด ำเนินชีวิตอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  
มีน้ ำใจให้กัน เยำวชนปฏิบัติตนเป็นคนดี คนเก่ง 
 

21.  ผู้รายงาน นำงสำวจรุวรรณ  ชูขำว     ต าแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ 
โทรศัพท์ 086-4459798      โทรสาร -     E–mail :  jaru2516@gmail.com 

 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่  29  เดือน กันยำยน  พ.ศ. 2564 
 
 

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



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
        ****************************** 

 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
2. ชื่อโครงการ  กำรกำรขับเคลื่อน และสร้ำงเครือข่ำยในกำรด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนใน 
    โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ ในระดับพ้ืนที่  
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร       สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้ำน1 ด้ำนควำมมั่นคง 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 1 กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ  12 ด้ำนกำรศึกษำ 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมม่ังคั่งและยั่งยืน 
4.5 แผนความม่ันคง ประชำชนอยู่ดี กินดี และมีควำมสุข 
4.6 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก  1 กำรป้องกันและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน - 

4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

 



2 

4.8.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 

 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

4.8.3 แผนงานบูรณาการ 
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ ) 

 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
7. หลักการและเหตุผล  
     ตำมที่สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงมีพระรำชด ำริบำงประกำรเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช "กำรสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีกำรปลูกฝังให้เด็กเห็นควำม
งดงำม ควำมน่ำสนใจ และเกิดควำมปิติที่จะท ำกำรศึกษำและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป กำรใช้วิธีกำรสอนกำรอบรมที่ให้
เกิดควำมรู้สึกกลัวว่ำ หำกไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรำยแก่ตนเอง จะท ำให้เด็กเกิดควำมเครียด ซึ่งจะเป็น
ผลเสียแก่ประเทศในระยะยำว" 
          โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก พระรำชด ำริฯ ได้ด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริ จัดตั้งงำน "สวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน" เพ่ือเป็นสื่อในกำรสร้ำง จิตส ำนึกด้ำนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยำวชนนั้น ได้ใกล้ชิดกับพืช
พรรณไม้ เห็นคุณค่ำ ประโยชน์ ควำม สวยงำม อันจะก่อให้เกิดควำมคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณ ต่อไป ซึ่งสำมำรถ
ด ำเนินกำรสวนพฤกษศำสตร์ในพ้ืนที่ของโรงเรียน โดยมีองค์ประกอบดังกล่ำว เป็นสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ใช้ใน
วัตถุประสงค์ดังกล่ำว อีกท้ังใช้ในกำรศึกษำและเป็น ประโยชน์ต่อเนื่องในกำรเรียนกำรสอนวิชำต่ำงๆ 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุงเห็นควำมส ำคัญของงำนสนองพระรำชด ำริ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และเพ่ือ
สร้ำงเครือข่ำยในกำรด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรี ยนในโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ จึงจัดให้มีโครงกำรนี้ขึ้น  
 

8. วัตถุประสงค์ 
        8.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนในโครงกำรอนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ ในระดับจังหวัด 
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        8.2 เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยในกำรด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนในโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ ในระดับจังหวัด 
 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
9.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (KPI Outputs) 

                ปีกำรศึกษำ 2564 สถำนศึกษำในจังหวัดพัทลุง สมัครเข้ำร่วมโครงกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนใน
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ ไม่น้อยกว่ำ 10 แห่ง 

9.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (KPI Outcomes) 
      สถำนศึกษำที่สมัครเข้ำร่วมโครงกำร 10 แห่ง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำน และจังหวัดพัทลุงมี

เครือข่ำยในกำรด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนในโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ 
ในระดับจังหวัด 
 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   สถำนศึกษำในจังหวัดพัทลุง 
 

11. ระยะเวลาด าเนินการ  มกรำคม  - กันยำยน 2564 
 

12. สถานที่ด าเนินการ  สถำนศึกษำในจังหวัดพัทลุง 
 

13. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. -มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1 ประชำสัมพันธ์โครงกำร     
กิจกรรมที่ 2 ประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรฯ 

    

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ก ำกับติดตำม โรงเรียน 
กำรด ำเนินงำน อพ.สธ. ระดับปำ้ยสนอง
พระรำชด ำริ 

    

 
 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) 
 1.1 นิเทศ ติดตำม ให้สถำนศึกษำในจังหวัดพัทลุงสมัครเข้ำร่วมโครงกำรด ำเนินงำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียนในโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ ปีกำรศึกษำ 2564 จ ำนวน 10 แห่ง 
           1.2 กำรถอดประสบกำรณ์งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนในครั้งนี้ได้คัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยจำกสมำชิกสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียนที่ได้รับป้ำยพระรำชทำนเกียรติบัตรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน จ ำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนอำรียำศึกษำ โรงเรียนควนขนุน โรงเรียนบ้ำนไสกุน เป็นวิทยำกรในกำรถอดประสบกำรณ์งำนสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียนเป้ำหมำยของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 30 หน่วยงำน และเข้ำร่วมโครงกำรถอดประสบกำรณ์ทั้งหมด 
147 คน 71 หน่วยงำน ทั้งนี้โรงเรียนอำรียำศึกษำได้ด ำเนินกำรโครงกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนทั้ง 4 ด้ำน 5 
องค์ประกอบ 
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ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 1. ข้อมูลทั่วไปที่ผู้ตอบแบบสอบถำมกิจกรรมโครงกำรกำรถอดประสบกำรณ์งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
จังหวัดพัทลุง และประชำสัมพันธ์โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) ผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 144 คน เป็นผู้หญิง 116 คน ร้อยละ 
80.60 ผู้ชำย 28 คน ร้อยละ 19.40 ต ำแหน่งผู้บริหำร จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.39 ผู้อ ำนวยกำรศึกษำ 
จ ำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 20.14  ครู จ ำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 78.47 
          2. ควำมพึงพอใจเรื่องประโยชน์และส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนผู้ตอบแบบสอบถำมกิจกรรมโครงกำรกำร
ถอดประสบกำรณ์งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน จังหวัดพัทลุง และประชำสัมพันธ์โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) สรุปได้ว่ำควำมพึงพอใจในระดับ
มำกที่ สุ ด  หรือ 5  คะแนน มีจ ำนวน 89 คน ร้อยละ 61.80 พึงพอใจในระดับมำก มีจ ำนวน 46 คน  
คิดเป็นร้อยละ 31.90 ควำมพึงพอใจในระดับปำนกลำง มีจ ำนวน 9 คน ร้อยละ 6.30 
 

15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

ปีกำรศึกษำ 2564 สถำนศึกษำในจังหวัดพัทลุง สมัคร
เข้ำร่วมโครงกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนใน
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำช 
ด ำริฯ ไม่น้อยกว่ำ 10 แห่ง 

 
10 แห่ง 

 
10 แห่ง 

 
10 แห่ง 

 
100 

 

 
16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  

 
กิจกรรมถอดประสบกำรณ์โครงกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 

วันที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมดอกพยอม โรงแรมอำรียำปำร์ค 
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กิจกรรมถอดประสบกำรณ์โครงกำรงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
วันที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมดอกพยอม โรงแรมอำรียำปำร์ค 

 
 
 
 
 
 
 

 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

10,000 10,000 - - - 10,000 
 

แหล่งงบประมาณ  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหำ อุปสรรค    - 
      18.2 แนวทำงแก้ไข    - 
 

19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
       ประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ภำยในเดือน กรกฏำคม 2564 
       นิเทศ ก ำกับติดตำม โรงเรียน กำรด ำเนินงำน อพ.สธ. ระดับป้ำยสนองพระรำชด ำริ 
 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
      จ ำนวนเครือข่ำยโรงเรียนสวนพฤกษศำสตร์ในโรงเรียนของจังหวัดพัทลุงมีเพ่ิมมำกขึ้น 
 

21. ผู้รายงาน นำงสำวล ำเฑียร  ชนะสุวรรณ์      ต าแหน่ง  ศึกษำนิเทศก์  
โทรศัพท์ 074-606-719     โทรสาร 074-606718    E–mail :  Lam_Lam99@hotmail.com 

 
 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 25  เดือน กันยำยน   พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 

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



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
          ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

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

1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
2. ชื่อโครงการ  สถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ปี 2564 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร            สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   

(โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  1 ด้ำนควำมมั่นคง 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 1 ควำมมั่นคง 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ  - 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
     ยุทธศาสตร์ที่ 5  กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งค่ังและยั่งยืน 
4.5 แผนความม่ันคง  
4.6 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก  2  กำรสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยประเทศ และควำมสงบสุขประเทศ 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน 9 กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดและสร้ำงควำมสงบสุขในพ้ืนที่ชำยแดนภำคใต้ 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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4.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 

 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

4.8.3 แผนงานบูรณาการ 
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ ) 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
7. หลักการและเหตุผล  
 รัฐบำลได้ก ำหนดให้กำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดเป็นวำระแห่งชำติที่หน่วยงำนทุกภำคส่วนต้อง
ร่วมมือกันในกำรควบคุม ป้องกัน ปรำบปรำบ และแก้ไขปัญหำอย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยมอบหมำยให้ศูนย์อ ำนวยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด กระทรวงศึกษำธิกำร ด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์  ที่ 1 กำรป้องกันกลุ่มผู้มีโอกำส
เข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด และประเด็นยุทธศำสตร์จังหวัดพัทลุง ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำคนคุณภำพ 
สังคมคุณธรรม สู่เมืองแห่งปัญญำและสันติสุขที่ยั่งยืน มำก ำหนดมำตรกำรป้องกันนักเรียน นักศึกษำ และเยำวชนก่อน
วัยเสี่ยง และวัยเสี่ยงไม่ให้เข้ำไปเกี่ยวข้องกับอบำยมุขและยำเสพติด เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของอบำยมุขและยำเสพติด
ทุกชนิด รู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยำเสพติดและใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรมั่วสุมกับยำเสพติดและ
อบำยมุข ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษำที่ไปเกี่ยวข้องกับยำ    เสพติดให้คืนสู่สังคมได้อย่ำงปกติ 

เพ่ือเป็นกำรตอบสนองนโยบำยของรัฐบำลและกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง จึงได้จัด
โครงกำร “สถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข” ขึ้น เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ มีภูมิคุ้มกันและรู้เท่ำทันถึงพิษ
ภัยของยำเสพติด มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ รู้จักปฏิเสธยำเสพติดอย่ำงชำญฉลำด มีทักษะชีวิตที่เหมำะสมกับช่วงวัยในกำร
อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข ตลอดจนผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้รับผิดชอบงำนด้ำนยำเสพติดในสถำนศึกษำ ได้มี
องค์ควำมรู้ถึงขั้นตอนและกระบวนกำรป้องกันและแก้ไขยำเสพติดในสถำนศึกษำผ่ำน โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว 
ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง จัดขึ้น เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติที่ถูกต้อง  
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงมีคุณภำพ เพ่ือน ำไปสู่กำรป้องกัน ปัญหำยำเสพติดและอบำยมุขในสถำนศึกษำได้อย่ำงยั่งยืน 
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8. วัตถุประสงค์ 
      8.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ ในสถำนศึกษำได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในกำรป้องกันและ แก้ไขปัญหำ      

ยำเสพติดในสถำนศึกษำ  
      8.2 เพ่ือให้ผู้บริกำรสถำนศึกษำและครู มีองค์ควำมรู้ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรสถำนศึกษำสีขำว      

ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข  
 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

      จ ำนวนสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรและรับกำรประเมินเป็นสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 
9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

 สถำนศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินเป็นสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข  ร้อยละ 50 ของ
จ ำนวนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 
 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ นักเรียน นักศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำนยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ 
11. ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564 
 

12. สถานที่ด าเนินการ พ้ืนที่จังหวัดพัทลุง 
 

13. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2564 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1 กำรตรวจหำสำรเสพติดในปัสสำวะนักเรียน 
นักศึกษำ ในสถำนศึกษำ 

    

กิจกรรมที่ 2 กำรแข่งขันภำพยนตร์สั้น ภำยใต้แนวคิด “กำร
รณรงค์ป้องกันยำเสพติด ในสถำนศึกษำ” 

    

กิจกรรมที่ 3 กำรประกวดนวัตกรรมหรือวิธีกำรปฏิบัติงำนที่
เป็นเลิศ (Best Practice) ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติดในสถำนศึกษำ 

    

กิจกรรมที่ 4 กำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำจังหวัดพัทลุง 
พ.ศ. 2564-2566 

    

กิจกรรมที่ 5 กำรประชุมคณะกรรมกำรศูนย์อ ำนวยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดในสถำนศึกษำ จังหวัดพัทลุง 
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14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน นักศึกษา ในสถำนศึกษำท่ีร้องขอและมีควำมพร้อมที่

จะรับกำรตรวจหำสำรเสพติด (สำรแอมเฟตำมีน) ด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือนตุลำคม 2563 ถึง เดือน สิงหำคม 2564  
ได้ด ำเนินกำรตรวจหำสำรเสพติดตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 ไปแล้วจ ำนวน 8 แห่ง  ด ำเนินกำรตั้งแต่ เดือน
ตุลำคม 2563 ถึง เดือน สิงหำคม 2564 ได้ด ำเนินกำรตรวจหำสำรเสพติดไปแล้วจ ำนวน 8 แห่ง นักเรียนชำย 
จ ำนวน 890 คน นักเรียนหญิง จ ำนวน418 คน พบสำรเสพติดนักเรียนชำย จ ำนวน 10 คน ส ำหรับนักเรียนหญิง     
ไม่พบสำรเสพติด ทั้งนี้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุงได้สนับสนุนชุดตรวจหำสำรเสพติดในปัสสำวะให้กับ
สถำนศึกษำ อีก 3 แห่ง เป็นจ ำนวน 830 ชุด 

 
ล าดับที ่

 
วัน/เดือน/ปี 

 
ชื่อสถานศึกษา 

จ านวนนักเรียน/
นักศึกษาที่ตรวจ 

จ านวนที่พบ
สารเสพติด  

หมายเหตุ ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 27 ต.ค. 2563 โรงเรียนวชิรธรรมสถติ 150 1 - แอมชำย ม.1 จ ำนวน 1 คน 
2 22 ธ.ค. 2563 โรงเรียนปำกพะยูนพิทยำคำร 320 1 - ม.4 แอม 
3 6 ม.ค. 2564 โรงเรียนตะโหมด 41 3 2 - ม.2 = 1  ม.3 = 1 
4 8 ม.ค. 2564 โรงเรียนป่ำพะยอมพิทยำคม 95 - - -  
6 12 ม.ค. 2564 โรงเรียนมสุลมิวิทยำมูลนิธ ิ 91 115 4 - ม.3 = 1    ม.6 = 3   
16 13 ม.ค. 2564 โรงเรียนนำขยำดวิทยำคำร 42 28 2 - ม.1 = 1    ม.4 = 1   
7 21 ม.ค. 2564 วิทยำลยักำรอำชีพควนขนุน 66 37 - -  
8 6 ก.ค. 2564 โรงเรียนอดุมวิทยำยน     รับชุดตรวจ 400 ชุด ไปตรวจเอง 
9 9 ก.ค. 2564 โรงเรียนป่ำพะยอมพิทยำคม 320 - - -  
10 16 ส.ค. 2564 โรงเรียนบำงแก้วพิทยำคม     รับชุดตรวจ 280 ชุด ไปตรวจเอง 
11 20 ก.ย. 2564 โรงเรียนอดุมวิทยำยน     รับชุดตรวจ 150 ชุด ไปตรวจเอง 

 

กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวคิด “การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา”     
เพ่ือเป็นกำรขับเคลื่อนงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ จัดกำรแข่งขัน   ในวันที่ 18 สิงหำคม 
2564 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง ซึ่งกำรแข่งกันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนต้น มีผู้สมัครเข้ำร่วมแข่งขัน จ ำนวน 6 ทีม ส่งผลงำน 4 ทีม ระดับ  ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย/ระดับ 
ปวช. สมัครเข้ำร่วมแข่งขันจ ำนวน 19 ทีม ส่งผลงำน 14 ทีม  

กิจกรรมที่ 3 การประกวดนวัตกรรมวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ในวันที่ 20 สิงหำคม 2564 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง ซึ่งกำร
ประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ สมัครเข้ำร่วมประกวด จ ำนวน 16 คน และ
ประเภทครูผู้สอน สมัครเข้ำร่วมประกวด จ ำนวน 17 คน 

กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัด
พัทลุง พ.ศ. 2564-2566 ในวันที่ 25 สิงหำคม 2564  ณ ห้องประชุมส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง เพ่ือใช้
เป็นแผนงำนในกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง ให้มี   
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ควำมต่อเนื่อง เข้มแข็ง และยั่งยืนตลอดไป โดยมีหน่วยงำนรำชกำรในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุงที่เกี่ยวข้องเป็นภำคีเครือข่ำย
ในกำรขับเคลื่อน จ ำนวน 14 หน่วยงำน ได้แก่ 

1) ศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดจังหวัดพัทลุง 
2) ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง 
3) ต ำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง                
4) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพัทลุง                                            
5) เทศบำลเมืองพัทลุง       
6) มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง                                                                        
7) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 1            
8) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 2            
9) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง                      
10) ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดพัทลุง 
11) ส ำนักงำนกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัดพัทลุง               
12) ประธำนคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดพัทลุง 
13) วิทยำลัยนำฏศิลปพัทลุง 
14) โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์พัทลุง 

กิจกรรมที่ 5  จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา
จังหวัดพัทลุง ในวันที่ 9 กันยำยน 2564 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง เพ่ือเป็นกำรขับเคลื่อน
งำนด้ำน    กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ให้มีควำมต่อเนื่อง เข้มแข็ง และ
ยั่งยืนตลอดไป โดยมีหน่วยงำนรำชกำรในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุงที่เกี่ยวข้องเป็นภำคีเครือข่ำยในกำรขับเคลื่อน จ ำนวน 12 
หน่วยงำน ได้แก่ 

1) รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพัทลุง (ท่ีรับผิดชอบงำนป้องกันยำเสพติด)  
2) ศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง           
3) ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง      
4) ต ำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง     
5) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 1    
6) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 2   
7) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง   
8) ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดพัทลุง   

  9) ประธำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัดพัทลุง     
10) ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดพัทลุง  
11) ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดพัทลุง       
12) ประชำสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง 
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15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด  

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงา

น 
ร้อยละ 

เชิงปริมาณ  
จ ำนวนสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรและรับกำรประเมินเป็น
สถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 

 
30 แห่ง 

 
30 แห่ง 

 
55 แห่ง 

 
ร้อยละ 

183.33 
เชิงคุณภาพ  
สถำนศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินเป็นสถำนศึกษำสีขำว 
ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ร้อยละ 50 ของจ ำนวนศึกษำที่
เข้ำร่วมโครงกำร 

 
ร้อยละ 

50 
 

 
30 แห่ง 

 
 

 
55 แห่ง 

 
ร้อยละ 

183.33 

 

16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  

  

  

  
 

 
 
 



7 

 
17. งบประมาณ  
  

งบประมาณที่ไดร้ับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

62,000 54,760 - - - 54,760 
     หมำยเหต ุ ส่งคืนงบประมำณคงเหลือ 7,240 บำท 

แหล่งงบประมาณ  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
18.1 ปัญหา อุปสรรค 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ยังไม่คลี่คลำย ท ำให้ต้องมีกำรปรับเปลี่ยน
กิจกรรม กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงเต็มรูปแบบ 

18.2 แนวทางแก้ไข 
จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อลดกำรรวมตัวกำรท ำกิจกรรมของคนหมู่มำก 
 

19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
     ต้องรอดูสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 เป็นหลัก จึงจะก ำหนดกิจกรรมอย่ำงเต็ม
รูปแบบได้ 
 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
20.1 นักเรียน นักศึกษำ ในสถำนศึกษำได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน ไม่มีพฤติกรรมที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติดและ

อบำยมุข ต่ำง ๆ  
20.2 สถำนศึกษำทุกแห่งในจังหวัดพัทลุงมีควำมรู้ควำมเข้ำใจขั้นตอนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนโครงกำร

สถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 

21.  ผู้รายงาน ว่ำที่ร้อยเอก ชัยวุฒิ เต็มยอด    ต าแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
      โทรศัพท์ โทรสาร E–mail :    
 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่  27  เดือน  กันยำยน   พ.ศ.  2564     
 
 

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



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
          ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

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

1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
2. ชื่อโครงการ    โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำจังหวัดพัทลุง 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทประเด็น 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้ำนกำรศึกษำ 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)   
      ยุทธศำสตร์ที่  1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
4.5 แผนความม่ันคง  - 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
     4.6.1 นโยบายหลักท่ี 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย 
     4.6.2 นโยบายเร่งด่วน - 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
4.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 

 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
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 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

4.8.3 แผนงานบูรณาการ 
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ ) 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
7. หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันกำรพัฒนำบุคลำกร เป็นหัวใจส ำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงองค์กร บุคลำกรจึงจ ำเป็นที่จะต้องได้รับ
กำรพัฒนำตลอดเวลำเพ่ือให้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ และสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ ๆ กำรพัฒนำบุคลำกรจึงเป็นกำรน ำ
ศักยภำพของแต่ละบุคคลมำใช้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรน ำเอำควำมรู้ควำมสำมำรถที่มีอยู่ รวมทั้ง กฎหมำยและ ระเบียบต่ำงๆ 
ที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติรำชกำร และสมรรถนะเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้ำงให้แต่ละบุคคล 
เกิดทัศนคติที่ต่อกำรปฏิบัติงำนและองค์กร ตลอดจนเกิดควำมตระหนักในคุณค่ำของตนเองและเพ่ือนร่วมงำน 
อย่ำงไรก็ตำมกำรพัฒนำองค์กร ต้องอำศัยองค์ประกอบที่ส ำคัญ 2 ประกำร คือ กำรพัฒนำระบบในกำรท ำงำน 
ซึ่งเมื่อมีกำรปรับเข้ำสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีกำรปฏิบัติงำนไปตำมระบบโดยเริ่มตั้งแต่กำรพัฒนำศักยภำพ
ของบุคลำกร จะต้องมีกำรพัฒนำและปรับให้มีควำมเหมำะสม ให้กับยุคสมัยที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลำ กำร
พัฒนำประสิทธิภำพในกำรท ำงำนรวมถึงควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ ของบุคลำกรเป็นเรื่องที่จะต้องมีกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง นอกจำกเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงดีแล้ว ยังจ ำเป็นจะต้องมีกำรสร้ำง
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้เกิดขวัญก ำลังในกำรท ำงำน ที่นับว่ำเป็นสวัสดิกำรอันดีให้กับบุคลำกรในองค์กร 
 เพ่ือให้กำรพัฒนำบุคลำกรควบคู่ไปกับกำรพัฒนำองค์กรสู่ Thailand 4.0 จึงจ ำเป็นต้องให้ควำมรู้ด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศแก่บุคลำกรในหน่วยงำน เพ่ือให้สำมำรถก้ำวทันเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษท่ี 21 ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง จึงได้จัดโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุงขึ้น 
 

8. วัตถุประสงค์ 
8.1 เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภำพบุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดให้มีควำมรู้ในด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จ ำเป็น

ต่อกำรปฏิบัติงำน 
 8.2 เพื่อส่งเสริมบุคลำกรให้สำมำรถน ำเอำทักษะ ประสบกำรณ์และควำมรู้ที่ได้รับกำรพัฒนำมำใช้
ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 8.3 เพ่ือสร้ำงขวัญและก ำลังใจบุคลำกรให้มีควำมรัก สำมัคคี และมีควำมรักในองค์กร 

8.4 เพ่ือให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง มีเว็บไซต์ที่สำมำรถสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรของ
ส ำนักงำนฯ ให้เข้ำถึงง่ำยต่อผู้รับบริกำร 
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9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

9.1.1 ร้อยละ 70 ของบุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง เข้ ำรับกำรพัฒนำชุดโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ตำมควำมต้องกำร 

9.1.2 ร้อยละ 80 บุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง เข้ำร่วมกิจกรรมกำรขับเคลื่อนกำรป้องกัน
และต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร 

9.1.3 ร้อยละ 70 ของบุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ 
ประสบกำรณจ์ำกรุ่นพี่ เพ่ือพัฒนำงำนของตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
9.2.1 ร้อยละ 80 พึงพอใจต่อกำรผู้เข้ำร่วมกำรพัฒนำชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
9.2.2 ร้อยละ 80 บุคลำกรของส ำนักงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร 
9.2.2 ร้อยละ 70 ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ ควำมรักสำมัคคี ในกำรท ำงำนเพ่ือองค์กร 

 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง จ ำนวน 40 คน 
 

11. ระยะเวลาด าเนินการ  กุมภำพันธ์  -  กันยำยน  2564 
 

12. สถานที่ด าเนินการ  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
 

13. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2564 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1 ส ำรวจควำมต้องกำรหลักสูตรกำรฝึกอบรม
ด้ำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมที่ 2  
 อบรมหลักสูตร กำรใช้งำน Google Form 
 อบรมหลักสูตร กำรถอดบทเรียนกำรปฏิบัติงำนให้
เกิดประสิทธิภำพในองค์กร 
 อบรมหลักสูตร กำรประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ 
 อบรมหลักสูตร กำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตใน
องค์กร 
 อบรมหลักสูตร กำรเขียนข่ำวประชำสัมพันธ์ 
และกำรน ำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ 

    

 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  
กิจกรรมที่ 1 ส ำรวจควำมต้องกำรหลักสูตรกำรฝึกอบรมด้ำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 ส ำรวจบุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง จ ำนวน 43 คน เพ่ือส ำรวจควำมต้องกำรในกำร

พัฒนำบุคลำกร และเป็นทำงเลือกในกำรจัดอบรมแต่ละหลักสูตร ตำมควำมต้องกำรของบุคลำกร ปรำกฎว่ำมี
บุคลำกรสนใจ จ ำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้ 
   1. หลักสูตร กำรใช้งำน Google Form 
    2. หลักสูตร กำรถอดบทเรียนกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพในองค์กร 
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    3. หลักสูตร กำรประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ 
    4. หลักสูตร กำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร 
    5. หลักสูตร กำรเขียนข่ำวประชำสัมพันธ์และกำรน ำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ 

กิจกรรมที่ 2 ได้ด ำเนินกำรอบรมพัฒนำให้แก่บุคลำกรในสังกัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 5 หลักสูตร ได้แก่ 
 1. หลักสูตร กำรเขียนข่ำวประชำสัมพันธ์และกำรน ำข้อมูลขึ ้นเว็บไซต์  เมื ่อวันที ่ 5 กุมภำพันธ์ 

2564 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
 2. หลักสูตร กำรใช้งำน Google Form เมื่อวันที่  23 มีนำคม 2564  ณ ห้องประชุมส ำนักงำน

ศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง อ ำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
 3. หลักสูตร กำรประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2564 และวันที่ 27 สิงหำคม 

2564 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง อ ำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
 4. หลักสูตร กำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร เมื่อวันที่  19 สิงหำคม 2564 ณ ห้องประชุม

ส ำนักงำน สกสค.จังหวัดพัทลุง อ ำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
 5. หลักสูตร กำรถอดบทเรียนกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพในองค์กร เมื่อวันที่ 28 – 29 กันยำยน 
2564 ณ ช่องฟืนรีสอร์ท อ ำเภอปำกพะยูน จังหวัดพัทลุง 
 

15. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 70 ของบุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
เข้ำรับกำรพัฒนำชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตำมควำมต้องกำร 
เชิงคุณภาพ 
2. ร้อยละ 80 พึงพอใจตอ่กำรผู้เข้ำร่วมกำรพัฒนำชุดโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
 

 
ร้อยละ 70 

 
 

ร้อยละ 80 
 

 
28 คน 

 
 

ร้อยละ 80 

 
32 คน 

 
 

ร้อยละ 100 
 

 
ร้อยละ 

114.28 
 

ร้อยละ 100 
 

 
16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  

รูปภำพกิจกรรม กำรเขียนข่ำวประชำสัมพันธ์และ 
กำรน ำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปภำพกิจกรรม กำรเขียนข่ำวประชำสัมพันธ์และ 
กำรน ำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ 
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กำรใช้งำน Google Form 
 
 
 
 
 

 

กำรใช้งำน Google Form 
 

 กำรประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 

 

 กำรประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ 
 
 

 กำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร 
 
 
 
 
 
 

 

กำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กร 
 
 
 
 
 

กำรถอดบทเรียนกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพในองค์กร 
 
 
 
 
 
 

 

กำรถอดบทเรียนกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพในองค์กร 
 
 

กำรถอดบทเรียนกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพในองค์กร 
 
 
 
 
 
 

 

กำรถอดบทเรียนกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพในองค์กร 
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17. งบประมาณ  
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

45,400 45,400 - 9,750 3,800 31,850 
แหล่งงบประมาณ  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
18.1 ปัญหา อุปสรรค 

งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรมีจ ำกัด ไม่สำมำรถจัดกำรอบรมพัฒนำให้แก่บุคลำกรในสังกัดได้ครบทุก
หลักสูตรตำมที่บุคลำกรในสังกัดต้องกำร 

18.2 แนวทางแก้ไข 
 บริหำรจัดกำรงบประมำณตำมท่ีได้รับจัดสรรให้เพียงพอต่อกำรจัดกิจกรรมกำรอบรม 

 

19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำองค์กำร (Organization Development : OD) เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำง
ควำมรักควำมผูกพันของบุคลำกรในภำยในองค์กร 
 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 ประชำชนสำมำรถรับข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ของส ำนักงำน ได้อย่ำงรวดเร็วและทั่วถึง ผ่ำนทำงเว็บไซต์ และ
สื่อโซเชียลของส ำนักงำน  
 

21.  ผู้รายงาน  นำงสำวกัญญำภัทร  เรืองหยู       ต าแหน่ง  นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 
โทรศัพท์  074-606719    โทรสาร  074-606718      E–mail : - 

 

22. วันที่รายงาน ณ วันที ่ 29  เดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2564 
 
 

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



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
          ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

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

1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
2. ชื่อโครงการ  Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ   
   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564   
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้ำนกำรศึกษำ 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย์ 
4.5 แผนความม่ันคง - 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 



2 

     4.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    4.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
 

7. หลักการและเหตุผล  
                จำกรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประจ ำปี 2562 พ บว่ำ ในแผนแม่บท 
ด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ซึ่งมีเป้ำหมำยให้วัยเรียน วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด
วิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้ มีส ำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว 
สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น ผลกำรประเมินด้ำนทักษะ อยู่ที่ 62.30 คะแนน 
ต่ ำกว่ำ ปี 2561 ซึ่งผลกำรประเมินอยู่ที่ 63.00 และจำกรำยงำนวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย(ทีดีอำร์ไอ) พบว่ำ 
ปัญหำคุณภำพกำรศึกษำไทยสำเหตุหลักส่วนหนึ่ง เกิดจำกระบบกำรศึกษำไทยไม่เอ้ือต่อกำรสร้ำงควำมรับผิดชอบ 
(Accountability) หลักสูตรและต ำรำเรียนของไทยไม่สอดคล้องกับกำรพัฒนำทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 กำรทดสอบ
ยังคงเน้นกำรจดจ ำเนื้อหำมำกกว่ำกำรเรียนเพ่ือให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจอย่ำงแท้จริง  

      กระบวนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพประกอบด้วย 3 กระบวนกำร คือ กระบวนกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ ซึ่งจะต้องมีควำมร้อยรัดสัมพันธ์กันเป็น
อย่ำงดี โดยต้องอำศัยควำมร่วมมือกันของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องจำกทุกภำคส่วน กำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรท ำงำนในแต่
ละพ้ืนที่จึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งจะต้องมีกำรร่วมคิด ร่วมท ำร่วมประเมินผล อย่ำง
ต่อเนื่อง  มีกำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำน และสร้ำงนวัตกรรมในกำรท ำงำนให้เหมำะสม สอดคล้องกับสภำพบริบท
และควำมต้องกำรของแต่ละพ้ืนที่ รองรับกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21  

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร จัดท ำโครงกำรโครงกำร  Innovation For Thai Education  
( IFTE ) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ  เพรำะเล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน 
คุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือเป็นกำรสร้ำงคุณลักษณะและทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับ
ผู้เรียนเพ่ือเป็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้ำสู่สังคมคุณภำพในศตวรรษที่ 21 ได้อย่ำงมีคุณภำพที่เกิดจำกกำรน ำ
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โครงกำร TFE (Teams For Education) และโครงกำร  Coaching Teams มำรวมกันเป็นโครงกำรใหม่  เพ่ือเป็นกำร
ส่งเสริมกำรพัฒนำ กำรเรียนรู้ของหน่วยงำนทุกระดับ ทุกประเภทส่งผลต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดกำร
เรียนรู้  มีทักษะจ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิตในสังคมคุณภำพยุคศตวรรษที่ 21 โดยมีหน่วยงำนในระดับภำคและระดับ
จังหวัด เป็นศูนย์กลำงส่งเสริมกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ ำนกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำระดับภำคและระดับจังหวัดเพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ที่ยั่งยืนใน
อนำคตเพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของหน่วยงำนทุกระดับ ทุกประเภท        

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง จึงได้จัดท ำโครงกำร Innovation For Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำขึ้น เป็นโครงกำรต่อเนื่องโดยกำรน ำโครงกำร TFE (Teams For Education) 
และโครงกำร  Coaching  Teams เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2563 มำหลอมรวม
และใช้ในกำรวำงแผนในกำรพัฒนำกำรศึกษำและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ  เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือองบุคลำกร
ในทุกภำคส่วนมำร่วมกันสร้ำงนวัตกรรมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทั้งในด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ เพ่ือยกระดับคุณภำพของผู้เรียนในด้ำนทักษะกำร
เรียนรู้ ทักษะอำชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 
 

8. วัตถุประสงค์ 
          8.1 เพ่ือให้จังหวัดพัทลุงมีศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำและกำรวิจัยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ใน
ระดับจังหวัด 
  8.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับ รูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำ
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ และด้ำนกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
  8.3  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
  8.4. เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
       9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

                9.1.1 จังหวัดมีศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำและมีกำรวิจัยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในระดับจังหวัด     
       9.1.2  จังหวัดมีรูปแบบ//แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ และด้ำน
กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล  เพื่อเป็นนวัตกรรม อย่ำงน้อยด้ำนละ 1 นวัตกรรม 
                 9.1.3  นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในโครงกำรมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
                9.1.4  มีเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับจังหวัด 

       9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
                9.2.1  ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำและมีกำรวิจัยในระดับจังหวัด  มีควำมครอบคลุม ชัดเจน เป็น
ปัจจุบัน สำมำรถน ำไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
                 9.2.2   จังหวัดสำมำรถน ำรูปแบบ/แนวทำง/นวัตกรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้  และด้ำนกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล  ไปใช้ในกำรพัฒนำได้จริงในระดับพ้ืนที่ 
                9.2.3  ร้อยละของนักเรียนในสถำนศึกษำที่ร่วมโครงกำร  มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพ่ิมข้ึน 
                9.2.4 จังหวัดได้รับควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จำกเครือข่ำยใหม่ๆ 
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10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนในสถำนศึกษำทุกสังกัด รวมทั้งภำคี 
                                  เครือข่ำยที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ทั้งจังหวัดพัทลุง 
 

11. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564 
 

12. สถานที่ด าเนินการ สถำนศึกษำทุกสังกัดที่ร่วมโครงกำรในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง 
 

13. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2564 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1 เข้ำร่วมประชุมเพ่ือรับทรำบชี้กำรแจงเกี่ยวกับแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร Innovation For Thai Education 
( IFTE ) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ระดับประเทศ 

    

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรม
กำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ระดับจังหวัด 

    

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตำม และประเมินผล โครงกำร 
Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรม
กำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ  

    

กิจกรรมที่ 4 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน คัดเลือก
นวัตกรรมกำรปฏิบัติที่ดี (Best practice) 

    

กิจกรรมที่ 5 กำรคัดเลือกนวัตกรรมกำรปฏิบัติที่ดี (Best 
practice) 

    

กิจกรรมที่ 6 ประชุมน ำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Best 
practice)  ระดับประเทศ   

    

กิจกรรมที่ 7  เผยแพร่ผลงำน     
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14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1  เข้ำร่วมประชุมเพ่ือรับทรำบชี้กำรแจงเกี่ยวกับแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร  Innovation For 

Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ระดับประเทศ 
        - นำงสำวพิมพ์สุจี  นวลขวัญ  ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ ทรำบข้อมูลกำรด ำเนินงำนโครงกำร Innovation 

For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ระดับประเทศ 
สำมำรถด ำเนินกำรกิจกรรมได้ 

กิจกรรมที่ 2  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรด ำเนินงำนโครงกำร Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรม
กำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัด 

        - จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรด ำเนินงำนโครงกำร Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรม
กำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัด จ ำนวน 2 วัน มีครูจำกโรงเรียนที่ร่วม
โครงกำรฯ จ ำนวน 52 คน ผู้เข้ำประชุมมีควำมรู้และทักษะกำรออกแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรสู่กำร
เชื่อมโยงมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ เพ่ือสร้ำงนวัตกรรม ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และ
ด้ำนกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล  โดยทุกคนที่เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ มีผลงำนระหว่ำงกำรประชุมฯทุก
คน และมีโอกำสแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกผลงำนกลุ่ม เพ่ือน ำไปต่อยอดประยุกต์ใช้ที่สถำนศึกษำตนเอง 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตำม และประเมินผล โครงกำร Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรม
กำรศึ กษ ำ เพ่ื อ พัฒ นำกำรศึ กษ ำ   เนื่ อ งจำกมี สถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของเชื้ อ โรค ไวรัส โค โรน ำ  
(COVID - 19) จึงไม่สำมำรถออกพ้ืนที่เพ่ือนิเทศ ติดตำม และประเมินผลได้ จึงจัดนิเทศผ่ำนออนไลน์ด้วยระบบ วิดีโอ
คอล  line application ทั้ง 2 ครั้ง 

        - ครั้งที่ 1แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย วันที่ 25 ,27 และ 28 พฤษภำคม 2564 เวลำ 09.00 – 16.30 น.  
โดยมีกำรน ำเสนอนวัตกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จ ำนวน 52 โรงเรียน 

     - ครั้งที่  2 นิ เทศ ติดตำม และประเมินผลเพ่ือคัดเลือกนวั ตกรรม จำกจุดย่อยที่  1 โดยสำมำรถ 
ลงพ้ืนที่จริงได้ วัน 2 กรกฎำคม 2564  เวลำ 09.00 – 16.30 ณ ห้องประชุมโรงเรียนควนขนุน อ ำเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง จ ำนวน 17 โรงเรียน จุดย่อยที่ 2 นิเทศผ่ำนออนไลน์ด้วยระบบ วิดีโอคอล  line application เพ่ือ
คัดเลือกนวัตกรรม โดยกำรน ำเสนอ Power Point และอ่ำนเอกสำรรำยงำน จ ำนวน 18 โรงเรียน  และจุดย่อยที่ 3 
คัดเลือกนวัตกรรมโดยกำรอ่ำนเอกสำรรำยงำน  จ ำนวน 17 โรงเรียน ส ำหรับวิธีด ำเนินกำร ทั้ง 3 จุดย่อย มีคำวำม
แตกต่ำงกันนั้น เป็นไปตำมบริบทและสถำนกำรณ์ของแต่ละพ้ืนที่ ภำยใต้กำรเสนอแนวทำงของสมำชิกในแต่ละจุดย่อย 

 

        ผลกำรคัดเลือกนวัตกรรมระดับจุดย่อย  ที่เกิดจำกกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลครั้งที่ 2 มีดังนี้ 
จุดย่อยท่ี 1 ด้านการบริหารจัดการ 
รำงวัลชนะเลิศ             นำยภักดี จ ำนงค์   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลป่ำพะยอม        
                                   สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 1   
รำงวัลรองชนะเลิศ         นำยขจรจิตร  ตะหมัง      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุดมวิทยำยน      
                                     สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  
 ด้านการจัดการเรียนรู้ 
รำงวัลชนะเลิศ    นำงสำวกรณิกำร์ หยูอินทร์     ครูโรงเรียนวัดเกำะยำง  
                                  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 1   
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รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   นำงสำวกนกอร สินน้อย   ครูโรงเรียนอนุบำลป่ำพะยอม   
                                 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 1   
รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  นำงสุมณฑำ ศรีชนะ  ครโูรงเรียนควนขนุน    
  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  
รำงวัลชมเชย       นำงสำวภัสฎำวรรณ  แย้มทิม  ครโูรงเรียนนำขยำดวิทยำคำร       
  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  
รำงวัลชมเชย       นำยเจนวิทย์ ฉลำด   ครโูรงเรียนบ้ำนทุ่งชุมพล           
                   สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 1    
จุดย่อยท่ี 2 ด้านการบริหารจัดการ 
รำงวัลชนะเลิศ     นำงศุกลฑิรำญ์ นิ่มด ำ   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหยีในสำมัคคี   
   สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 1   
รำงวัลรองชนะเลิศ    นำยสมนึก  เวชสิทธ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนควนพระสำครินทร์             

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง  
 ด้านการจัดการเรียนรู้ 
รำงวัลชนะเลิศ     นำงนิภำวรรณ ท้ำวสกุล   ครูโรงเรียนวัดร่มเมือง  
   สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 1   
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  นำงสำวชนำกำนต์ เรืองอินทร์ ครูโรงเรียนบ้ำนหยีในสำมคัคี    
  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 1 
รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  นำงสำวภูษณิศำ  เพชรศรี ครูโรงเรียนบ้ำนควนดินสอ   
  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 1 
รำงวัลชมเชย      นำงโชติรส หลีวิจิตร   ครูโรงเรียนควนพระสำครินทร์      
   สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 
รำงวัลชมเชย      นำยมนต์ทิวำ  ไชยแก้ว  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดวิหำรเบิก (กำญจนำนุกูล)  
  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ พัทลุง เขต 1 
รำงวัลชมเชย       นำงสำวลลิตำ  ทับทุ่ย ครูโรงเรียนมุสลิมวิทยำมูลนิธิ   
        สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดพัทลุง  
รำงวัลชมเชย       นำงสำวเรวดี ดีนนุ้ย ครูโรงเรียนอิสลำมศำสตร์มูลนิธิ   
       สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดพัทลุง  
 ด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
รำงวัลชนะเลิศ     นำงศุกลฑิรำญ์  นิ่มด ำ     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหยีในสำมัคคี   
   สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 1 
รำงวัลรองชนะเลิศ   นำงสำวปำวีณำ  จิหรน ครูโรงเรียนพัฒนำวิทยำมูลนิธิ 
                                   สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดพัทลุง 
จุดย่อยท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการ 
รำงวัลชนะเลิศ      นำยโชต  รัตนประพันธ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงแก้วพิทยำคม      
   สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง   
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รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   นำงอุบล หนูมำก    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปำกพะยูนพิทยำคำร   
  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 
 
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    นำงวันดี พลเพชร   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประชำบ ำรุง                               
  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 
รำงวัลชมเชย      นำงสำวฉำรีฝ๊ะ  หมัดอะดั้ม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดนำปะขอ          
  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต ๒ 
 ด้านการจัดการเรียนรู้ 
รำงวัลชนะเลิศ              นำยอภัย พงศ์ไพบูลย์   ครูโรงเรียนหำนโพธิ์พิทยำคม   
   สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  นำงชนิกำ ธัญญะอุดร   ครูโรงเรียนบ้ำนหำรเทำ (จรุงรำษฏร์ด ำเนิน)     
                               สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต ๒ 
รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  นำยภูมินทร์ ค ำเขียว   ครูโรงเรียนบำงแก้วพิทยำคม   
  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 
รำงวัลชมเชย      นำงเสำด๊ะ หีมโตะเตะ   ครูโรงเรียนปำกพะยูนพิทยำคำร  
  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 
รำงวัลชมเชย      นำงสำวสุนันท์ฑำ สำรณะ      ครูโรงเรียนบ้ำนควนหมอทอง                  
  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต ๒ 
รำงวัลชมเชย      นำงสำวณัฐพร ภัทรดวงจินดำ  ครูโรงเรียนวัดนำปะขอ            
  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต ๒ 
 ด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

 รำงวัลชนะเลิศ    นำยสุริยำ  บุญยัง ครโูรงเรียนปำกพะยูนพิทยำคำร  
   สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  นำยเชี่ยวชำญ คงสกุล  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหำนโพธิ์พิทยำคม  
  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 
รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  นำงเพลินพิศ  พรหมปลอด ครโูรงเรียนบ้ำนหำรเทำ (จรุงรำษฏร์ด ำเนิน)     
  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต ๒ 
รำงวัลชมเชย   นำงจิรกำญจน์ ศรียำ ครโูรงเรียนบำงแก้วพิทยำคม    
  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 
รำงวัลชมเชย   นำยสินธิวรรต สุขคณะ   ผู้จัดกำรโรงเรียนอนุบำลสุขคณะ      
                 สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดพัทลุง  
รำงวัลชมเชย   นำงวันดี พลเพชร   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประชำบ ำรุง          
  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 
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      กิจกรรมที่  4  กำรแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนคัด เลือกนวัตกรรมกำรปฏิบัติที่ ดี  (Best practice)  
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้และด้ำนกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล ระดับจังหวัด 

       เป็นกำรจัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนเพ่ือคัดเลือกนวัตกรรมกำรปฏิบัติที่ดี (Best practice)  
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้  และด้ำนกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล ระดับจังหวัด  
โดยให้โรงเรียนที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศนวัตกรรม จำกทั้ง ๓ จุดย่อย  มำน ำเสนอและจัดนิทรรศกำรเพ่ือคัดเลือก
นวัตกรรมให้เหลือเพียง ๓ ด้ำน เป็นตัวแทนจังหวัดพัทลุง เพ่ือไปน ำเสนอระดับภำค 

       ผลกำรคัดเลือกนวัตกรรม ระดับจังหวัด  มีดังนี้ 
 ด้านการบริหารจัดการ 
รำงวัลชนะเลิศ             โรงเรียนบำงแก้วพิทยำคม           
                                   สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    โรงเรียนบ้ำนหยีในสำมัคคี 
                                     สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 1   
 ด้านการจัดการเรียนรู้ 
รำงวัลชนะเลิศ    โรงเรียนหำนโพธิ์พิทยำคม   
                                     สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   โรงเรียนวัดเกำะยำง  
                                  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 1   
รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  โรงเรียนวัดร่มเมือง  
   สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 1   
 ด้านการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

 รำงวัลชนะเลิศ    โรงเรียนปำกพะยูนพิทยำคำร  
   สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    โรงเรียนบ้ำนหยีในสำมัคคี   
   สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 1 

กิจกรรมที่ 5 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรมกำรปฏิบัติที่ดี (Best practice)  ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร ด้ำนกำร จัดกำรเรียนรู้  และด้ำนกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล ระดับภำค 

       เนื่องจำกมีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนำ (COVID - 19) ตัวแทนจังหวัดจึงไม่สำมำรถ
ไปน ำเสนอนวัตกรรมระดับภำคแบบปกติได้  ทำงส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 5 จึงก ำหนดให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทน
จังหวัด ส่งเอกสำรรำยงำนนวัตกรรมและคลิปวิดีโอ เพ่ือให้คณะกรรมกำรตัดสินนวัตกรรมระดับภำคได้ใช้ด ำเนินกำร
ตัดสิน   

       ผลกำรคัดเลือกนวัตกรรม/รูปแบบกำรปฏิบัติที่ดี  (Best practice)  ระดับภำค โครงกำร Innovation For 
Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 5 ประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. 2564  มีผล ดังนี้ 
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       นวัตกรรมด้ำนกระบวนกำนิเทศ ติดตำมและประเมินผล  (ภำยใน) 
ชนะเลิศ   นำงอุบล  หนูมำก  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปำกพะยูนพิทยำคำร  จังหวัดพัทลุง  นวัตกรรมกำรนิเทศ  
              ติดตำมและประเมินผล  แบบรวมพลังกำรมีส่วนร่วมโดยใช้นวัตกรรมสถำนศึกษำ 5 Gs : ดี ได้ เป็น พอ 
สำนต่อพระบรมรำโชบำย 

กิจกรรมที่ 6  ประชุมน ำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Best practice)  ระดับประเทศ  ยกเลิกกิจกรรมนี้เนื่องจำกมี
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนำ (COVID - 19) 

กิจกรรมท่ี 7  จัดท ำเอกสำรรำยงำนเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร  Innovation For Thai Education 
(IFTE) นวัตกรรมกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

        ได้ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำเอกสำรรำยงำนเผยแพร่ จ ำนวน 12 คน  ซึ่งเสร็จสิ้นแล้ว  และจะ
ส่งเล่มให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ผ่ำน QR Code  
 

15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

1. จังหวัดมีศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำและมีกำรวิจัย
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในระดับ
จังหวัด     

มีศูนย์ฯ 
 

มี 
 

มี 
 

 

2. จังหวัดมีรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำน
กำรจัดกำรเรียนรู้และด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล  เพ่ือ
เป็นนวัตกรรม อย่ำงน้อยด้ำนละ 1 นวัตกรรม 

มี
รูปแบบ/
แนวทำง 

1 
นวัตกรรม 

 

1  
นวัตกรรม 

 

ร้อยละ 
100 

 
3. นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในโครงกำรมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น  (ผลยังไม่ปรำกฏ) 
4. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับ
จังหวัด 

มี
เครือข่ำย 

มี มี 
 

 
 

 

 
16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม 
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17. งบประมาณ  
 งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

252,845 171,284 5,230 49,140 58,500 58,414 
     หมำยเหต ุ  ส่งคนืงบประมำณคงเหลือ 81,561 บำท   แหล่งงบประมาณ  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
18.1 ปัญหา อุปสรรค  สถำนกำรณ์แพร่ระบำดเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้ด ำเนินกำรกิจกรรมที่ 2 ล่ำช้ำ 
18.2 แนวทางแก้ไข    เมื่อได้ด ำเนินกำรกิจรรมที่ 2 ได้เร่งวำงแผนด ำเนินกำรกิจกรรมที่ 3 – 7 ต่อไป 

 

19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป  ไม่มี เพรำะ เสร็จสิ้นโครงกำรแล้ว 
 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
                ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุงและสถำนศึกษำในโครงกำร มีข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่มีควำม
ถูกต้อง ครอบคลุม ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน มีนวัตกรรม หรือวิธีปฏิบัติที่ดี  (Best  Practice) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ และด้ำนกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล อย่ำงน้อยด้ำนละ 1 นวัตกรรม นักเรียนในโรงเรียน
กลุ่มเป้ำหมำยมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพ่ิมขึ้น และมีเครือข่ำยควำมร่วมมือ  เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในระดับ
จังหวัดเพ่ิมขึ้น 
 

21.  ผู้รายงาน  นำงสำวพิมพ์สุจี  นวลขวัญ  ต าแหน่ง   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โทรศัพท์  084 8566 936   โทรสาร   074 829513   E–mail :  pim0848566936@gmail.com 

 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่  25 เดือน กันยำยน  พ.ศ. 2564 
------------------------------------- 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

****************************** 
 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
 

2. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมเวทีและประชำคมเพ่ือกำรจัดท ำรูปแบบและกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 
    กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ ปี 2564   
 

3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63       ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64        ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
 

4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท 1 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 

21  

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้ำนกำรศึกษำ 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
4.6 แผนความม่ันคง – 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย 

 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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    4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    4.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.................................................... .............................) 
 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
 

7. หลักการและเหตุผล  
กำรศึกษำเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพของมนุษย์ทั้งในด้ำนควำมรู้ ควำมคิด กำรปฏิบัติคุณธรรม 

ชีวิตควำมเป็นอยู่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญำ มีคุณภำพชีวิตที่ดี  
มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรเพ่ิมศักยภำพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สำมำรถด ำรงชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุขบน
พ้ืนฐำนของควำมเป็นไทยและควำมเป็นสำกล รวมทั้งมีควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพหรือศึกษำต่อตำมควำม
ถนัดและควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) ได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ประเทศ คือ “ประเทศชำติมั่นคง  ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  สังคมเป็นธรรม  
ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” พัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ สร้ำงโอกำส
และควำมเสมอภำคทำงสังคม สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และมีภำครัฐของ
ประชำชนเพ่ือประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม  โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษำได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับกำร 
ฝึกทักษะกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร  เพ่ือให้
ผู้เรียนสำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปใช้ได้จริง สำมำรถประกอบอำชีพได้ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ  
มีนโยบำยในกำรเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสำยอำชีพและสำยสำมัญ ให้ได ้50 ต่อ 50 และในปีกำรศึกษำ 2563 สัดส่วน
ผู้เรียนสำยอำชีพจะต้องอยู่ที่ 60 ขึ้นไป และสำยสำมัญ 40 แต่ทั้งนี้ต้องปรับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนอำชีวะ และ
กำรพัฒนำคร ูเพ่ือท ำให้กำรเรียนกำรสอนในสำยอำชีพมีควำมน่ำสนใจมำกขึ้น  

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง จึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมเพ่ือกำรพัฒนำหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ  เพ่ือพัฒนำหลักสูตรระดับกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนให้มีควำมเชื่อมโยงกับหลักสูตรในระดับกำรศึกษำที่สูงขึ้น  และพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรมีงำนท ำ เพ่ือให้ผู้ เรียนที่จบกำรศึกษำในแต่ละระดับสำมำรถใช้ควำมรู้และ
ประสบกำรณ ์ไปใช้ในกำรประกอบอำชีพได้ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ  
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8. วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีควำมเชื่อมโยงกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับกำรศึกษำ  
ขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำท่ีสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ในระดับจังหวัด 
 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
      9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

 มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ ในจังหวัดพัทลุง 
ไม่น้อยกว่ำ 1 หลักสูตร  
      9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
 ผู้เรียนต่อสำยอำชีพเพ่ิมข้ึน 
 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ     
    สถำนศึกษำทุกสังกัด ในจังหวัดพัทลุง (สพฐ. อำชีวศึกษำ อุดมศึกษำ และ กำรศึกษำนอกโรงเรียน) 
 

11. ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลำคม 2563 –  กันยำยน 2564 
 

12. สถานที่ด าเนินการ  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง/สถำนศึกษำ/โรงแรมที่ใช้จัดประชุม 
 

13. กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการ  

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไตรมาส 1 

(ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.- ม.ีค.) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.- ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะท ำงำนฯ     

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะท ำงำนฯ วำงแผนและ
ออกแบบกำรท ำงำน/นิเทศ ติดตำมกำรใช้
หลักสูตร 

    

กิจกรรมที่ 3 ประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจ
สถำนศึกษำที่ท ำหลักสูตรฯ/ท ำ MOU
สถำนศึกษำคู่พัฒนำ 

    

กิจกรรมที่ 4 สรุป รำยงำนผล/เอกสำรรูปเล่ม     

 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะท ำงำนฯ 
ได้แต่งตั้งคณะท ำงำนโครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมเพ่ือกำรจัดท ำรูปแบบและแนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ ประจ ำปี 2564 ตำมค ำสั่งจังหวัดพัทลุง 
ที่ 209/2564 ลงวันที่ 29 มกรำคม 2564  
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กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะท ำงำนฯ วำงแผนและออกแบบกำรท ำงำน 
-จัดประชุมคณะท ำงำนวำงแผนและก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนฯ โครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมเพ่ือกำร
จัดท ำรูปแบบและพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ ปี 2564  
เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2564 ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
-มติที่ประชุม ให้แต่งตั้งคณะท ำงำนนิเทศ ติดตำมกำรใช้หลักสูตรฯทั้ง 3 สถำนศึกษำ ออกนิเทศฯระหว่ำงวันที่ 
28-30 มิถุนำยน 2564 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบันทึกข้อตกลง MOU สถำนศึกษำคู่พัฒนำ 
-จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำนระบบออนไลน์ กลุ่มเป้ำหมำยสถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและ
สถำนศึกษำที่สนใจ และจัดท ำบันทึกข้อตกลง MOU สถำนศึกษำคู่พัฒนำ จ ำนวน 8 โรงเรียน เมื่อวันที่ 11 
สิงหำคม 2564 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 

กิจกรรมที่ 4  สรุปรำยงำนผลโครงกำรฯ 
-จัดประชุมคณะท ำงำนสรุปรำยงำนผลโครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมเพ่ือกำรจัดท ำรูปแบบและแนวทำงกำร
พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ  เมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2564 ณ ห้องประชุม
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง เพ่ือจัดท ำเล่มหลักสูตรฯ รำยงำนส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค5 และส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ต่อไป 
15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับ
อำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ ในจังหวัดพัทลุง ไม่น้อยกว่ำ    
1 หลักสูตร  

 
1 

หลักสูตร 

 
1 

หลักสูตร 

 
4 หลักสูตร 

 
 

16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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17. งบประมาณ 
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

61,600 31,925  3,800 8,640 19,485 
     หมำยเหตุ  ส่งคืนงบประมำณคงเหลือ 29,675 บำท 
แหล่งงบประมาณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

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

 

19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
       ผู้เรียนที่จบกำรศึกษำในแต่ละระดับสำมำรถใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ไปใช้ในกำรประกอบอำชีพ 
ได้ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ 
 

21. ผู้รายงาน  นำงโสพิตตำ  แก้ววิชิต      ต าแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร   
     โทรศัพท์  081 2706383           โทรสาร 074 606718     E–mail : soraya_1125@hotmail.com 
 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 28  เดือน กันยำยน  พ.ศ. 2564 
 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
          ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

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

1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
2. ชื่อโครงการ  โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ จังหวัดพัทลุง 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63    ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64    ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร           สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้ำนที่ 3 กำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนที่ 11 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ  12 ด้ำนกำรศึกษำ 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
     ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
4.5 แผนความม่ันคง - 
4.6 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก  8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน - 

4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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4.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 

 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

4.8.3 แผนงานบูรณาการ 
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ ) 

 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
 

7. หลักการและเหตุผล  
   ปัจจุบันกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัยมีหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ ซึ่งทุก
หน่วยงำนมีควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจที่เกี่ยวข้องมำเป็นล ำดับ ส ำหรับในส่วนของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง ได้รับจัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
เด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ซึ่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุงได้มีกำรด ำเนินงำนใน 
4 เรื่องหลัก โดยมีผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ได้แก่ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจผู้บริหำร ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้องทั้ง
ภำครัฐและเอกชน, จัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศเด็กปฐมวัย, จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำเด็กปฐมวัยเชิงบูรณำกำร
ระดับจังหวัด และกำรคัดเลือก รวบรวมและขยำยผลงำนวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีของกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย รวมทั้งมีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมควำมคืนหน้ำของกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำในพ้ืนที่อย่ำง
ต่อเนื่อง นอกจำกนั้นในกำรด ำเนินงำนข้ำงต้น ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง ได้มีกำรประสำนงำน สร้ำงควำม
ร่วมมือและบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนของกระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เป็นอย่ำงดี เช่น ส ำ นักงำน
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพัทลุง ส ำนักงำนส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดพัทลุง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พัทลุง เขต 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 2 รวมถึง ตชด.และองค์กรภำคเอกชนในพื้นที่ด้วย  
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 ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนกำรส่งเสริม ดูแลและพัฒนำเด็กปฐมวัยในจังหวัดพัทลุงเป็นไป
อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง จึงได้จัดท ำโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยในระดับพื้นท่ี จังหวัดพัทลุง 
 

8. วัตถุประสงค์ 
          8.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำรดูแลและพัฒนำในกำรจัดศึกษำปฐมวัยอย่ำงทั่วถึง และมี
พัฒนำกำรสมวัย 

 8.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสถำน
พัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ 
 8.3 เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรตระหนักถึงควำมส ำคัญ ของกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย และกำรมีส่วนร่วม
ในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรดูแล พัฒนำและกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กปฐมวัย 
 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

9.1.1 เด็กปฐมวัย (อำยุ 3 – 6 ปี) ทุกคนได้รับกำรดูแล พัฒนำ จัดประสบกำรณ์เรียนรู้ และจัดกำรศึกษำให้
มีพัฒนำกำรสมวัยในทุกด้ำน 
 9.1.2 ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยมีคุณภำพระดับผ่ำนเกณฑ์ขั้นต้นตำมมำตรฐำน
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ พ.ศ. 2561 
 9.1.3 ผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน ในจังหวัดพัทลุง 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 500 คน ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีควำมตระหนักและ 
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดูแล พัฒนำและจัดกำรศึกษำให้เด็กปฐมวัย 
 9.1.4 มีรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ตำมบริบทของแต่ละพ้ืนที่ จ ำนวน 2 ชิ้น/ผลงำน  
     9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

 ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัยที่จบกำรศึกษำระดับปฐมวัย มีพัฒนำกำรสมวัยในทุกด้ำนอยู่ในระดับดี 
 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
 10.1 เด็กปฐมวัย (3 – 6 ปี)  
 10.2 สถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยทุกสังกัด 
 10.3 ผู้บริหำร ครูผู้สอน ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน 
 10.4 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในจังหวัดพัทลุง ได้แก่ ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุงส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
พัทลุง ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พัทลุง เขต 1  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง  เขต 2 ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดพัทลุง และ
สถำนศึกษำเอกชนในสังกัด 
 

11. ระยะเวลาด าเนินการ  มกรำคม – กันยำยน 2564 
 

12. สถานที่ด าเนินการ  พ้ืนที่ในจังหวัดพัทลุง 
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13. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ.2564 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมทบทวนเรื่อง
มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ 
และกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลพัฒนำกำร
เด็กปฐมวัย (เด็กอำยุ 3 – 6 ปี) ปีกำรศึกษำ 
2563 ตลอดจนข้อมูลกำรเข้ำรับกำรศึกษำ 
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 

    

กิจกรรมที ่2  กิจกรรมนิเทศ ก ำกับ 
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของสถำนพัฒนำ
เด็กปฐมวัยให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสถำน
พัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติในกำรประเมิน
ตนเองของสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย  ตำม
มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ 

    

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมกำรสร้ำง กำรรับรู้ให้
ผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน 
 

    

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมคัดเลือกรูปแบบ/ 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  
ตำมบริบทของแต่ละพ้ืนที่ จ ำนวน 2 ชิ้น/
ผลงำน ได้แก่ 1) ด้ำนกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำระดับปฐมวัย (ส ำหรับผู้บริหำร) 
และ 2) ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
ระดับปฐมวัย (ส ำหรับครูผู้สอน) 

   
 
 
 
 
 
 

 

 
 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม 
 1. กิจกรรมทบทวนเรื่องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลพัฒนำกำร
เด็กปฐมวัย (เด็กอำยุ 3 – 6 ปี) ปีกำรศึกษำ 2563 ตลอดจนข้อมูลกำรเข้ำรับกำรศึกษำ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 
2564  จัดเมื่อวันที่ 25  มีนำคม 2564 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุงเป้ำหมำยครูที่จัด
กำรศึกษำปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน  30 โรงเรียน จ ำนวน 45 คนควำมพ่ึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมำก 
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 2. กิจกรรมการสร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
  ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มิถุนำยน 2564 จัดอบรมผ่ำนระบบ zoom  หัวข้อ หลักสูตร: พัฒนำครบทั้ง 4 ด้ำนด้วย
สื่อ “เตรียมควำมพร้อมทุกด้ำน”  โดย ดร.พัชรำภรณ์ พุทิกุล กลุ่มเป้ำหมำยครุที่จัดกำรศึกษำในสถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัดพัทลุง จ ำนวน 500 คน ควำมพึ่งพอใจอยู่ในระดับดีมำก 
  ครั้งที่ 2 วันที่ 23 สิงหำคม 2564 จัดอบรมผ่ำนระบบ zoom  หัวข้อ จำกของเล่น สู่ “สื่อพัฒนำทักษะทำง
สมอง”  โดย ดร.วิชุดำ ศรีรำชำ กลุ่มเป้ำหมำยครุที่จัดกำรศึกษำในสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัดพัทลุง 
จ ำนวน 1,000 คน ควำมพ่ึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมำก 
 3. กิจกรรมคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ตำมบริบทของแต่ละพ้ืนที่  จ ำนวน  
2 ชิ้น/ผลงำน ได้แก่ 1) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย (ส ำหรับผู้บริหำร) และ 2) ด้ำนกำร 
จัดประสบกำรณ์ กำรเรียนรู้ระดับปฐมวัย  (ส ำหรับครูผู้ สอน)  จัดประกวดเมื่ อวันที่  24 มิถุนำยน 2564  
สนใจส่งผลงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย (ส ำหรับผู้บริหำร) จ ำนวน 3 ผลงำนปรำกฏว่ำ  
ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ระดับปฐมวัย (ส ำหรับครูผู้สอน) จ ำนวน 12 ผลงำน ปรำกฏว่ำ  
ด้านการบริหารการจัดการศกึษาปฐมวัย 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด ชื่อผลงาน 
๑. นำงสำวอุไรวรรณ  ข ำทิพย์ รองผู้อ ำนวยกำร

โรงเรียนอนุบำลบำงแก้ว 
สพป.พท 
เขต ๒ 

กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยโดยใช้โมเดล 
๒ ข ๖ ส 

๒. นำงสำวฑริกำนต์  ฤทธิวงศ์ รองผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียนอนุบำลสุวรรณ
ภักด ี

สช. กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม 
“โครงกำรส่งเสริมสุขภำพวัยใสใส่ใจ
กินผักรักสุขภำพ” 

๓. นำงสำวฑริกำนต์  ฤทธิวงศ์ ผู้จัดกำรกำรโรงเรียน
อนุบำลช้ำงน้อยบำงแก้ว 

สช. กำรจัดกิจกรรมกำรสอนว่ำยน้ ำแก่
นักเรียนโรงเรียนอนุบำลช้ำงน้อย 

ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด ชื่อผลงาน 
1. นำงสำวสุภัสตรำ    วงศ์วัง ครูโรงเรียนบ้ำนลำนข่อย สพป.พท 

เขต ๑ 
“เด็กปฐมวัยหัวใจพอเพียง” 

๒. นำงสมฤดี  สุวรรณภักดี  ครูโรงเรียนอนุบำล
สุวรรณภักด ี

สช. กิจกรรมกำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำ 
STEM Education โดยผ่ำนกำรเรียนรู้
แบบ โครงงำน “ แตงโม..แตงโม”  
ชั้นอนุบำลปีที่ ๓/๑  

3. นำงสำววรัชญำ  สังฆเวช ครูโรงเรียนวัดควนนำง
พิมพ์ 

สพป.พท.  
เขต ๒ 

กำรจัดประสบกำรณ์กำรประกอบอำหำร
เพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรใช้
กล้ำมเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด ชื่อผลงาน 
4. นำงอำพร  แกล้วทนงค์ ครูโรงเรียนอนุบำลช้ำง

น้อย 
สช. กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนด้วยนิทำน

ส ำหรับนักเรียนชั้นอนุบำลปีที่ ๓ 
5. นำงสำวศุภรำภรณ์  อิน

เอียด 
ครูโรงเรียนบ้ำนโหล๊ะเร็ด สพป.พท 

เขต ๑ 
กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้โดยเน้น
ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ของ
เด็ก  ชั้นอนุบำลปีที่ ๓ โรงเรียนบ้ำน
โหล๊ะเร็ด 

6. นำงสำวแพรพรรณ ขุนคต ครูโรงเรียนวัดพิกุลทอง สพป.พท 
เขต ๑ 

ผลกำรจัดกิจกรรมเล่ำนิทำนพ้ืนบ้ำน
จังหวัดพัทลุงโดยใช้สื่อหนังตะลุง  ที่มีต่อ
ควำมสำมำรถด้ำนกำรพูดของนักเรียน
ชั้นอนุบำลปีที่ ๑ โรงเรียนวัดพิกุลทอง 

7 นำงสำวรัตนำ เยี่ยมทรง ครูโรงเรียนวัดหรังแคบ สพป.พท  
เขต ๑ 

“หนูน้อยปฐมวัยใส่ใจเศษฐกิจพอเพียง” 
กิจกรรมกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรตำม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กปฐมวัย 

8. นำงจีรนุช พรหมเหมือน ครูโรงเรียนวัดท่ำควำย สพป.พท. 
เขต ๒ 

กำรส่งเสริมทักษะกำรคิดแก้ปัญหำ
ส ำหรับเด็กปฐมวัยโดยกำรใช้  กำรจัด
ประสบกำรณ์แบบโครงงำนวัฏจักร
สืบเสำะ 

9. นำงกำญจนำ เอียดฤทธิ์  ครูโรงเรียนอนุบำลบำง
แก้ว 

สพป.พท. 
เขต ๒ 

กำรจัดประสบกำรณ์เพ่ือพัฒนำทักษะ
กำรคิดของเด็กปฐมวัย        
 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

10. นำงธนำญำ อินทร์แก้ว ครูโรงเรียนอนุบำลกง
หรำ 

สพป.พท. 
เขต ๒ 

กิจกรรมวิทยำกำรค ำนวณ “ปลอดภัย
หรรษำ เมื่อมำโรงเรียน 

๑1. นำงอ่ำอีฉะ ยะมันยะ ครูโรงเรียนบ้ำนหน้ำวัง สพป.พท. 
เขต ๒ 

กำรพัฒนำกล้ำมเนื้อมือโดยใช้กิจกรรม
ศิลปะสร้ำงสรรค์ 

๑2 นำงจรรจิรำ คงบัว ครูโรงเรียนบ้ำนหำรเทำ 
(จรุงรำษฏร์ด ำเนิน) 

สพป.พท. 
เขต ๒ 

กำรพัฒนำทักษะกระบวนกำร
วิทยำศำสตร์ขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับเด็ก
ปฐมวัย ด้วยกำรจัดกิจกรรมบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทยโดยผู้
แกครองมีส่วนร่วม 
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หมายเหตุ แข่งขันระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 5 เมื่อ วันที่ 23 กรกฎำคม 2564 ผ่ำนระบบ Google Meet 
ปรำกฏว่ำครูผู้สอน นำงสำวสุภัสตรำ วงค์วัง โรงเรียนบ้ำนลำนข่อย ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ด้ำนผู้บริหำรได้รำงวัล ชมเชย  
ส่วนระดับประเทศไม่มีกำรแข่งขัน แต่จะให้เกียรติบัตรทุกคน ทั้ง 18 ภำค 

4.กิจกรรมนิเทศ ก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติในกำรประเมินตนเองของสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย  ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยแห่งชำติ ออกนิเทศโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำปฐมวัย สังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน  
วันที่ 14-18  โรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน  ที่เปิดสอนปฐมวัย จ ำนวน 30 
โรงเรียน 

 

15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

เชิงปริมาณ  
1. เด็กปฐมวัย (อำยุ 3 – 6 ปี) ทุกคนได้รับกำรดูแล 
พัฒนำ จัดประสบกำรณ์เรียนรู้ และจัดกำรศึกษำให้มี
พัฒนำกำรสมวัยในทุกด้ำน 
2. ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยมี
คุณภำพระดับผ่ำนเกณฑ์ขั้นต้นตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำ
เด็กปฐมวัยแห่งชำติ พ.ศ. 2561 
3. ผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริกำร และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน ในจังหวัดพัทลุง จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 500 คน ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนำให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีควำมตระหนักและเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรดูแล พัฒนำและจัดกำรศึกษำให้เด็กปฐมวัย 
4. มีรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ตำม
บริบทของแต่ละพ้ืนที่ จ ำนวน 2 ชิ้น/ผลงำน  

 
ร้อยละ 
100 

 
ร้อยละ 80 

 
 
 

500 คน 
 
 
 
 
 

2 ชิ้น 

 
ร้อยละ 
100 

 
ร้อยละ 80 

 
 
 

500 คน 
 
 
 
 
 

2 ชิ้น 
 

 
ร้อยละ 
100 

 
ร้อยละ 80 

 
 
 

1,500 
 
 
 
 
 

2 ชิ้น 

 
ร้อยละ 
100 

 
ร้อยละ 80 

 
 
 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

เชิงคุณภาพ  
ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัยที่จบกำรศึกษำระดับปฐมวัย มี
พัฒนำกำรสมวัยในทุกด้ำนอยู่ในระดับดี 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 
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16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  

        

.    1. กิจกรรมทบทวนเรื่องมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ และกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลพัฒนำกำรเด็ก
ปฐมวัย (เด็กอำยุ 3 – 6 ปี) ปีกำรศึกษำ 2563 ตลอดจนข้อมูลกำรเข้ำรับกำรศึกษำ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 
2564  จัดเมื่อวันที่ 25  มีนำคม2564 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง เป้ำหมำยครูที่จัด
กำรศึกษำปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน  30 โรงเรียน จ ำนวน 45 คน 
 

 
   2. กิจกรรมกำรสร้ำง กำรรับรู้ให้ผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน 
     ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มิถุนำยน 2564 จัดอบรมผ่ำนระบบ zoom  หัวข้อ หลักสูตร: พัฒนำครบทั้ง 4 ด้ำนด้วย
สื่อ “เตรียมควำมพร้อมทุกด้ำน”  โดย ดร.พัชรำภรณ์ พุทิกุล กลุ่มเป้ำหมำยครูที่จัดกำรศึกษำในสถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัดพัทลุง จ ำนวน 500 คน  

    
        ครั้งที่ 2 วันที่ 23 สิงหำคม 2564 จัดอบรมผ่ำนระบบ zoom  หัวข้อ จำกของเล่น สู ่“สื่อพัฒนำทักษะทำง
สมอง”  โดย ดร.วิชุดำ ศรีรำชำ กลุ่มเป้ำหมำยครุที่จัดกำรศึกษำในสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัดพัทลุง 
จ ำนวน 1,000 คน 
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17. งบประมาณ  
   

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

56,000 56,000 - - 7,600 48,400 
แหล่งงบประมาณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
17.1 ปัญหา อุปสรรค     - 
17.2 แนวทางแก้ไข     - 

 

19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป - 
 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
1) เด็กปฐมวัยอำยุ 3 – 6 ปี ได้รับกำรดูแลและพัฒนำให้มีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัยอย่ำงทั่วถึง ก่อนเข้ำรับ

กำรศึกษำภำคบังคับ 
 2) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุงเป็นหน่วยงำนที่ขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในพ้ืนที่ 
 3) หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่เกิดกำรบูรณำกำรในกำรท ำงำนร่วมกันเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
ภำยใต้แนวนโยบำย ทิศทำง และเป้ำหมำยเดียว    
 

21. ผู้รายงาน นำงสำวล ำเฑียร ชนะสุวรรณ์    ต าแหน่ง  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
      โทรศัพท์  081 8121320           โทรสาร 074 606718       E–mail : Lam_Lam99@hotmail.com 
 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 29  เดือน กันยำยน   พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

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



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
          ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

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

1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
2. ชื่อโครงการ  ศธ.จิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   

(โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย ์
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 10 กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ  9  ด้ำนสังคม 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
 ยุทธศำสตร์ที่  1  ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย์ 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ ) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก  8  กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุ ) 

4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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4.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 

 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

4.8.3 แผนงานบูรณาการ 
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ ) 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

7. หลักการและเหตุผล  
เนื่องในวันที่ 5 ธันวำคม เป็นวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร -                 

มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ประกอบกับได้มีพระรำชโองกำรโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้               
วันที่ 5 ธันวำคมของทุกปี เป็นวันชำติ  และวันพ่อแห่งชำติ เพื่อเป็นกำรร่วมน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของ
สมเด็จพระบรมชนกำธิเบศรมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร กระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งมีภำรกิจส ำคัญ            
ที่มุ่งให้นักเรียน นักศึกษำ และเยำวชนได้รับ กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำม
ซื่อสัตย์ สุจริต และควำมจงภักดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ รวมทั้งมีควำมประพฤติที่เหมำะสม มีคว ำม
รับผิดชอบต่อสังคมและมีค่ำนิยมที่ถูกต้อง เพ่ือกำรพัฒนำทักษะชีวิต รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยได้น้อม
น ำพระบรมรำโชวำท พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล อดุลยเดช  เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2529 ใจควำมว่ำ 
“กำรบ ำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อ่ืนนั้น เป็นปัจจัยที่จะสร้ำงสรรค์ควำมมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันและกัน ควำมรักใคร่            
เผื่อแผ่แบ่งปันในกันและกัน ซึ่งในที่สุดจะก่อให้เกิดควำมสำมัคคีเป็นปึกแผ่นในชำติขึ้น จนเป็นพลังอันยิ่งใหญ่                  
ที่จะช่วยให้เรำสำมำรถรักษำควำมเป็นอิสระและควำมมั่นคงของชำติบ้ำนเมืองเรำให้ยืนยงอยู่ตลอดไป” ส่งเสริม            
และสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ให้แก่เด็ก และเยำวชน สำมำรถคิดวิเครำะห์ แก้ปัญหำ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง              
มีทักษะชีวิตมีลักษณะนิสัยเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีควำมอดทน อดกลั้น เสียสละ มีน้ ำใจ มีเมตตำ มีควำม เป็นผู้น ำ 
และผู้ตำมที่ดีมีควำมสำมัคคี รักใคร่ปรองดอง รู้จักกำรเสียสละ และบ ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม รู้คุณค่ำ                
ในศิลปวัฒนธรรมที่ดีงำม รวมทั้งรู้จักกำรน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ                
(พ.ศ.2561-2580) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ และ
แผนพัฒนำ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและ
พัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 3.2 พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงคุ้มค่ำ 
3.2.2 พัฒนำเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทักษะกำร
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ท ำงำนและกำรใช้ชีวิต ที่พร้อมเข้ำสู่ตลำดงำน 2) สนับสนุนให้เด็กเข้ำร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อ
กำรพัฒนำทักษะชีวิตและทักษะกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะกิจกรรมกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ เป็นกำรปลูกฝัง
นิสัยของเด็กและเยำวชนให้เป็นคนมีน้ ำใจ มีจิตสำธำรณะ ปลูกฝังให้รู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืน รู้จักท ำประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน
และสังคม ค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและชุมชนควบคู่กับกำรศึกษำเพ่ือควำมเป็นพลเมืองที่ มีคุณภำพของ
ประเทศชำติสืบไป  
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง  ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญดังกล่ำว  จึงได้ก ำหนดจัดโครงกำร                
ศธ.จิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำท              
สมเด็จพระบรมชนกำธิเบศรมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ทั้งนี้ เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด            
ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ข้ำรำชกำรและบุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำร ร่วมกันท ำกิจกรรม               
จิตอำสำเพ่ือสังคม ซึ่งควำมส ำคัญของกำรเป็นจิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์ เพ่ือสังคม เป็นส่วนหนึ่งของกำรท ำให้
ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร  และบุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำร                 
มีจิตส ำนึกที่ดี และมุ่งกระท ำประโยชน์ต่อส่วนรวมเพ่ิมขึ้น เป็นกำรสร้ำงส ำนึกกำรมีส่วนร่วม ส่งเสริมควำมสัมพันธ์
ที่ดีต่อองค์กร ส่งเสริมให้มีจิตสำธำรณะ มีควำมรักและควำมสำมัคคีภำยในองค์กร และเป็นกำรปลูกฝังสิ่งที่ดีงำม    
ในกำรช่วยเหลือสังคม ประเทศชำติต่อไป 

8. วัตถุประสงค์ 
8.1  เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร และบุคลำกรสังกัด

กระทรวงศึกษำธิกำร ได้แสดงออกและน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร   
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 

8.2  เพ่ือปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำ             
วิชำทหำรและบุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำร รวมไปถึงสร้ำงควำมสัมพันธ์ด้ำนสังคม และเป็นกำรขัดเกลำ
ทำงด้ำนจิตใจ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมให้รู้คุณค่ำของกำรแบ่งปัน และกำรช่วยเหลือผู้อื่น 

8.3  เพ่ือปลูกฝังให้ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร และบุคลำกร
สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร มีจิตสำธำรณะและใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์  

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 

จ ำนวนลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นั กศึกษำวิชำทหำร และบุคลำกรของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ท ำกิจกรรมจิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์ตำมสถำนที่รำชกำรและสถำนที่สำธำรณะประโยชน์ 
เพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศรมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช                
บรมนำถบพิตร   

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำรและบุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำร

มีจิตส ำนึกที่ดี ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ในกำรมุ่งกระท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร และบุคลำกรของกระทรวง 

ศึกษำธิกำร จ ำนวน  400 คน    

11. ระยะเวลาด าเนินการ  วนัที่ 14 ธันวำคม 2563  
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12. สถานที่ด าเนินการ  
12.1.  อำคำรหอประชุมโรงเรียนอุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย พัทลุง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  
12.2.  สถำนที่สำธำรณประโยชน์ต่ำงๆ  

 

13. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2564 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1  ประชุม ก ำหนดกรอบแนวทำง 

กำรจัดกิจกรรมฯ (วันที่ 7 ธันวำคม 2563) 
    

กิจกรรมที่ 2  จัดกิจกรรม ศธ.จิตอำสำบ ำเพ็ญ
ประโยชน์ฯ  (วันที่ 14 ธันวำคม 2563) 

    

 
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม 

14.1 กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก ำหนดกรอบ
แนวทำง กำรจัดกิจกรรมโครงกำร ศธ.จิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์ ในวันที่ 7 ธันวำคม  2563 ณ ห้องประชุม
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง มีผู้เข้ำร่วมประชุมฯ จ ำนวน 32 คน 
       14.2 กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรม ศธ.จิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์ ในวันที่ 14 ธันวำคม 2563 เวลำ08.00-
12.00 น.  ณ โรงเรียนอุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย พัทลุง อ ำเภอเมือง จังหวัดพัทลุ ง มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 
จ ำนวน 900 คน เก็บขยะบริเวณโรงเรียนอุบลรัตนรำชกัญญำรำชวิทยำลัย พัทลุง ,ท ำควำมสะอำด ศำสนสถำน 
โรงเรียน และชุมชน บริเวณหน้ำพระยำช่วยทุกขรำษฎร์ ,บริเวณสวนสำธำรณะต ำบลท่ำมิหร ำ ,บริเวณตลำดท่ำมิหร ำ  

15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

เชิงปริมำณ 
1. จ ำนวนลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 
นักศึกษำวิชำทหำร และบุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำร ท ำ
กิจกรรมจิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์ตำมสถำนที่รำชกำรและ
สถำนที่ สำธำรณะประโยชน์  เพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำ
กรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศรมหำภูมิ
พลอดุลยเดชมหำรำชบรมนำถบพิตร (จ ำนวน 400 คน) 

400 คน 400 คน 900 คน 225.00 

เชิงคุณภำพ 
2. ลูกเสือ เนตรนำรี  ยุวกำชำด ผู้ บ ำเพ็ญประโยชน์ 
นักศึกษำวิชำทหำรและบุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำร 
มีควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำว ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 80 (จำกกำรสุ่มตัวอย่ำงของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

จ ำนวน 200 คน) 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
87.93 

- 
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16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน และบุคลำกรที่เก่ียวข้อง (วันที่ 7 ธันวำคม 2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
จัดกิจกรรม ศธ.จิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์  (วันที่ 14 ธันวำคม 2563) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

10,000 10,000 10,000 - - - 
แหล่งงบประมาณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
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18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
18.1 ปัญหา อุปสรรค 

   1) ด้ำนงบประมำณ 
งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรจำกส ำนักกำรลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน มีจ ำนวน           

10,000  บำท  ซึ่งไม่เพียงพอกับกำรด ำเนินโครงกำรฯ เนื่องจำกกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีจ ำนวน 900 
คน   

   2) ภำวะกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) 
กำรด ำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำวอยู่ ในช่วงกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019                  

(โควิด-19) ท ำให้ยำกแก่กำรด ำเนินงำนให้กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมปลอดภัยจำกกำรแพร่ระบำดของโรค 
         3) ฤดูกำล 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  ก ำหนดให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง ด ำเนิน
โครงกำรในช่วงวันที่ 5 – 14 ธันวำคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงเกิดอุทกภัยอย่ำงรุนแรงในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และส่งผล
กระทบให้โรงเรียนทุกโรงประกำศปิดเรียน 
     18.2 แนวทางแก้ไข 

        ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง ได้ประสำนงำนกับส ำนักกำรลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน
รับทรำบปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของโครงกำรฯ  ทั้งนี้ ส ำนักกำรลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน             
จะน ำปัญหำอุปสรรคไปปรับปรุง แก้ไขปัญหำในปีต่อไป 

19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
เห็นควรจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
20.1  กิจกรรมจิตอำสำเพ่ือสังคม ซึ่งควำมส ำคัญของกำรเป็นจิตอำสำบ ำเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม เป็นส่วน

หนึ่ง  ท ำให้ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร และบุคลำกรของระทรวงศึกษำธิกำร 
มีจิตส ำนึกท่ีดี และมุ่งกระท ำประโยชน์ต่อส่วนรวมเพ่ิมข้ึน  

20.2  สร้ำงส ำนึกกำรมีส่วนร่วม ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กร ส่งเสริมให้มีจิตสำธำรณะ มีควำมรัก
และควำมสำมัคคีภำยในองค์กร และเป็นกำรปลูกฝังสิ่งที่ดีงำมในกำรช่วยเหลือสังคมประเทศชำติต่อไป 

21.  ผู้รายงาน  นำงสำวจิรำพร  ชูช่วย   ต าแหน่ง  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน   
โทรศัพท ์ 089-2898627   โทรสาร      -    E–mail :  jiraponch@hotmail.com   

 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่   17    เดือน   มกรำคม              พ.ศ.  2564     .   
 

mailto:jiraponch@hotmail.com


แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
          ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

        ****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
2. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมศักยภำพกำรตรวจ ติดตำมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ จังหวัดพัทลุง 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
      ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร            สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ   

(โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้ำน 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทประเด็นที่ 10  กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ  12 ด้ำนกำรศึกษำ 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

ยุทธศาสตร์ที ่1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย ์
4.5 แผนความม่ันคง - 
4.6 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก  8  กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
4.8.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 

 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
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4.8.3 แผนงานบูรณาการ 
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ ) 

 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
7. หลักการและเหตุผล  

ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561 – 2580) ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ                  
ทรัพยำกรมนุษย์ มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือพัฒนำคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ               
มีคุณภำพ โดยคนไทยมีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ ดีรอบด้ำน และมีสุขภำวะที่ดีในช่วงวัย           
มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี
ของชำติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร
และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผล นอกจำกนี้แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติที่ 10 กำรปรับเปลี่ยน
ค่ำนิยมและวัฒนธรรม แผนย่อย 3.1 กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และกำรเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะและ
กำรเป็นพลเมืองที่ดี กำรส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำธำรณะและมีควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้ำงจิตสำธำรณะและ
จิตอำสำโดยใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศกำรสื่อสำร เพ่ือรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
สร้ำงเสริมผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดีทั้งระดับบุคคลและองค์กร อีกทั้งแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 
11 กำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต (3) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ 
กำรส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชน ในกำร
พัฒนำทักษะของประชำกรให้สอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงของโลกในอนำคต สร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของกำรพัฒนำตนเองและกำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำสังคม 

ประกอบกับพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ได้ก ำหนดให้กระทรวงศึกษำธิกำรรับผิดชอบ     
หมวด 7 กำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ ซึ่ งมีหน้ำที่หลักในกำรส่งเสริมสนับสนุนให้                              
ทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐและเอกชน ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดูแล คุ้มครอง ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหำควำม
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่เหมำะสม อีกทั้งภำรกิจ               
กำรส่งเสริม ป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ ซึ่งเป็นภำรกิจของส ำนักกำรลูกเสือ             
ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน ข้อ 3) ส่งเสริมกำรป้องกัน แก้ไขและคุ้มครองควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำ และ           
ข้อ 4) ส่งเสริม สนับสนุนและประสำนงำนกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรคุ้มครองสิทธิของนักเรียน นักศึกษำ และ
ประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง จัดตั้งศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ณ วันที่                         
30 มีนำคม พ.ศ. 2561  เพ่ือเป็นศูนย์กลำงในกำรประสำนงำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำใน
จังหวัด รองรับนโยบำยและแนวทำงกำรขับเคลื่อน กำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำของ
คณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำระดับจังหวัด  ตลอดจนภำรกิจงำน ที่เกี่ยวข้องกับกิจกำร
นักเรียนและนักศึกษำที่จะต้องด ำเนินกำรและบูรณกำรให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งศูนย์เสมำรักษ์ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ต้องขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำให้เป็นไป            
ตำมภำรกิจ 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง  ได้เห็นควำมส ำคัญในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของศูนย์เสมำรักษ์
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง ในกำรส่งเสริมกำรป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองควำมประพฤติและสิทธินักเรียน
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และนักศึกษำ จึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมศักยภำพกำรตรวจ ติดตำมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ จังหวัด
พัทลุง  ประจ ำปี  2564  
 

8. วัตถุประสงค์ 
8.1 เพ่ือเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ปัญหำควำมพฤตินักเรียนและนักศึกษำของจังหวัดพัทลุง 

  8.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและประสำนงำนสถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรป้องกัน แก้ไขปัญหำ
ควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำและคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษำ 

  8.3 เพ่ือปฏิบัติงำนส่งเสริมและคุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำร่วมกับหน่วยงำนในสังกัด  
กระทรวงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่เครือข่ำย องค์กรภำครัฐและเอกชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

  8.4 เพ่ือประสำน ติดตำม และบริกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียนและนักศึกษำ 

  8.5 เพ่ือศึกษำ วิเครำะห์ ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษำของเครือข่ำยศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 

  8.6 เพ่ือประสำน ตรวจสอบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษำ สถำนศึกษำที่ประสบเหตุภัยพิบัติ  
ภัยธรรมชำติและสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 

จ ำนวนครั้งในกำรติดตำมเฝ้ำระวังปัญหำและสถำนกำรณ์ควำมประพฤติของนักเรียนและนักศึกษำ             

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85  
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 

นักเรียนและนักศึกษำในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์เสมำรักษ์ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง  
ได้รับกำรดูแล คุ้มครอง ป้องกัน แก้ไขปัญหำควำมประพฤติให้มีควำมเหมำะสมกับสภำพและวัย พร้อมทั้งได้รับ
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจถึงบทบำทหน้ำที่ของตนเอง  ปฏิบัติตำมกฎระเบียบของกระทรวงศึกษำธิกำร และข้อบังคับของ
สถำนศึกษำ ตลอดจนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษำสถำนศึกษำที่ประสบเหตุภัยพิบัติ  ภัยธรรมชำติ และ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง และบุคลำกรที่เก่ียวข้อง  จ ำนวน 60 คน 

11. ระยะเวลาด าเนินการ   พฤศจิกำยน 2563 – กันยำยน 2564  

12. สถานที่ด าเนินการ 
สวนสำธำรณะต่ำงๆ ร้ำนเกมส์  โต๊ะสนุกเกอร์เจ้เหี้ยง โต๊ะสนุกเกอร์สมำคมจันทร์ เขตเทศบำลเมืองพัทลุง  

วังมัจฉำ ถ้ ำมำลัย ค่ำยลูกเสือจังหวัดพัทลุง บ้ำนเช่ำในเขตอ ำเภอเมืองพัทลุง และแหล่งมั่วสุมทุกแห่งในจังหวัด
พัทลุง 
 

13. กิจกรรมที่ด าเนินการ   

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2564 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย.) 

   ออกตรวจติดตำมเฝ้ำระวังปัญหำและ
สถำนกำรณ์ควำมประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษำ ในจังหวัดพัทลุง   
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14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 ออกตรวจติดตำมเฝ้ำระวังปัญหำและสถำนกำรณ์ควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ           

ในจังหวัดพัทลุง   
       - ไดอ้อกตรวจติดตำมเฝ้ำระวังปัญหำและสถำนกำรณ์ควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ ตั้งแตช่่วง
เทศกำลลอยกระทง เดือนตุลำคม 2563 ถึงเดือนกรกฎำคม 2564  จ ำนวน 6 ครั้ง 

15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

จ ำนวนครั้ งในกำรติดตำมเฝ้ำระวังปัญหำและ
สถำนกำรณ์ ควำมประพฤติ ของนั ก เรียนและ
นักศึกษำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85  

 
ร้อยละ 85 

 
12 ครั้ง 

 
6 ครั้ง 

 
ร้อยละ 50 

 

16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

45,000 21,980  4,760 3,880 13,340 
หมำยเหตุ  ส่งคืนงบประมำณคงเหลือ 23,020 บำท 
แหล่งงบประมาณ  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
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18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
18.1 ปัญหา อุปสรรค 

18.1.1 กำรออกเฝ้ำระวังปัญหำควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ  กรณีไปพบเจอนักเรียนและ
นักศึกษำที่มีอำวุธ เช่น มีด ปืน อำจก่อให้อันตรำยต่อกำรออกเฝ้ำระวังควำมประพฤตินักเรียน 

18.1.2 กำรออกเฝ้ำระวังปัญหำควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ ผู้ประกอบกำร เช่น ร้ำนเกมส์  
บ้ำนเช่ำ  อำจร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำและเจ้ำหน้ำที่ศูนย์เสมำรักษ์ประจ ำ
จังหวัดพัทลุงได้  เนื่องจำกกำรออกเฝ้ำระวังปัญหำควำมประพฤติและนักศึกษำคณะกรรมกำรดังกล่ำว อำจไปขัด
ผลประโยชน์แก่ผู้ประกอบกำรฯ  เนื่องจำกลูกค้ำของสถำนประกอบกำร คือ นักเรียนและนักศึกษำ   

18.1.3 กำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด 2019 ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
พัทลุง ไม่สำมำรถออกตรวจ ติดตำมส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำตำมแผนที่วำงไว้ 
      18.2 แนวทางแก้ไข 

18.2.1.ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง จะประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ และส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด
พัทลุง เพ่ือแก้ไขปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้น  เนื่องจำกส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง เป็นผู้รับผิดชอบในกำรออก
ใบอนุญำตกำรเปิด - ปิดสถำนประกอบกำรดังกล่ำวข้ำงต้น  อีกทั้ง เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสำมำรถควบคุมสถำนกำรณ์  
เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ กรณีนักเรียน นักศึกษำพกพำอำวุธ ได้ 
 

19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
หำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (COVID-19) เข้ำสู่ภำวะปกติ              

ศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง จะเชิญเจ้ำหน้ำที่ศูนย์เสมำรักษ์ฯ ที่ออกปฏิบัติหน้ำที่มำประชุม    
เพ่ือสรุปผล วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน และหำแนวทำงปรับปรุงแผนกำรออกตรวจฯ  และให้เจ้ำหน้ำที่ศูนย์           
เสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง ด ำเนินกำรออกตรวจและติดตำมส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน               
อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  เช่น  นักเรียนหนีเรียน นักเรียนทะเลำะวิวำท 
นักเรียนติดเกมส์  นักเรียนเมำสุรำ  และในส่วนของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ เจ้ำหน้ำที่วัฒนธรรมจังหวัด  พัฒนำสังคม                
และควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะได้ติดตำมและกวดขัน รวมทั้งให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจในเรื่องดังกล่ำว              
แก่ผู้ประกอบกำร เช่น ร้ำนเกมส์ ร้ำนจ ำหน่ำยบุหรี่ สุรำ โต๊ะสนุกเกอร์ บ้ำนเช่ำ ให้มีกำรเปิด -ปิดร้ำนถูกต้อง                  
ตำมระเบียบที่ก ำหนด  
 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
20.1  ปัญหำนักเรียนที่มีประพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  เช่น  นักเรียนหนีเรียน นักเรียนทะเลำะวิวำท 

นักเรียนติดเกมส์  นักเรียนเมำสุรำ  ลดลง เนื่องจำก เจ้ำหน้ำที่ศูนย์เสมำรักษ์ได้ออกตรวจและติดตำมส่งเสริมควำม
ประพฤตินักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง เป็นกำรป้องกัน ป้องปรำมและเฝ้ำระวังพฤตินักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อชื่อเสียงของสถำนศึกษำ สังคมภำยนอก 

20.2 ผู้ประกอบกำร เช่น ร้ำนเกมส์  ร้ำนจ ำหน่ำยบุหรี่ สุรำ  โต๊ะสนุกเกอร์ บ้ำนเช่ำ มีกำรเปิด -ปิดร้ำน
ถูกต้องตำมระเบียบที่ก ำหนด เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ เจ้ำหน้ำที่วัฒนธรรมจังหวัด  พัฒนำสั งคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด  ได้ออกติดตำมและกวดขัน รวมทั้งให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจในเรื่องดังกล่ำว 

20.3 ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกำรดูแล และรับผิดชอบพฤติกรรมของบุตรหลำนได้อย่ำงใกล้ชิดมำกยิ่งขึ้น 
ด้วยกำรประสำนงำนและติดต่อข่ำวสำรของสถำนศึกษำ  เจ้ำหน้ำที่ศูนย์เสมำรักษ์จังหวัดพัทลุงกับนักเรียน นักศึกษำ
เป็นรำยบุคคล กรณีเจ้ำหน้ำที่ศูนย์เสมำรักษ์จังหวัดพัทลุง พบเห็นนักเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น หนีเรียน 
เล่นเกมส์  เล่นกำรพนัน  ฯลฯ 

20.4  สำมำรถส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษำ ส ำเร็จกำรศึกษำภำคบังคับ กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนภำยในระยะ 
เวลำที่หลักสูตรก ำหนด  ปัญหำนักเรียนออกกลำงคันลดลง   
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21.  ผู้รายงาน  นำงสำวจิรำพร  ชูช่วย      ต าแหน่ง   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  
โทรศัพท์  089-2898627        โทรสาร       -        E–mail :  jirapoch@hotmail.com  

 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่    28   เดือน  กันยำยน   พ.ศ. 2564     .   
 

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

mailto:jirapoch@hotmail.com


แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

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

1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
2. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ 
                    จังหวัดพัทลุง และศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร           สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   

(โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้ำน 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทประเด็นที่ 10  กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ  12 ด้ำนกำรศึกษำ 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

ยุทธศาสตร์ที ่1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
4.5 แผนความม่ันคง - 
4.6 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก  8  กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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4.8.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 

 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย ์
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

4.8.3 แผนงานบูรณาการ 
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ ) 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
 

7. หลักการและเหตุผล  
ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561 – 2580) ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ

ทรัพยำกรมนุษย์ มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ  ให้พร้อมทั้งกำย 
ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำน และมีสุขภำวะที่ดีในช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์  อดออม โอบอ้อมอำรี  มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ  มีหลักคิดที่ ถูกต้อง  
มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำ ปรับตัว สื่ อสำรและท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่ำงมีประสิทธิผลประกอบกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติที่ 10 กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม            
(1) ก ำหนดให้คนไทย มีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำม และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 11 กำรพัฒนำคน
ตลอดช่วงชีวิต (3) ส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว
และชุมชน ในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ (7) กำรปลูกฝังควำมเป็นคนดี มีวินัย พัฒนำทักษะควำมสำมำรถที่สอด
รับกับทักษะ ในศตวรรษที่ 21 นอกจำกนี้ได้มีประกำศใช้พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  พ.ศ. 2546  และมีผล
บังคับใช้ เมื่อวันที่   30 มีนำคม 2547 มำตรำ 6 ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรรักษำกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้ ซึ่งมีหน้ำที่หลักในกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนทั้งภำครัฐ และเอกชน ได้เข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรดูแล คุ้มครอง ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหำควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ  ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และค่ำนิยม  ที่เหมำะสม ซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำรได้วำงกลไกในกำรขับเคลื่อนในรูปคณะกรรมกำร
ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำทั้งในระดับกระทรวง และระดับจังหวัด นอกจำกนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์
เสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด เป็นศูนย์กลำงในกำรประสำนงำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษำในจังหวัด รองรับนโยบำยและแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ
ของคณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ ทั้งระดับกระทรวง และระดับจังหวัด ตลอดจน
ภำรกิจงำนที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรนักเรียนและนักศึกษำ ที่จะต้องด ำเนินกำรและบูรณำกำร ให้เกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล              
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  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง  ได้เห็นควำมส ำคัญจึงได้ก ำหนดจัดโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินั กเรียนและนักศึกษำ และศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดขึ้น เพื่อสร้ำงระบบและกลไกท่ีชัดเจนถูกต้องและเหมำะสมในกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรเครือข่ำย
กำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนของจังหวัดพัทลุง 
 

8. วัตถุประสงค์ 
8.1 เพ่ือร่วมกันก ำหนดนโยบำย มำตรกำร แนวทำงและแผนในกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษำของจังหวัดพัทลุง 
  8.2 เพ่ือให้ศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง สำมำรถบูรณำกำรและขับเคลื่อน  
กำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำได้อย่ำงเป็นระบบมีกลไกในกำรด ำเนินกำรภำยในจังหวัดพัทลุง 
 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  
9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

 ร้อยละ 80 ของคณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำจังหวัดพัทลุง เจ้ำหน้ำที่
ศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง และเครือข่ำยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน
และนักศึกษำ มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติงำน มีทัศนคติที่ดีต่อกำรปฏิบัติงำน และมีสำมำรถขับเคลื่อนงำนกำร
ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำได้อย่ำงเป็นระบบ มีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษำ 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
คณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำจังหวัดพัทลุง  จ ำนวน 50 คน 
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 75 คน 

11. ระยะเวลาด าเนินการ   พฤศจิกำยน 2563 – กันยำยน 2564  

12. สถานที่ด าเนินการ  ในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง 
 

13. กิจกรรมที่ด าเนินการ   

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2564 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1  ประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริม
ควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำจังหวัด
พัทลุง และบุคลำกรที่เก่ียวข้อง 

    

กิจกรรมที่ 2  ประชุมเจ้ำหน้ำที่ศูนย์เสมำรักษ์ 
จังหวัดพัทลุง และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 
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14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม 
14.1 กิจกรรมที่ 1  ประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำจังหวัดพัทลุง และ

บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง   
-  ได้จัดประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำจังหวัดพัทลุง และ

บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 50 คน  ในวันที่ 23  มิถุนำยน 2564  เวลำ 09.00 – 15.00 น.  ณ  ห้อง
ประชุมศิวำ 1  โรงแรมศิวำรอยัลพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  โดยมีนำงปรำณี รัตนประยูร  รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
พัทลุง เป็นประธำน เพื่อร่วมกันก ำหนดนโยบำย มำตรกำร แนวทำงและแผนในกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน
และนักศึกษำของจังหวัดพัทลุง 

      14.2  กิจกรรมที่ 2  ประชุมเจ้ำหน้ำที่ศูนย์เสมำรักษ์จังหวัดพัทลุง และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 
-  ได้จัดประชุมเจ้ำหน้ำที่ศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง และบุคลำกรที่

เกี่ยวข้องผ่ำนระบบออนไลน์ Google Meet จ ำนวน 80 คน ในวันที่ 30  สิงหำคม 2564 เวลำ 13.30 น.  ณ  
ห้องประชุมส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง  โดยมีนำยสุทัศน์  แก้วพูล  ศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง เป็นประธำน 
เพ่ือสร้ำงควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติงำน และขับเคลื่อนงำนกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำได้อย่ำง
เป็นระบบ มีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษำ 

15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

เชิงปริมาณ  
1.  ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 80  
2. รอ้ยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
50 คน 

 
75 คน 

 
50 คน 

 
80 คน 

 
100 

 
100 

เชิงคุณภาพ  
ร้อยละ 80 ของคณะกรรมกำรส่งเสริมควำม
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษำจังหวัดพัทลุง 
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดพัทลุง และเครือข่ำยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ มี
ควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติงำน มีทัศนคติที่ดีต่อ
กำรปฏิบัติงำน และมีสำมำรถขับเคลื่อนงำนกำร
ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำได้
อ ย่ ำ ง เป็ น ระบ บ  มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ     เกิ ด
ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน
และนักศึกษำ 

 
ร้อยละ 80  

 

 
50 คน 

 

 
จำกกำร 

สุ่มตัวอย่ำง 
จ ำนวน  
40 คน 

 
92.50 

 
 

ร้อยละ 80  75 คน จำกกำร 
สุ่มตัวอย่ำง 

จ ำนวน      
70 คน 

 

85.74 
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16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
กิจกรรมที่ 1  ประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำจังหวัดพัทลุง และบุคลำกร            

ที่เก่ียวข้อง   
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
กิจกรรมที่ 2  ประชุมเจ้ำหน้ำที่ศูนย์เสมำรักษ์จังหวัดพัทลุง และบุคลำกรที่เก่ียวข้อง 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

30,000 15,000 - - 15,000 - 
      หมำยเหตุ  ส่งคืนงบประมำณคงเหลือ 15,000 บำท 

แหล่งงบประมาณ  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
18.1 ปัญหา อุปสรรค   
       1. กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  ไม่สำมำรถจัดกำรประชุมตำมที่

วำงแผนไว้ 
       2. กำรจัดสรรงบประมำณในกำรจัดประชุมฯ ส ำนักกำรลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียนได้จัดสรร

งบประมำณมำล่ำช้ำกว่ำแผนที่วำงไว้ 
      18.2 แนวทางแก้ไข   
             ชะลอหรือเลื่อนกำรประชุม  และปรับรูปแบบกำรประชุมเป็นกำรประชุมออนไลน์ เพ่ือลดกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  (COVID -19) 
 

19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
19.1  ออกติดตำมส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำตำมแผน ปฏิทินที่คณะกรรมกำรส่งเสริม

ควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำ พิจำรณำ เห็นชอบฯ  
19.2  แจ้งมำตรกำร กำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำของศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำน

ศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำด้วย              
ควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำ จังหวัดพัทลุง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  ให้แก่หน่วยงำน  สถำนศึกษำ              
ทุกระดับ เพ่ือเฝ้ำระวัง ส่งเสริมพัฒนำ  และกำรติดตำมนักเรียน นักศึกษำ อย่ำงเป็นระบบ 

19.3  หำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  (COVID-19) เข้ำสู่ภำวะ
ปกติ ศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง จะเชิญเจ้ำหน้ำที่ศูนย์เสมำรักษ์ฯ ที่ออกปฏิบัติหน้ำที่  
มำประชุมเพ่ือสรุปผล วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน และหำแนวทำงปรับปรุงแผนกำรออกตรวจฯ   
 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 จำกกำรด ำเนินงำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ โดยกำรออกติดตำมส่งเสริมควำม

ประพฤตินักเรียนตำมแผน / ปฏิทินที่คณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนได้มีมติที่ประชุม เห็นชอบ  
ท ำให้นักเรียนนักศึกษำหนีเรียนลดลง นักเรียน นักศึกษำ สำมำรถเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับ หรือกำรศึกษำ              
ขั้นพ้ืนฐำนตำมระยะเวลำที่หลักสูตรก ำหนด   
 

21.  ผู้รายงาน  นำงสำวจิรำพร  ชูช่วย         ต าแหน่ง   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  
โทรศัพท์  089-2898627        โทรสาร       -        E–mail :  jirapoch@hotmail.com  

 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่    28   เดือน  กันยำยน   พ.ศ. 2564     .   
 

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

mailto:jirapoch@hotmail.com


แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
          ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

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

1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
2. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมกำรจัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำดไทย (99 ปี ยุวกำชำดไทย) 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้ำน 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทประเด็นที่ 10  กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ  12 ด้ำนกำรศึกษำ 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

ยุทธศาสตร์ที ่1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
4.5 แผนความม่ันคง - 
4.6 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก  8  กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
4.8.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 

 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
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 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

4.8.3 แผนงานบูรณาการ 
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ ) 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
7. หลักการและเหตุผล  
 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560 – 2579  ก ำหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและ  
กำรเปลี่ยนแปลง โลกศตวรรษที่ 21”  โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรศึกษำ 4 ประกำร ซึ่งในข้อ 3 เพ่ือพัฒนำ
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสำมัคคี และร่วมมือ ผนึกก ำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำ
ประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดรับกับกิจกรรมยุวกำชำดที่เป็นกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนกิจกรรมหนึ่ง ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมไทย
และควำมมีจิตส ำนึกในกำรท ำประโยชน์ให้แก่สังคม ซึ่งกิจกรรมยุวชำดยังเน้นในเรื่องของทักษะและกระบวน                
ในรูปของระบบหน่วย กลุ่ม หมู่ เพ่ือให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเกิดทักษะเกี่ยวกับปฏิบัติตำมหลักกำรกำชำด             
และยุวกำชำด 
 เนื่องจำกปัจจุบันนี้มีหมู่ยุวกำชำดโรงเรียนจ ำนวนมำกได้ยกเลิกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกิจกรรมยุวชำด  
ซึ่งจะเห็นได้จำกกำรจัดกิจกรรมระดับประเทศจะมีหมู่ยุวกำชำดโรงเรียนที่จัดส่งสมำชิกยุวกำชำดเข้ำร่วมกิจกรรม
ส่วนใหญ่จะเป็นจังหวัดและสถำนศึกษำเดิมๆ ซึ่งบำงสถำนศึกษำที่เคยมีกำรเรียนกำรสอนกิจกรรมยุวกำชำด               
ได้ยกเลิกไป อำจมีเหตุผลมำจำกกำรขำดแคลนครูผู้สอน ครูผู้สอนขำดควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนยุวกำชำด หรือ           
มีข้อจ ำกัดในด้ำนอ่ืน และเพ่ือเป็นกำรส่งเสริม สนับสนุนให้สมำชิกยุวกำชำดตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรเป็น
สมำชิกยุวกำชำดและยินดีที่จะอุทิศตนเพ่ือช่วยเหลือและบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ส ำนึกในหน้ำที่และ 
ควำมรับผิดชอบของกำรเป็นสมำชิกยุวกำชำด   
  ในกำรนี้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบกำรจัดกิจกรรม  
ยุวกำชำดของจังหวัด และได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของกิจกรรมยุวกำชำด โดยส่งเสริมกำรจัดงำนวันคล้ำยวัน
สถำปนำยุวกำชำดไทย  (99 ปี ยุวกำชำดไทย) เพ่ือระลึกถึงบุคคลส ำคัญผู้ให้ก ำเนิดยุวกำชำด และสถำบัน
พระมหำกษัตริย์   ซึ่งให้ควำมส ำคัญกิจกรรมยุวกำชำด 
 

8. วัตถุประสงค์ 
8.1 เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ ผู้บังคับบัญชำและสมำชิกยุวกำชำด ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกิจกรรมยุวกำชำด             

มำกขึ้น 
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           8.2 เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ ผู้บังคับบัญชำและสมำชิกยุวกำชำด มีส่วนร่วมในกิจกรรมงำนวันคล้ำยวันสถำปนำ              
ยุวกำชำดไทย  (99 ปี ยุวกำชำดไทย) มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ส ำนึกในหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
กำรเป็นสมำชิกยุวกำชำด   
 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  
9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ มีควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรจัดงำน ตระหนักและ
เห็นคุณค่ำควำมส ำคัญของกำรเป็นสมำชิกยุวกำชำด  มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้ำใจ
ในกระบวนกำรและขั้นตอนกิจกรรมปฏิญำณตนและสวนสนำม ส ำนึกในหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกำรเป็น
สมำชิกยุวกำชำด   
 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
เจ้ำหน้ำที่ ผู้บังคับบัญชำและสมำชิกยุวกำชำดและผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพัทลุง  จ ำนวน  500  คน 

11. ระยะเวลาด าเนินการ   มกรำคม – สิงหำคม 2564 

12. สถานที่ด าเนินการ    สนำมกีฬำกลำงจังหวัดพัทลุง  อ ำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
 

13. กิจกรรมที่ด าเนินการ   

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2564 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน          
ที่เก่ียวข้อง 

    

กิจกรรมที่ 2 จัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำดไทย  
(99 ปี ยุวกำชำดไทย) 

    

 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือก ำหนดกรอบแนวทำงกำรจัดงำน  วัน

คล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำดไทย  (99 ปี ยุวกำชำดไทย)  ในวันที่ 12  มีนำคม 2564 ณ  ห้องประชุมส ำนักงำน 
สกสค.จังหวัดพัทลุง  มีผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 37 คน 

กิจกรรมที่ 2 จัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำดไทย (99 ปี ยุวกำชำดไทย) ในวันที่ 19 มีนำคม 2564 
เวลำ 08.00 – 12.00 น. ณ สนำมกีฬำกลำงจังหวัดพัทลุง  มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ จ ำนวน 500 คน โดยมี
ศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง เป็นประธำน  พร้อมด้วยคณะกรรมกำรเหล่ำกำชำดจังหวัดพัทลุง ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำน 
ยุวกำชำด ผู้แทนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 1 และผู้บริหำรสถำนศึกษำที่เปิดสอน 
ยุวกำชำดในจังหวัดพัทลุงทุกโรง ร่วมเป็นเกียรติฯ  โดยมีกิจกรรมด ำเนินงำน ดังนี้ 

1)  พิธีปฏิณำณตนและสวนสนำมของสมำชิกยุวกำชำด 
2)  มอบเกียรติบัตรให้กับผู้บังคับบัญชำยุวกำชำดดีเด่น /สมำชิกยุวกำชำดดีเด่น และมอบ 

เกียรติบัตรให้กับสถำนศึกษำและนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมฯ  
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โดยได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถม  ศึกษำ
พัทลุง เขต 1 และเขต 2  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง , องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพัทลุง ให้
ควำมอนุเครำะห์สถำนที่จัดงำน ,จิตอำสำภำคประชำชน ตั้งจุดคัดกรอง บริกำรเจลล้ำงมือ เพ่ือป้องกัน กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ COVID-19 ดูแลกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น  และสถำนศึกษำที่เปิดสอน 
ยุวกำชำดในจังหวัดพัทลุง ที่ได้จัดส่งผู้บังคับบัญชำและสมำชิกยุวกำชำดเข้ำร่วมกิจกรรมฯ  คือ  โรงเรียน  
ป่ำพะยอมพิทยำคม, โรงเรียนประภัสสรรังสิต, โรงเรียนควนขนุน, โรงเรียนหำรเทำรังสีประชำสรรค์ , โรงเรียน 
เขำชัยสน, โรงเรียนพัทลุงพิทยำคม, กศน.อ ำเภอเมืองพัทลุง, โรงเรียนตะโหมด  และโรงเรียนบำงแก้วพิทยำคม 
 

15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงา

น 
ร้อยละ 

เชิงปริมาณ  
ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 80  

 
ร้อยละ 80 

 
500 คน 

 
500 คน 

 
100 

เชิงคุณภาพ  
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ มีควำมพึงพอใจด้ำน
กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรจัดงำน ตระหนักและเห็นคุณค่ำ
ควำมส ำคัญของกำรเป็นสมำชิกยุวกำชำด  มีระเบียบวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้ำใจใน
กระบวนกำรและข้ันตอนกิจกรรมปฏิญำณตนและสวน
สนำม ส ำนึกในหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกำรเป็น
สมำชิกยุวกำชำด   

 
ร้อยละ 80 

 
200 คน 
(สุ่มกลุ่ม
ตัวอย่ำง) 

 
173 คน 

 
86.51 

 

16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนที่เก่ียวข้อง  (วันที่ 12  มีนำคม 2564) 
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จัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำดไทย (99 ปี ยุวกำชำดไทย) (วันที่ 19 มีนำคม 2564) 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

 
 
 

17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

30,000 28,500 - 28,500 - - 
หมำยเหตุ  ส่งคืนงบประมำณคงเหลือ 1,500 บำท 

แหล่งงบประมาณ  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
18.1 ปัญหา อุปสรรค 

 - ภำวะกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVIC -19)  
- สภำพอำกำศร้อน ท ำให้สมำชิกยุวกำชำดของสถำนศึกษำเป็นลม ระหว่ำงท ำพิธีปฏิญำณตนของสมำชิก  

ยุวกำชำด  

      18.2 แนวทางแก้ไข 
- ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ และบริกำรเจลล้ำงมือ เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรน่ำ COVID-19 ตำมมำตรกำรป้องกันฯ 
- ได้จัดเตรียมชุดปฐมพยำบำลเบื้องต้นและผู้รับผิดชอบไว้ให้กำรดูแลช่วยเหลือ กรณีผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 

เกิดเจ็บป่วย 
 

19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
ส่งเสริมสนับสนุนให้สมำชิกยุวกำชำดตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรเป็นสมำชิกยุวกำชำดและยินดี                

ที่จะอุทิศตนเพ่ือช่วยเหลือและบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ส ำนึกในหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกำรเป็น
สมำชิกยุวกำชำด   
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20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

20.1  สมำชิกยุวกำชำดมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม  มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในรูปของระบบ
หน่วย  กลุ่ม หมู่  และเกิดทักษะเกี่ยวกับปฏิบัติตำมหลักกำรกำชำด และยุวกำชำด   

 20.2  สมำชิกยุวกำชำดเห็นควำมส ำคัญในกำรเป็นสมำชิกยุวกำชำด และยินดีที่จะอุทิศตน เพ่ือ
ช่วยเหลือ และบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ส ำนึกในหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกำรเป็นสมำชิกยุวกำชำด   

21.  ผู้รายงาน  นำงสำวจิรำพร  ชูช่วย            ต าแหน่ง   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  
โทรศัพท์  089-2898627            โทรสาร       -              E–mail :  jirapoch@hotmail.com 

 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่   5  เดือน  เมษำยน   พ.ศ. 2564     .   
 
 
 
 

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

mailto:jirapoch@hotmail.com


แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

****************************** 
 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
2. ชื่อโครงการ  นิเทศกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำดในสถำนศึกษำ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64  
    สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร     สิน้สุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   10 กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ   12 ด้ำนกำรศึกษำ 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
4.5 แผนความม่ันคง   1.กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
4.6 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก   8 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน   7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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4.8.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 

 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

4.8.3 แผนงานบูรณาการ 
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ ) 

 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
7. หลักการและเหตุผล  

หลักสูตรกิจกรรมยุวกำชำดตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 มุ่งส่งเสริมและ
พัฒนำสมำชิกยุวกำชำดให้สำมำรถพัฒนำตนเอง เพ่ือควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรมและ มีมนุษยธรรม 
มีอุดมคติในสันติสุข รู้จักกำรดูแลรักษำสุขภำพอนำมัยของตนเองและส่งเสริมอนำมัยของผู้ อ่ืน มีควำมสง่ำงำม  
มีศักดิ์ศรี ใช้เวลำว่ำงบ ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม มีจิตส ำนึก ในกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
รู้จักกำรสร้ำงสัมพันธภำพและควำมเข้ำใจอันดี ซึ่งจะน ำไปสู่กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข และเกิดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 10 ประกำร ได้แก่ 1. รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์  2. ซื่อสัตย์สุจริต  3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้  5. อยู่อย่ำง
พอเพียง  6. มุ่งมั่นในกำรท ำงำน  7. รักควำมเป็นไทย 8. มีจิตสำธำรณะ  9. รักษำอนำมัยของตนเองและส่งเสริม
อนำมัยของผู้อื่น  10. มีสัมพันธภำพอันดีกับบุคคลทั่วไป 

กำรที่จะพัฒนำเด็กและเยำวชนให้ไปสู่ควำมส ำเร็จตำมจุดมุ่งหมำยและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่ำว  
ได้นั้น เจ้ำหน้ำที่และผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด ต้องมีทัศนคติ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีทักษะในกำรจัดกิจกรรม  
ยุวกำชำดเป็นอย่ำงดีและเพ่ือให้สอดรับกับนโยบำยกำรศึกษำในกำรเร่งปฏิรูปกำรเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์ เชื่อมโยง
กัน นักเรียนสำมำรถคิดวิเครำะห์ แก้ปัญหำ และเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่ำงต่อเนื่อง อีกทั้งส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดพัทลุง มีหน้ำที่ในกำรส่งเสริมกิจกรรมยุวกำชำดในสถำนศึกษำ จึงได้จัดโครงกำรนิเทศกำรจัดกิจกรรม  
ยุวกำชำดในสถำนศึกษำข้ึน  

 

8. วัตถุประสงค์ 
 8.1 เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ ผู้บังคับบัญชำยุวกำชำดและครูผู้สอนในสถำนศึกษำ ตระหนักและเห็นถึงควำมส ำคัญ
ของกิจกรรมยุวกำชำด ให้เป็นไปตำมอุดมกำรณ์ของกำชำด 
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 8.2 เพ่ือรับทรำบผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรคตลอดจนข้อเสนอแนะในกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำดของ
สถำนศึกษำ ไว้เป็นฐำนข้อมูลในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมของสถำนศึกษำ 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 

      - จ ำนวนสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนกิจกรรมยุวกำชำดในจังหวัดพัทลุง   จ ำนวน 9 แห่ง  
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 

                - ร้อยละควำมพึงพอใจของเจ้ำหน้ำที่ ผู้บังคับบัญชำยุวกำชำดและครูผู้สอนที่เข้ำรับกำรนิเทศได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ตลอดจน มีทัศนคติและทักษะที่ถูกต้องในกำรจัดกิจกรรมยุว
กำชำดร้อยละ 90 
 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ    สมำชิกและผู้บังคับบัญชำในสถำนศึกษำท่ีจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนยุวกำชำด   
    จ ำนวน  9 แห่ง 

11. ระยะเวลาด าเนินการ    พฤษภำคม – กันยำยน 2564 
 

12. สถานที่ด าเนินการ    สถำนศึกษำท่ีจัดกำรเรียนกำรสอนกิจกรรมยุวกำชำด  จ ำนวน 9 แห่ง   
 

13. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2564 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมควำมพร้อม วำงแผน 
จัดท ำแผนนิเทศ สร้ำงเครื่องมือกำรนิเทศ 

    

กิจกรรมที่ 2   นิเทศสถำนศึกษำ     
กิจกรรมที่ 3  สรุปผลและรำยงำนผล     
 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมควำมพร้อม วำงแผน จัดท ำแผนนิเทศ สร้ำงเครือ่งมือกำรนิเทศ มีค ำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรออกนิเทศติดตำมกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด ในวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2564 
กิจกรรมที่ 2  นิเทศสถำนศึกษำ ที่จัดกิจกรรยุวกำชำด ตำมตำรำงกำรออกนิเทศที่ก ำหนดไว้  บันทึกผลกำรนิเทศ

กิจกรรมยุวกำชำด ในระหว่ำงวันที่ 22 – 25 กุมภำพันธ์ 2564 
กิจกรรมที่ 3  สรุปผลรายงานผล  สรุปผลและรำยงำนผลจัดท ำรูปเล่ม ในวันที่ 8 มีนำคม 2564 
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15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

เชิงปริมาณ  
นิเทศสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนกิจกรรม      
ยุวกำชำดในจังหวัดพัทลุง  จ ำนวน 9 แห่ง 

 
9 แห่ง  

 
9 แห่ง 

 
9 แห่ง 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ  
ร้อยละควำมพึงพอใจของเจ้ำหน้ำที่ ผู้บังคับบัญชำ 
ยุวกำชำดและครูผู้สอนที่เข้ำรับกำรนิเทศได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบกำรณ์ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ตลอดจน มี
ทัศนคติและทักษะที่ถูกต้องในกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

10,000 9,969 - 3,354 6,615 - 
หมำยเหตุ   ส่งคืนงบประมำณคงเหลือ 31 บำท 

แหล่งงบประมาณ   ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

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

 

19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 นิเทศสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนกิจกรรมยุวกำชำดในจังหวัดพัทลุง 
 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
20.1 เจ้ำหน้ำที่ ผู้บังคับบัญชำยุวกำชำดและครูผู้สอนในสถำนศึกษำ ตระหนักและเห็นถึงควำมส ำคัญของ

กิจกรรมยุวกำชำด ให้เป็นไปตำมอุดมกำรณ์ของกำชำด 
20.2 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำดของ

สถำนศึกษำ ไว้เป็นฐำนข้อมูลในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมของสถำนศึกษำ 

21.  ผู้รายงาน   นำยอนวุรรตน์  พรหมแก้ว      ต าแหน่ง   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
โทรศัพท์    0933-6852141      โทรสาร      -              E–mail :   - 

 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่  5  เดือน เมษำยน  พ.ศ.  2564    .   
 
 

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



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

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

1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
2. ชื่อโครงการ  ประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64    ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร           สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   

(โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ  ด้ำนที่ 12 ด้ำนกำรศึกษำ 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
     ยุทธศำสตร์ที่  1  กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
4.5 แผนความม่ันคง - 
4.6 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก  8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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4.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 

 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

4.8.3 แผนงานบูรณาการ 
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ ) 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
7. หลักการและเหตุผล  

กำรปฏิรูปกำรศึกษำในปัจจุบัน ได้ก ำหนดไว้ในแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560 – 2579 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำร
พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มี เป้ำหมำยที่ส ำคัญ ได้แก่ ผู้เรียนมีทักษะและ
คุณลักษณะพ้ืนฐำนของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้
ควำมสำมำรถ และสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและมำตรฐำนวิชำชีพ และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ ตำมศักยภำพ 
โดยที่กำรพัฒนำผู้เรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 มุ่งเน้นพัฒนำ ผู้เรียนให้มีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด ในแต่ละระดับชั้น อันส่งผลให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส ำคัญ 5 ประกำร ได้แก่ ควำมสำมำรถในกำร
สื่อสำร ควำมสำมำรถในกำรคิด ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต และควำมสำมำรถ  
ในกำรใช้เทคโนโลยี ถือว่ำมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยหลักของคณะรัฐมนตรี จำกกำรแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี 
โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภำ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎำคม 2562 นโยบำย
หลักด้ำนที่ 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย โดยกำรปรับรูปแบบกำรเรียนรู้
และกำรสอนเพ่ือพัฒนำทักษะและอำชีพของคนทุกช่วงวัยส ำหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกำรศึกษำ ประเด็นกำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยกำร
ปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรประเมินเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้เป็นหลักสูตร 
ฐำนสมรรถนะ ซึ่งมุ่งเน้นกำรประเมินเพ่ือพัฒนำ (Assessment for improvement)         

จำกกำรที่ประเทศไทยได้เข้ำร่วมโครงกำรประเมินผลนักเรียนนำนำชำติ (Programmer for International 
Student Assessment: PISA)  ผลกำรประเมินที่ผ่ำนมำสะท้อนให้เห็นว่ำคุณภำพของนักเรียนไทย ยังตำมหลังประเทศ
ต่ำงๆอยู่อีกมำก ดังนั้น จึงจ ำเป็นต้องพัฒนำคุณภำพเด็กไทยให้มีควำมพร้อมในกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นหนึ่งในภูมิภำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจ ำเป็นต้องพัฒนำทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21ประกอบด้วย กำรคิดอย่ำง
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มี วิจำรณญำณและกำรแก้ ไขปัญหำ กำรร่ วมมื อกันผ่ ำนเครือข่ ำย กำรปรับตั ว กำรสร้ ำงสรรค์  กำรสื่ อสำร  
ทั้ งด้วยกำรพูดและกำรเขียน กำรเข้ำถึงและกำรวิเครำะห์ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้ ควำมอยำกรู้อยำกเห็น  และ 
กำรจินตนำกำร ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยส ำนักทดสอบกำรศึกษำได้ จัดท ำเครื่องมือ
ประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับขึ้น ประกอบด้วย กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 มีกรอบกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำน กำรอ่ำนรู้เรื่อง และกำรอ่ำนออกเสียง กำรประเมิน
คุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีกรอบกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย และด้ำนคณิตศำสตร์ โดย 
เปิดโอกำสให้นักเรียนจำกทุกสังกัดเข้ำรับกำรประเมิน เพ่ือวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนในภำพรวมทั้ง
ประเทศ และน ำไปใช้ในกำรวำงแผนยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนกำรตัดสินใจใน
ระดับนโยบำยของประเทศ      

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง  ในฐำนะหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรจัดกำรศึกษำระดับจังหวัดได้เล็งเห็น
ถึงประโยชน์ของกำรประเมินผลคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด จึงได้จัดท ำโครงกำรประเมินคุณภำพ
ผู้เรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อด ำเนินกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนของ
โรงเรียนเอกชนด้วยเครื่องมือมำตรฐำนระดับชำติ และน ำผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำ
และปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบอย่ำงต่อเนื่องต่อไป  

 

8. วัตถุประสงค์ 
     8.1 เพ่ือประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (กำรอ่ำนออกเสียงและอ่ำนรู้เรื่อง) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  
ปีกำรศึกษำ 2563 
     8.2 เพ่ือประเมินคุณภำพผู้เรียน  (ควำมสำมำรถพ้ืนฐำนด้ำนภำษำไทยและด้ำนคณิตศำสตร์)  ชั้นประถมศึกษำ 
ปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 

 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

          1)  ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  จ ำนวน 128 คน เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมินคุณภำพ
ผู้เรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ ปีกำรศึกษำ 2563  และมีแนวทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
          2)  ผู้เรียนในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนประเภทสำมัญศึกษำจังหวัด
พัทลุง จ ำนวน 1,602 คน  ได้รับกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ ปีกำรศึกษำ  2563 

9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
           นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศกึษำเอกชนประเภทสำมัญศึกษำจังหวัดพัทลุง ร้อยละ 95  ได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำด้วยเครื่องมือที่มี
คุณภำพ และมีกำรบริหำรจัดกำรสอบที่มีประสิทธิภำพและมำตรฐำนเดียวกัน รวมทั้งผลที่ได้จำกกำรประเมินมีควำม
น่ำเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนประเภทสำมัญศึกษำ
จังหวัดพัทลุง 
 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  และผู้เรียนในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนประเภทสำมัญศึกษำจังหวัดพัทลุง 

 

11. ระยะเวลาด าเนินการ   ธันวำคม 2563 – กันยำยน 2564 
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12. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ประเภทสำมัญศึกษำ
จังหวัดพัทลุง 

 

13. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2564 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - ม.ิย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมชี้แจงแนวทำงกำร
ด ำเนินโครงกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับกำรศึกษำภำค
บังคับ  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ณ กรุงเทพฯ 

    

กิจกรรมที่ 2 
    2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรประเมิน
คุณภำพผู้เรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ (RT) ชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 1 และประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ
(NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

  
 

  

     2.2 ประชุมคณะกรรมกำรระดับศูนย์สอบการประเมิน
ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2563 
     2.3 ประชุมคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบการประเมิน
ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้ เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
ปีการศึกษา 2563 

  
 

  

กิจกรรมที่ 3 
     3.1 ด ำเนินการประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของ
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
     3.2 ตรวจเยี่ยมสนำมสอบ ในกำรประเมินควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 

  
 
 
 

  

กิจกรรมที่ 4   
      4.1 ประชุมคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับศูนย์สอบ   
      4.2 ประชุมคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับสนำมสอบ   

  
 
 

  

กิจกรรมที่ 5   
     5 .1  ด ำ เนิ น การป ระ เมิ น คุ ณ ภ ำ พ ข อ งผู้ เรี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
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กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2564 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - ม.ิย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย.) 

     5.2 ตรวจเยี่ยมสนำมสอบ ในกำรประเมินคุณภำพของ
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
กิจกรรมที่ 6 
ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำร
อ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และกำรประเมินคุณภำพ
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

    

 
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1  
       ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ จ ำนวน 1 คน ที่เข้ำประชุม ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่  25 – 27 

พฤศจิกำยน 2563 ได้รับทรำบแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 2563 มำประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบและระดับศูนย์สอบ 

กิจกรรมที่ 2 
             1) คณะกรรมกำรการประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ระดับสนำมสอบ ที่เข้ำร่วมประชุมฯ ณ โรงเรียนบูรณะพัทศึกษำมูลนิธิ อ ำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 15 
มีนำคม 2564 มีควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ ที่รับผิดชอบ 
              2) คณะกรรมกำรการประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2563  ระดับศูนย์สอบ ที่เข้ำร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง  เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 
2564 มีควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ ที่รับผิดชอบ  

กิจกรรมที่ 3 
             1) กำรด ำเนินการประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2564  ด ำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อย 
             2) ตรวจเยี่ยมสนำมสอบของคณะกรรมกำรฯ ในกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2564 ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย สำมำรถตรวจ
เยี่ยมได้ทุกสนำมสอบ 

กิจกรรมที่ 4 
       1) คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับสนำมสอบ  

ที่เข้ำร่วมประชุมฯ เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2564  มีควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ ที่รับผิดชอบ 
        2) ประชุมคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับ

ศูนย์สอบ ที่เข้ำร่วมประชุมฯ เมื่อวันที่ 23 มีนำคม 2564 มีควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ ที่รับผิดชอบ 
กิจกรรมที ่5 

              1) กำรด ำเนินการประเมินคุณภำพของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ด ำเนินกำรไป
ด้วยควำมเรียบร้อย 
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        2) ตรวจเยี่ยมสนำมสอบของคณะกรรมกำรฯ ในกำรประเมินคุณภำพของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2563  ด ำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อย 

กิจกรรมที่ 6 
             กำรด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
และกำรประเมินคุณภำพของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
             ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว และเผยแพร่ให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง อีกท้ังสำมำรถเผยแพร่ผ่ำน QR  Code  
 

15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

เชิงปริมาณ  
1)  ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  จ ำนวน 128 คน 
เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับ
กำรศึกษำภำคบังคับ ปีกำรศึกษำ 2563  และมีแนวทำงใน
กำรพัฒนำกำรศึกษำ 
2)  ผู้เรียนในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนประเภทสำมัญศึกษำจังหวัดพัทลุง 
จ ำนวน 1,602 คน  ได้รับกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับ
กำรศึกษำภำคบังคับ ปีกำรศึกษำ  2563 

 
128 คน 

 
 
 

1,602 คน 
 

 
128 คน 

 
 
 

1,602 คน 

 
128 คน 

 
 
 

1,562 คน 

 
ร้อยละ
100 

 
 

ร้อยละ 
97.50 

เชิงคุณภาพ  
     นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษำปี
ที่ 3 ในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชนประเภทสำมัญศึกษำจังหวัดพัทลุง ร้อยละ 95  
ได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำด้วยเครื่องมือที่มี
คุณภำพ และมีกำรบริหำรจัดกำรสอบที่มีประสิทธิภำพและ
มำตรฐำนเดียวกัน รวมทั้งผลที่ได้จำกกำรประเมินมีควำม
น่ำเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนประเภทสำมัญ
ศึกษำจังหวัดพัทลุง 

 
ร้อยละ 95 

 
1,602 คน 

 
 

 
1,562  คน 

 
ร้อยละ
97.50 
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16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมรับทรำบแนวทำงกำรด ำเนินกำรประเมนิควำมสำมำรถดำ้นกำร
อ่ำนของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 1 และ กำรประเมินคุณภำพ
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 ณ โรงแรมริเวอร์
ไซด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 – 27 พฤศจิกำยน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนิ นกำรประเมิ นคุณภำพผู้ เรี ยน 
ช้ั นประถมศึ กษำปี ที่  3  ปี กำรศึ กษำ 2563  ณ  มั สยิ ด 
บ้ำนแม่ขรี อ ำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 
2564   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรระดับสนำมสอบรับข้อสอบเพื่อด ำเนินกำรประเมิน
ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1  
ปีกำรศึกษำ 2563 ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
คณะกรรมกำรระดับศูนย์สอบรับข้อสอบเพื่อด ำเนินกำรประเมิน
คุณภำพผู้เรียนของนักเรียน  ช้ันประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 
2563 ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรระดับสนำมสอบรับข้อสอบเพื่อด ำเนินกำรประเมิน
คุณภำพผู้เรียนของนักเรียน  ช้ันประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 
2563 ณ ส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวัดพัทลุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมกำรระดับศูนย์สอบส่งกระดำษค ำตอบกำรประเมินคุณภำพ
ผู้เรียนของนักเรียน  ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2563  
ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

115,600 74,405  74,405   
      หมำยเหตุ  ส่งคืนงบประมำณคงเหลือ 41,195 บำท   

แหล่งงบประมาณ  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
18.1 ปัญหา อุปสรรค 

             สนำมสอบท่ีอยู่ไกลมีปัญหำในกำรมำรับ – ส่งข้อสอบ 
18.2 แนวทางแก้ไข 

             ปีกำรศึกษำ 2564  จะเสนอผู้บริหำรให้ปรับสถำนที่กำรรับ – ส่ง ข้อสอบ 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
    ไม่มี เพรำะ จบโครงกำรแล้ว 
 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
      นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชน ประเภทสำมัญศึกษำจังหวัดพัทลุง ร้อยละ 95 มีคุณภำพได้มำตรฐำนเดียวกับนักเรียนทั่วประเทศ  
โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนประเภทสำมัญศึกษำจังหวัดพัทลุง มีเครื่องมือ
มำตรฐำนในกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ในกำรน ำไปพัฒนำในชั้นเรียนต่อไป 

 

21.  ผู้รายงาน  นำงสำวพิมพ์สุจี  นวลขวัญ       ต าแหน่ง   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โทรศัพท์  084 8566 936   โทรสาร    074 829513  E–mail : pim0848566936@gmail.com 

 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่  25 เดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2564 
 
 
 

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



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

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

1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
2. ชื่อโครงการ  โครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร                     
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดพัทลุง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   

3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร           สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ  ด้ำนที่ 12 ด้ำนกำรศึกษำ 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
     ยุทธศาสตร์  1  กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
4.5 แผนความม่ันคง - 
4.6 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก  8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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4.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 

 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

4.8.3 แผนงานบูรณาการ 
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ ) 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
7. หลักการและเหตุผล  

ยุทธศำสตร์แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดพัทลุง (พ.ศ. 2562 – 2565) (๒) กล่ำวถึงกำรผลิตและพัฒนำ
ก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของจังหวัดและประเทศ ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุงตระหนักถึงควำมส ำคัญที่จะพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ ให้เกิดกับผู้เรียนทุกระดับชั้นใน
จังหวัดพัทลุง จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำเพ่ือส่งเสริมทักษะกำรคิดวิเครำะห์ของผู้เรียน ส ำหรับ
สถำนศึกษำในจังหวัดพัทลุง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขึ้น 
  ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่  ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของ
กระทรวงศึกษำธิกำร อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย(ฉบับชั่วครำว) 
พุทธศักรำช ๒๕๕๗ หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ โดยควำมเห็นชอบของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ข้อ ๑๑ 
ให้มีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำรเพ่ือปฏิบัติภำรกิจของ
กระทรวงศึกษำธิกำร เกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมที่กฎหมำย ก ำหนดกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ นโยบำย และยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ที่มอบหมำย และให้มีอ ำนำจหน้ำที่ในเขตจังหวัด (๗) ส่งเสริม 
สนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรนิเทศ และแนะแนวกำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง
ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
 เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดพัทลุง ด ำเนินกำรไปสู่ควำมส ำเร็จ  จึงจ ำเป็นต้องบูรณำกำรปฏิบัติงำน
ระหว่ำง ศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำร และครูผู้สอนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดพัทลุง 
โดยมีกลุ่มนิ เทศติดตำม และประเมินผล ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุ ง รับผิดชอบด ำเนินกำร และ 
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จำกควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นดังกล่ำว จึงจัดท ำโครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนใน
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดพัทลุง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   
 

8. วัตถุประสงค์ 
8.1  เพ่ือพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ

โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดพัทลุงให้มีประสิทธิภำพ 
 8.2  เพ่ือพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม

กำรศึกษำเอกชนจังหวัดพัทลุงให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 8.3  เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดพัทลุง สำมำรถเชื่อมโยงกำร

ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำกับกำรประเมินภำยนอกของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ (องคก์ำรมหำชน) หรือ สมศ. 
 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

       9.1.1  โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดพัทลุง  จ ำนวน  39 
โรงเรียน มีค่ำพัฒนำด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ิมข้ึน 

  9.1.2 ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชนจังหวัดพัทลุง จ ำนวน  39 โรงเรียน มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพ่ิมขึ้น 

     9.1.3  โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดพัทลุง จ ำนวน 34 โรงเรียน 
ที่ยังไม่ได้รับกำรประเมินภำยนอกรอบสี่  ได้รับกำรประเมินภำยนอกจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) หรือ สมศ. ในกำรประเมินรอบสี่ มีผลกำรประเมินอย่ำงน้อยระดับ ดี 

9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
          9.2.1  โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดพัทลุง เป็นสถำนศึกษำที่มี
คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ 

     9.2.2  ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชนจังหวัดพัทลุง มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

     9.2.3  โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดพัทลุง ได้ รับ 
กำรประเมินภำยนอกจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) หรือ สมศ. ในกำร
ประเมินรอบห้ำ มีผลกำรประเมินอย่ำงน้อย ระดับดี 

 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียนในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม

กำรศึกษำเอกชนจังหวัดพัทลุง 
 

11. ระยะเวลาด าเนินการ  เมษำยน 2564 – กันยำยน  2564 
 

12. สถานที่ด าเนินการ  
สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดพัทลุง 
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13. กิจกรรมทีด่ าเนินการ  

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2564 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงศึกษำนิเทศก ์
จัดท ำแผนกำรประชุมโรงเรียนและแผนนิเทศฯ 

    

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรเชื่อมโยงกำร
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำกับกำรประเมินภำยนอก
ของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
(องค์กำรมหำชน) หรือ สมศ. สู่กำรเขียน SAR 

   
 

 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำร
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 39 โรงเรียน  2  ระยะ 
ระยะที่ 1 ลงพ้ืนที่เป็นจุดย่อย 3 จุด 
ระยะที่ 2 ลงพ้ืนที่โรงเรียนที่ต้องได้รับกำรดูแลพิเศษ 

    

กิจกรรมที่ 4 จัดท ำเอกสำรรำยงำนเผยแพร่ผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร 

    

 
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงศึกษำนิเทศก์จัดท ำแผนกำรประชุมโรงเรียนและแผนนิเทศฯ ด ำเนินกำรไปด้วยดี 
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรเชื่อมโยงกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำกับกำรประเมิน

ภำยนอกของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) หรือ สมศ. สู่กำรเขียน SAR  
จ ำนวน 1 วัน  แต่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ เนื่องจำกเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนำ (COVID – 
19) จึงปรับกิจกรรมเป็นกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรเชื่อมโยงกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำกับกำร
ประเมินภำยนอก ของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) หรือ สมศ.สู่กำร
เขียน SAR โดยผ่ำนออนไลน์ ด้วยระบบ Microsoft Teams 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำทั้ง 39 โรงเรียน 
2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ลงพ้ืนที่เป็นจุดย่อย 3 จุด  ระยะที่ 2 ลงพ้ืนที่โรงเรียนที่ต้องได้รับกำรดูแลพิเศษ  แต่ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ เนื่องจำกเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนำ (COVID – 19) จึงปรับกิจกรรมเป็นกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำสู่กำรเขียน SAR ตำมโครงกำรพัฒนำระบบประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง ด้วยระบบ Microsoft  Teams 
 กิจกรรมที่ 4 จัดท ำเอกสำรรำยงำนเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ผู้ด ำเนินโครงกำรได้จัดท ำรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพ่ือน ำเสนอผู้เกี่ยวข้องและ
เผยแพร่ ทั้งเป็นเล่มรำยงำนและด้วย QR Code 
       สรุปผล 
             1. กำรจัดกิจกรรมตำมเป้ำหมำย  กำรด ำเนินกิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทั้ง 2 ครั้ง มีผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมครบทั้ง 39 โรงเรียน 
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 2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทั้ง 2 ครั้ง สรุปภำพรวมได้ ดังนี้   
                  2.1 แบบประเมินควำมพึงพอใจกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรเชื่อมโยงกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำกับกำรประเมินภำยนอก ของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) 
หรือ สมศ.สู่กำรเขียน SAR โดยผ่ำนออนไลน์ ด้วยระบบ Microsoft Teams วันที่ 19 พฤษภำคม 2564  จ ำนวน 
129 คน 
                       2.1.1 ต ำแหน่งผู้เข้ำรับกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ มี ผู้บริหำรและครูวิชำกำร 
                       2.1.2 ระยะเวลำในกำรประชุม  โดยภำพรวม ผู้เข้ำร่วมประชุม มีควำมคิดเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม
ระดับ ปำนกลำง 
                       2.1.3  กำรเตรียมทดลองเข้ำประชุมด้วยโดยผ่ำนออนไลน์ ด้วยระบบ  Microsoft  Teams โดย
ภำพรวม ผู้เข้ำร่วมประชุม มีควำมคิดเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมระดับ ปำนกลำง 
                       2.1.4  กำรเข้ำประชุม วันที่ 19 พฤษภำคม 2564  โดยผ่ำนออนไลน์ ด้วยระบบ Microsoft 
Teams ผู้เข้ำร่วมประชุม มีควำมคิดเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมระดับ ปำนกลำง 
                       2.1.5  ระบบเสียงในกำรประชุม  ผู้ เข้ำร่วมประชุม มีควำมคิดเห็นว่ำมีควำมชัดเจน ระดับ  
ปำนกลำง 
                      2.1.6  ควำมรู้ที่ได้จำกกำรประชุม  สำมำรถน ำไปใช้กับงำนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
ผู้เข้ำร่วมประชุม มีควำมคิดเห็นว่ำสำมำรถน ำไปใช้ได้ ระดับ ปำนกลำง 
  2.1.7  ควำมรู้ที่ได้จำกกำรประชุม  สำมำรถน ำไปใช้กับงำนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
ที่เชื่อมโยงกับกำรรองรับกำรประเมินภำยนอก สู่กำรเขียน SAR  ผู้เข้ำร่วมประชุม มีควำมคิดเห็นว่ำสำมำรถน ำไปใช้
เชื่อมโยงได้ ระดับ ปำนกลำง 
  2.1.8  ข้อเสนอแนะในกำรเขียน SAR โดยภำพรวมผู้เข้ำร่วมกำรประชุมมีควำมพึงพอใจ และ
ประสงค์ให้มีกำรประชุมหรืออบรมอย่ำงต่อเนื่อง และกำรประชุมหรืออบรมในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ 
เชื้อโรคไวรัสโคโรนำ (COVID - 19) ด้วยกำรออนไลน์ เป็นวิธีที่เหมำะสม 

                 2.2 แบบประเมินควำมพึงพอใจ เรื่องกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำสู่กำรเขียน SAR ตำมโครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง ด้วยระบบ Microsoft  Teams วันที่ 26 สิงหำคม 2564  จ ำนวน 101 คน 
                       2.1.1 ต ำแหน่งผู้เข้ำรับกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ มี ผู้บริหำร ครูวิชำกำร ศึกษำนิเทศก์ และอ่ืนๆ 
                       2.1.2  มีโรงเรียน เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 39 โรงเรียน 
                       2.1.3  มีสมำชิกจำกโรงเรียน เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 101 คน 
                       2.1.4  ระยะเวลำในกำรประชุม โดยภำพรวม  ผู้เข้ำร่วมประชุม มีควำมพอใจระดับมำก 
                       2.1.5  ระบบเสียงในกำรประชุม ผู้เข้ำร่วมประชุม มีควำมคิดเห็นว่ำมีควำมชัดเจน ระดับดีมำก 
                      2.1.6  เนื้อหำสำระจำกวิทยำกรตรงตำมควำมต้องกำร  ผู้เข้ำร่วมประชุม มีควำมคิดเห็นว่ำ 
ตรงตำมควำมต้องกำร  ระดับมำก 
  2.1.7  ควำมรู้ที่ได้จำกกำรประชุมฯ สำมำรถน ำไปใช้ได้ในกำรเขียน SAR ผู้ เข้ำร่วมประชุม  
มีควำมคิดเห็นว่ำสำมำรถน ำไปใช้ได้ในกำรเขียน SAR ระดับ มำก 
  2.1.8  กำรตอบค ำถำมของวิทยำกร ผู้เข้ำร่วมประชุม มีควำมพอใจ  ระดับมำก 
                          2.1.9  กำรแก้ปัญหำที่เกิดระหว่ำงกำรประชุมฯ ผู้เข้ำร่วมประชุม มีควำมพอใจ  ระดับมำก 
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                        2.1.10  กำรแสดงควำมคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพื่อปรับปรุงในกำรประชุมครั้งต่อไป 
โดยภำพรวมผู้เข้ำร่วมกำรประชุมมีควำมพึงพอใจ และประสงค์ให้มีกำรประชุมหรืออบรมอย่ำงต่อเนื่อง และกำร
ประชุมหรืออบรมในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนำ (COVID - 19) ด้วยกำรออนไลน์ เป็นวิธีที่
เหมำะสม 

 

15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

เชิงปริมาณ  
1. จ ำนวนโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม

กำรศึกษำเอกชนจังหวัดพัทลุง จ ำนวน  39 โรงเรียน มีค่ำพัฒนำ
ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ิมขึ้น 
     2. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนใน
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัด
พัทลุง จ ำนวน  39 โรงเรียน มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพ่ิมขึ้น  
     3. จ ำนวนโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชนจังหวัดพัทลุง จ ำนวน 34 โรงเรียน ที่รับกำร
ประเมินภำยนอกจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) หรือ สมศ. ในกำรประเมิน
รอบสี่ มีผลกำรประเมินอย่ำงน้อยระดับ ดี 

 
39 

โรงเรียน 
 
 
 
 

39 
โรงเรียน 

 
 
 

34
โรงเรียน 

 

 
39 

โรงเรียน 
 
 
 
 

39 
โรงเรียน 

 
 
 

13 
โรงเรียน 

 

 
39  

โรงเรียน 
 

 
39  

โรงเรียน 
 
 
 

12 
โรงเรียน 

 

 
ร้อยละ 
100 

 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

 
 

 
ร้อยละ 92 

 

เชิงคุณภาพ  
    1.  โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชนจังหวัดพัทลุงเป็นสถำนศึกษำที่มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของชำต ิ
    2. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนใน
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัด
พัทลุง มีคุณภำพด้ำนวิชำกำร 
    3. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชนจังหวัดพัทลุง ได้รับผลกำรประเมินจำกส ำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) หรือ 
สมศ.ในกำรประเมินรอบสี่อย่ำงน้อย ระดับดี 

 
39 

โรงเรียน 
 
 
 

39 
โรงเรียน 
 

34
โรงเรียน 

 

 
39 

โรงเรียน 
 

39 
โรงเรียน 

 
13 

โรงเรียน 
 

 
39  

โรงเรียน 
 

39  
โรงเรียน 

 
12 โรงเรียน 

 

 
ร้อยละ 
100 

 
 

 

ร้อยละ 
100 

 
ร้อยละ 92 
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16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

24,000 10,252 - - - 10,252 
หมำยเหตุ  ส่งคืนงบประมำณคงเหลือ  13,748 บำท 

แหล่งงบประมาณ  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

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

 

19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 ไม่มี เพรำะจบโครงกำรแล้ว 
 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดพัทลุง  

มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยใน สำมำรถพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพ และเชื่อมโยงกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำกับกำรประเมินภำยนอกของส ำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) หรือ สมศ. ได้ โรงเรียนที่รับกำรประเมินภำยนอกรอบสี่  
มีผลกำรประเมินอย่ำงน้อย ระดับดี 
 

21.  ผู้รายงาน  นำงสำวพิมพ์สุจี  นวลขวัญ       ต าแหน่ง   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
โทรศัพท์  084 8566 936   โทรสาร    074 829513   E–mail : pim0848566936@gmail.com 

 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่  25 เดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2564 
 
 
 

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



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ****************************** 
 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
2. ชื่อโครงการ  กำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล ส ำหรับผู้บริหำรและ 
                    ครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน จังหวัดพัทลุง   
                    ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  (3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 
          เป้าหมายยุทธศาสตร์ 3.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
          แผนแม่บทประเด็นที่ 11 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ  12 ด้ำนกำรศึกษำ 
         เป้าหมายรวม  1. ยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ 

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
          เป้าหมายรวม  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
           ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 

4.5 แผนความม่ันคง - 
4.6 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก  8. กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน 7. กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21       

4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
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 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
4.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 

 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

4.8.3 แผนงานบูรณาการ 
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ ) 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
7. หลักการและเหตุผล  

ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๕ มุ่งให้
กระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรไปให้สถำนศึกษำให้มำกท่ีสุดด้วยเจตนำรมณ์ที่จะให้สถำนศึกษำ ด ำเนินกำรได้
โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็วสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน สถำนศึกษำ ชุมชน ท้องถิ่น และกำรมีส่วนร่วม
จำกผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส ำคัญท ำให้สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำร สำมำรถ
พัฒนำหลักสูตร และกระบวนกำรเรียนรู้ตลอดจนกำรวัดผลประเมินผล รวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุน กำรพัฒนำคุณภำพ
นักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่ำงมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ และพระรำชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ก ำหนดให้คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน มีอ ำนำจหน้ำที่ ก ำหนด
มำตรฐำนและแผนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำเอกชน และส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริมกำรศึกษำเอกชน  
มีหน้ำที่ส่งเสริม สนับสนุนด้ำนวิชำกำร กำรประกันคุณภำพ กำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือประกันคุณภำพกำรศึกษำ
เอกชน  

งำนด้ำนวิชำกำรเป็นตัวบ่งชี้มำตรฐำนและคุณภำพของสถำนศึกษำ โดยเกี่ยวข้องกับงำนด้ำนหลักสูตร
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล รวมทั้งกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู อย่ำงต่อเนื่อง 
กำรบริหำรงำนวิชำกำร หมำยถึง กำรบริหำรกิจกรรมทุกชนิดในสถำนศึกษำ หรือโรงเรียน เกี่ยวกับกำรปรับปรุง
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภำพที่สุด สิ่งส ำคัญของงำนด้ำนวิชำกำรคือ หลักสูตรเป็น  
ตัวก ำกับงำนด้ำนวิชำกำร ซึ่งหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 
เป็นหลักสูตรอิงมำตรฐำน (Standards – based Curriculum) ซึ่งก ำหนดมำตรฐำนและตัวชี้วัดให้ครูใช้เป็น
เป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยมำตรฐำนและตัวชี้วัดจะครอบคลุมควำมรู้  ทักษะและเจตคติ หรือ
คุณลักษณะที่จ ำเป็นต่อกำรบรรลุมำตรฐำนและตัวชี้วัดนั้นๆ แต่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำลังด ำเนินกำรปรับหลักสูตร
ให้เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ (Competency Standards) ที่กำรก ำหนดมำตรฐำนจะมุ่งเป้ำหมำยไปที่ สมรรถนะ
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ของผู้ เรียนว่ำ ผู้ เรียนจะต้องท ำอะไรได้  โดยยึดควำมสำมำรถที่ผู้ เรียนพึงปฏิบัติได้เป็นหลัก  ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนในฐำนะหน่วยงำนก ำกับดูแลโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ ได้ตระหนักถึง
บทบำทหน้ำที่ในกำรช่วยพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรของโรงเรียนเอกชน  

      ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง  ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญจึงได้จัดท ำกำรพัฒนำหลักสูตร 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล ส ำหรับผู้บริหำรและครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน จังหวัดพัทลุง  ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำหลักสูตร สถำนศึกษำ กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผลที่มีคุณภำพ 
เพ่ือให้ผู้บริหำรและครูโรงเรียนเอกชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรของโรงเรียน 
สำมำรถน ำไปปฏิบัติในโรงเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนได้ตำมศักยภำพ ของผู้เรียน 
 

8. วัตถุประสงค์ 
8.1  เพ่ือให้ผู้บริหำรและครูโรงเรียนเอกชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรของ

โรงเรียน สำมำรถน ำไปปฏิบัติในโรงเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
8.2  เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนจังหวัดพัทลุง 

 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 

ผู้บริหำรและครูโรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศึกษำ ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้ำหมำย ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้  
ควำมเข้ำใจเรื่องหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล 

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
      โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 

 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ            
          ผู้บริหำรและครูสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน จังหวัดพัทลุง จ ำนวน  
39 โรงเรียน 
 

11. ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลำคม  2563  - 30 กันยำยน 2564 
 

12. สถานที่ด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม สถานที่ด าเนนิการ/พื้นที่ด าเนนิการ 
1 กิจกรรมที่ 1 กำรอบรมพัฒนำหลักสูตรปฐมวัย 

พุทธศักรำชกำร 2560 สู่ฐำนสมรรถนะเด็กปฐมวัยใน
ศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบออนไลน์ Google Meet ส ำหรับ
ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดเอกชน จังหวัดพัทลุง 

ระบบออนไลน์ ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
และสถำนศึกษำในสังกัดเอกชน  

2 กิจกรรมที่ 2 กำรอบรมเชิงปฏิบตัิกำรพัฒนำหลักสูตร 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวดัและประเมินผล ส ำหรับ
ผู้บริหำรและครูผู้สอนโรงเรียนสงักัดเอกชน จังหวัดพัทลุง 

ห้องประชุมศิวำ 2 โรงแรมศิวำรอยัล จังหวัดพัทลุง 

3 กิจกรรมที่ 3 กำรประชุมออนไลน์ เรื่องกำรจัดท ำเอกสำร
หลักฐำนทำงกำรศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 

ระบบออนไลน์ ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
และสถำนศึกษำในสังกัดเอกชน 

4 กิจกรรมที่ 4 กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำรโรงเรียนละ 1 ครั้ง 

สถำนศึกษำในสังกัดเอกชน 
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13. กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2564 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1  กำรอบรมพัฒนำหลักสูตรปฐมวัย 
พุทธศักรำชกำร 2560 สู่ฐำนสมรรถนะเด็กปฐมวัย
ในศตวรรษท่ี 21 ด้วยระบบออนไลน์ Google 
Meet ส ำหรับครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดเอกชน 
จังหวัดพัทลุง 

    

กิจกรรมที่ 2  กำรอบรมเชิงปฏบิัติกำรพัฒนำ
หลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรยีนรู้ กำรวัดและ
ประเมินผล ส ำหรบัผู้บริหำรและครูผู้สอนโรงเรียน
สังกัดเอกชน จังหวัดพัทลุง 

    

กิจกรรมที่ 3 กำรประชุมออนไลน์ เรื่องกำรจัดท ำ
เอกสำรหลักฐำนทำงกำรศึกษำที่
กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 

    

กิจกรรมที่ 4 กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำรโรงเรียนละ 1 ครั้ง 

    

 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 กำรอบรมพัฒนำหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักรำชกำร 2560 สู่ฐำนสมรรถนะเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 

21 ด้วยระบบออนไลน์ Google Meet ส ำหรับครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดเอกชน จังหวัดพัทลุง  กลุ่มเป้ำหมำย 
ได้แก่ ผู้บริหำร และครูผู้สอนระดับปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดเอกชน จังหวัดพัทลุง  จ ำนวน  30 โรงเรียนที่เปิด
สอนระดับปฐมวัย  มีผู้เข้ำร่วมกำรประชุม รวมทั้งสิ้นจ ำนวน  110 คน ระหว่ำงวันที่ 7 - 8 มิถุนำยน 2564  ณ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง มีวิทยำกร จ ำนวน 2 ท่ำน  ได้แก่ 

     1)  ผศ.อัมพร  ศรประสิทธิ์    ข้ำรำชกำรบ ำนำญ  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
     2)  นำงสำวอำทิตยำ  ศรประสิทธิ์          รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวรพัฒน์ 

โดยมีผู้เข้ำร่วมกำรอบรมฯ คิดเป็นร้อยละ 100   
กิจกรรมที่ 2  กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล ส ำหรับ

ผู้บริหำรและครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดเอกชน จังหวัดพัทลุง  กลุ่มเป้ำหมำย โรงเรียนในสังกัดเอกชนที่เปิดสอนระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน  34  โรงเรียนๆละ 2 คน  ได้แก่ ผู้บริหำร และครูวิชำกำร รวมทั้งสิ้นจ ำนวน  68  คน 
ณ ห้องประชุมศิวำ 2 โรงแรมศิวำรอยัล อ.เมือง  จ.พัทลุง  ระหว่ำงวันที่  21 – 22  กรกฎำคม   2564  ด ำเนินกำร
ตำมประกำศจังหวัดพัทลุง  เรื่อง มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) (ฉบับ
ที่ 27) ลงวันที่ 3 มิถุนำยน 2564  มีวิทยำกร จ ำนวน 2 ท่ำน  ได้แก่ 

       1)  ดร.มนต์ทิวำ  ไชยแก้ว    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดวิหำรเบิก (กำญจนำนุกูล)   
          2)  ดร.สำลินี  จงใจสุรธรรม  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำพัทลุงเขต 1  
โดยมีผู้เข้ำร่วมกำรอบรมฯ คิดเป็นร้อยละ 100   
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       กิจกรรมที่ 3  กำรประชุมออนไลน์ เรื่องกำรจัดท ำเอกสำรหลักฐำนทำงกำรศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำร
ก ำหนด  ได้แก่ ครูวิชำกำร และนำยทะเบียนโรงเรียนในสังกัดเอกชน จังหวัดพัทลุง จ ำนวน 39  โรงเรียนๆ ละ  
2  ท่ำน รวมทั้งสิ้นจ ำนวน  78  คน  วันเสำร์ที่  26  มิถุนำยน 2564 เวลำ 08.30 - 12.30 น.  ณ ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง  ลิงค์เข้ำห้องประชุมฯ Google Meet : https://meet.google.com/kru-fimf-bbs  
โดยมีผู้เข้ำร่วมกำรประชุมฯ คิดเป็นร้อยละ 100   
       กิจกรรมที่ 4 กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำรโรงเรียนละ 1 ครั้ง  ด ำเนินกำร
นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำร คิดเป็นร้อยละ 100  โดยกำรนิเทศ แบบออนไลน์  
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
 

15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

ผู้บริหำรและครูโรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศึกษำ ร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่อง
หลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 
100 

 

16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
     กิจกรรมที่ 1 กำรอบรมพัฒนำหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักรำชกำร 2560 สู่ฐำนสมรรถนะเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 
21 ด้วยระบบออนไลน์ Google Meet ส ำหรับครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดเอกชน จังหวัดพัทลุง   
 
 
 
 
 
 
 
 

     กิจกรรมที่ 2  กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล 
ส ำหรับผู้บริหำรและครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดเอกชน จังหวัดพัทลงุ 
 
           
 
 
 
 
 
                                                                              
 

https://meet.google.com/kru-fimf-bbs
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               กิจกรรมที่ 3  กำรประชุมออนไลน์ เรื่องกำรจัดท ำเอกสำรหลักฐำนทำงกำรศึกษำที่
กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
17. งบประมาณ  
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

101,150 89,180 - - 57,200 31,980 
     หมำยเหต ุ ส่งคืนงบประมำณคงเหลือ 11,970 บำท 

แหล่งงบประมาณ  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
18.1 ปัญหา อุปสรรค 

             1. กำรส่งเสริมสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำก สช. ส่วนกลำง ในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำเอกชน 
ขำดควำมต่อเนื่อง มีกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ 
             2. ปีงบประมำณ 2564 กำรขับเคลื่อนโครงกำรฯ ในสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด -19 ท ำให้กำร
ด ำเนินกำรประชุม/อบรม ให้ควำมรู้ด ำเนินกำรไม่ได้ตำมแผนงำนที่ระบุในโครงกำร 
             3. ไม่สำมำรถสงพ้ืนที่ด ำเนินกำรนิเทศได้ 

18.2 แนวทางแก้ไข 
1. สช. ส่วนกลำง ควรจัดสรรงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์ชัดเจน และต่อเนื่อง  

              2. ด ำเนินกำรประชุม/อบรม ให้ควำมรู้ตำมมำตรกำรที่จังหวัดก ำหนด  
              3. ใช้วิธีกำรนิเทศแบบออนไลน์ 
 

19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
      1. ให้ควำมรู้ครูเอกชนทุกคนเกี่ยวกับกำรน ำหลักสูตรสมรรถนะสู่กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนระดับชั้นเรียน  
ระดับสถำนศึกษำ 
      2. จัดท ำแผนยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
      3. จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนมีควำมรู้กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนด้วย
ระบบออนไลน์ 
      4.  ให้ควำมรู้ครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนวิทยำกำรค ำนวณ, STEM  
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20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
             1. ผู้บริหำรและครูสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน จ ำนวน 39
โรงเรียน ได้รับกำรพัฒนำหลักสูตร สถำนศึกษำ กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผลที่มีคุณภำพ 
            2. สถำนศึกษำสังกัดเอกชนในจังหวัดพัทลุงได้รับกำรกำรนิเทศ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำร 

21.  ผู้รายงาน นำงสำวจรุวรรณ  ชูขำว        ต าแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ 
โทรศัพท์ 086-4459798      โทรสาร -       E–mail :  jaru2516@gmail.com 

 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่  29  เดือน กันยำยน  พ.ศ. 2564 
 
 

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



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

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

1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
2. ชื่อโครงการ  ยกย่องผู้มีผลงำนดีเด่นต่อกำรพัฒนำกิจกรรมลูกเสือกระทรวงศึกษำธิกำร 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร           สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  (ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็นที่ 10 กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม) 

    4.3 แผนปฏิรูปประเทศ  (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

(ยุทธศำสตร์ 1  ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์) 
4.5 แผนความม่ันคง - 
4.6 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก  (8  กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย) 
4.6 2 นโยบายเร่งด่วน (7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตรวรรษที่ 21.) 

4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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4.8.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 

 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

4.8.3 แผนงานบูรณาการ 
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ ) 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 

7. หลักการและเหตุผล  
              จำกยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพที่เท่ำเทียมทั่วถึง กำรปลูกฝัง
ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์ ซึ่งตรงกับขบวนกำรลูกเสือเป็นกำรฝึกอบรมและพัฒนำ
เยำวชนให้เป็นพลเมืองดี  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  รู้จักกำรช่วยเหลือและมีจิตอำสำ ทั้งนี้ โดยมี
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ และผู้ให้กำรสนับสนุนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภำคส่วน ล้วน
ท ำหน้ำที่ในกำรขับเคลื่อนขบวนกำรลูกเสือไปสู่กำรปฏิบัติและกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของ
กำรพัฒนำให้เยำวชนเป็นพลเมืองดี 
               ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของผู้มีส่วนผลักดันให้กิจกรรมลูกเสือ 
เจริญก้ำวหน้ำ รุ่งเรือง และมีผลงำนดีเด่นในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรลูกเสือ ด้วยควำมมำนะพยำยำม มุ่งพัฒนำ
กิจกำรลูกเสือสู่เยำวชนให้เป็นพลเมืองดี  มีคุณธรรม จริยธรรมด้วยควำมเสียสละ จิตอำสำ /จิตสำธำรณะ จึงได้
ก ำหนดโครงกำรยกย่องผู้มีผลงำนดีเด่นต่อกำรพัฒนำกิจกรรมลูกเสือกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือเป็นกำรยกย่องให้ผู้
ทีใ่ห้กำรสนับสนุนกิจกำรลูกเสือมำโดยตลอด ซึ่งจะเป็นกำรผลักดันให้ผู้ที่มีควำมสนใจในกิจกำรลูกเสือมุ่งท ำควำมดี 
และถ่ำยทอดควำมรู้ ประสบกำรณ์ด้ำนกำรลูกเสือเพ่ือพัฒนำให้เยำวชนเป็นพลเมืองดีต่อไป 
 

8. วัตถุประสงค์ 
           8.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ  สร้ำงขวัญและก ำลังใจส ำหรับผู้มีผลงำนดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็น
แบบอย่ำงที่ดีทำงกำรลูกเสือ 

 8.2 ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชนที่ให้กำรสนับสนุนกิจกรรมของลูกเสือของ
กระทรวงศึกษำธิกำร เกิดควำมภำคภูมิใจและมีเจตคติที่ดีต่อกำรพัฒนำกิจกรรมลูกเสื อให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ
ยิ่งขึ้น 
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9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 

               ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ครูผู้สอนทุกสังกัด และผู้ที่ให้กำรสนับสนุนกิจกำรลูกเสือทั้งภำครัฐและเอกชนที่
มีผลงำนดีเด่นต่อกำรพัฒนำกิจกรรมลูกเสือภำยในจังหวัดพัทลุง สมัครขอรับกำรพิจำรณำคัดเลือกเป็นผู้มีผลงำน
ดีเด่นต่อกำรพัฒนำกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษำธิกำร ครบทั้ง 3 ประเภท 

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
               ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน และผู้ที่ให้กำรสนับสนุนกิจกำรลูกเสือทั้งภำครัฐและเอกชนที่มีผลงำน
ดีเด่นต่อกำรพัฒนำกิจกรรมลูกเสือของจังหวัดพัทลุง ที่สมัครขอรับกำรพิจำรณำคัดเลือกเป็นผู้มีผลงำนดีเด่นต่อกำร
พัฒนำกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษำธิกำร มีคุณสมบัติพร้อมตำมหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือก 
 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
              ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ครูผู้สอนทุกสังกัด และผู้ที่ให้กำรสนับสนุนกิจกำรลูกเสือทั้งภำครัฐและเอกชนที่
มีผลงำนดีเด่นต่อกำรพัฒนำกิจกรรมลูกเสือภำยในจังหวัดพัทลุง 
 

11. ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภำคม - กรกฎำคม  2564 
 

12. สถานที่ด าเนินการ   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง  
 

13. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2564 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1 กำรประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ     
กิจกรรมที่ 2  กำรด ำเนินกำรคัดเลือกฯ     
กิจกรรมที่ 3 กำรสรุปผล รำยงำนผล       

 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 กำรประชำสัมพันธ์โครงกำร 
        ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุงได้ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรแก่สถำนศึกษำทุกสังกัด ท ำให้

มีผู้จัดส่งผลงำนเข้ำรับกำรคัดเลือก  ดังนี้ 
         ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 3 ราย  ได้แก่ 
          1.นำยโกวิท  ลือกิจนำ  ผอ.โรงเรียนบ้ำนด่ำนโลด สังกัด สพป.พัทลุง เขต 2 
          2.นำงวิไล   โชคไพศำล  ผอ.โรงเรียนบ้ำนควนยวน  สังกัด สพป.พัทลุง เขต 2 
          3.นำยโชติ   จิตรขำว    ผอ.โรงเรียนป่ำพะยอมพิทยำคม  สังกัด สพม.พัทลุง  
         ประเภทครูผู้สอน              จ านวน  3 ราย  ไดแ้ก่ 
          1.นำยพลกฤต  โกฎีกุล    ครูโรงเรียนเทศบำลบ้ำนคูหำสวรรค์  สังกัดเทศบำลเมืองพัทลุง 
          2.นำยวิจักษณ์   ฮ่ันพิพัฒน์  ครูโรงเรียนบ้ำนนำโหนด  สังกัด สพป.พัทลุง เขต 1 
         3.นำยเอกชัย  ไพโรจน์    ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่งนำรี  สังกัด สพป.พัทลุง เขต 1 

               ประเภทผู้ให้การสนับสนุน    จ านวน  1 ราย  
         - นำยสมมำตร   ณ  พิจิตร  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
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กิจกรรมที่ 2 การด าเนินการคัดเลือกผู้ส่งผลงานฯ 
         ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง ได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรตัดสินกำรคัดเลือกฯ  
               โดยได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตัดสินกำรคัดเลือกฯ ซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
แต่ละสังกัด  เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส บริสุทธิ์  ยุติธรรม  ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจำก สพป.พัทลุง เขต 1 ผู้แทน
จำก สพป.พัทลุง เขต 2 ผู้แทนจำก สพม.พัทลุง ผู้ทรงคุณวุฒิทำงกำรลูกเสือ และบุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดพัทลุง 

2) จัดประชุมคณะกรรมกำรตัดสินกำรคัดเลือกฯ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง ได้จัดประชุมคณะกรรมกำรตัดสินกำรคัดเลือกฯ เพ่ือชี้แจงท ำควำม

เข้ำใจเกณฑ์กำรคัดเลือกฯ และด ำเนินกำรตัดสินฯ ในวันที่ 6  กรกฎำคม  2564  ณ ห้องประชุมส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 

กิจกรรมที่ 3 การสรุปผล รายงานผล 
         -  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุงได้ด ำเนินกำรสรุปผลกำรคัดเลือกและแจ้งผลกำรคัดเลือกให้

หน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรแจ้งผู้ที่สมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯทุกคนทรำบ พร้อมรำยงำนผลให้
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรทรำบ  ซึ่งผลกำรคัดเลือก ปรำกฏดังนี้ 

           1. ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ได้แก่ นำยโกวิท  ลือกิจนำ ผอ.โรงเรียนบ้ำนด่ำนโลด 
สังกัด สพป.พัทลุง เขต  2 

           2. ประเภทครูผู้สอน ได้แก่ นำยวิจักษณ์  ฮั่นพิพัฒน์  ครูโรงเรียนบ้ำนนำโหนด  
สังกัด สพป.พัทลุง เขต  1 

          3. ประเภทผู้ให้กำรสนับสนุน ได้แก่ นำยสมมำตร  ณ พิจิตร  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
 

15. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ครูผู้สอนทุกสังกัด และผู้ที่ให้กำร
สนับสนุนกิจกำรลูกเสือทั้งภำครัฐและเอกชนที่มีผลงำน
ดีเด่นต่อกำรพัฒนำกิจกรรมลูกเสือภำยในจังหวัดพัทลุง 
สมัครขอรับกำรพิจำรณำคัดเลือกเป็นผู้มีผลงำนดีเด่นต่อ
กำรพัฒนำกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ครบทั้ ง  3  ประเภท  และมี คุณ สมบั ติพ ร้อมตำม
หลักเกณฑ์ฯ 

3 ประเภท 3 ประเภท 3 ประเภท 100 
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16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
17. งบประมาณ  
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

9,600 3,740    3,740 
    หมำยเหตุ  ส่งคืนงบประมำณคงเหลือ 5,860 บำท 

แหล่งงบประมาณ  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
18.1 ปัญหา อุปสรรค 
        ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดสรรงบประมำณและแจ้งให้ส ำนักงำน

ศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุงด ำเนินกำรคัดเลือกผู้มีผลงำนดีเด่นต่อกำรพัฒนำกิจกรรมลูกเสือ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2564  ในช่วงเดือนกรกฎำคม 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่มีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ  2019  ซึ่ง
สถำนศึกษำต่ำง ๆ ได้จัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบออนไลน์  ออนแอนด์  ท ำให้กำรประสำนงำนในด้ำน  
กำรประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ มีข้อจ ำกัด 

18.2 แนวทางแก้ไข 
      1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุงได้มีกำรประสำนงำนผ่ำนหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและประสำนงำน

เป็นกำรภำยในกับสถำนศึกษำทุกสังกัด โดยผ่ำนหลำกหลำยช่องทำง 
      2.กำรด ำเนินกำรคัดเลือกผลงำนของผู้สมัครฯ ผู้รับผิดชอบโครงกำรได้ถือปฏิบัติตำมมำตรกำรกำร

ป้องกันและลดกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ของจังหวัดพัทลุงอย่ำงเคร่งครัด  โดยให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมกำรตัดสินกำรคัดเลือก  มีกำรใส่หน้ำกำกอนำมัย  กำรล้ำงมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์บ่อย ๆ   
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19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
        ประสำนงำนกับส ำนักกำรลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือ
มอบรำงวัลให้ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกแต่ละประเภท คือ ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน และผู้ให้กำร
สนับสนุน 
 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
      ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน และผู้ให้กำรสนับสนุนกิจกรรมทำงกำรลูกเสือ  สำมำรถส่งเสริม สนับสนุนให้ 
สมำชิกลูกเสือ เนตรนำรีได้รับกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และจัดกิจกรรมทำงกำรลูกเสืออย่ำงเต็มศักยภำพ สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2551  และพรบ.กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ.2545  ที่มุ่งเน้นให้เป็นคนดี คนเก่งและมีคุณภำพ มีคุณธรรม จริยธรรมและสำมำรถอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนใน
สังคมอย่ำงมีควำมสุข 
 

21.  ผู้รายงาน นำงอุไรวรรณ  วิชัยกุล      ต าแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำรพิเศษ 
     โทรศัพท์  074 – 829513   โทรสาร  074 – 829513   E–mail : Jawcat@hotmail.com 
 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่  2   เดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2564   
 

 

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

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

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

1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
2. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนำรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร               สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  10 กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้ำนกำรศึกษำ 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

ยุทธศำสตร์ 1 ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
4.5 แผนความม่ันคง   - 
4.6 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก  8 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21  

4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
4.8.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 

 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
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แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

4.8.3 แผนงานบูรณาการ 
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ ) 

 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 

7. หลักการและเหตุผล  
   ตำมพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 กำรศึกษำต้องมุ่ง

สร้ำงพ้ืนฐำนให้แก่ผู้เรียน 4 ด้ำน ส ำนักกำรลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร ได้ก ำหนดจัดกิจกรรมลูกเสือ เพ่ือสนองพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ โดยกำรจัดโครงกำรประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนำรี ระดับจังหวัด และระดับประเทศ วัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงควำมมีระเบียบวินัย  
กล้ำหำญ อดทน  พร้อมเพรียง สำมัคคี สมเกียรติของลูกเสือ อีกทั้งเป็นกำรฝึกควำมเป็นผู้น ำ ผู้ตำมที่ดี  
มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม  และปลูกฝังจิตส ำนึกให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนำรีถูกต้องตำมระเบียบ
ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วย เรื่องเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนำรี โดยได้รับควำมร่วมมือจำกสถำนศึกษำทุกสังกัดจัดส่ง
กองลูกเสือ เนตรนำรี เข้ำร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนำรี ฝึกซ้อม เตรียมควำมพร้อม และกำรสร้ำง
ทักษะต่ำง ๆ ร่วมกัน ซึ่งเป็นกำรพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
ได้อย่ำงมคีุณภำพ และเป็นพลเมืองดีของชำติต่อไป  

  ในกำรนี้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง ได้เห็นควำมส ำคัญในกำรประกวดระเบียบแถวว่ำเป็น
กิจกรรมลูกเสือที่สำมำรถพัฒนำเยำวชนให้เป็นพลเมืองดี เสริมสร้ำงทักษะชีวิต จัดกิจกรรมกำรประกวด 
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนำรี ระดับจังหวัด และเป็นตัวแทนกำรประกวด ฯ ระดับประเทศต่อไป  
 

8. วัตถุประสงค์ 
                8.1  เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนำรี มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองดี
ในเรื่องกำรมีระเบียบ วินัย มีควำมเข้มแข็ง อดทน มีควำมเป็นผู้น ำ ควำมพร้อมเพรียง สร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคี 
รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือผู้อ่ืน มีทักษะกำรอยู่ร่วมกัน สร้ำงเสริมประสบกำรณ์ชีวิต และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้  

  8.2  เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจแนวทำง วิธีกำร และหลักเกณฑ์กำรประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  
เนตรนำรี ที่ส่งเสริมให้เยำวชนมีระเบียบวินัยได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม และมีมำตรฐำน  
                8.3 เพ่ือฟ้ืนฟูกิจกำรลูกเสือในสถำนศึกษำ และเพ่ือให้ลูกเสือมีควำมรัก ควำมสนใจ และเห็นคุณค่ำ
กิจกรรมลูกเสือมำกยิ่งขึ้น  
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9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 

                - ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนำรี ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85    

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
                - สถำนศึกษำส่งทีมลูกเสือ เนตรนำรี เข้ำร่วมแข่งขันประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนำรี ระดับ
จังหวัด ทั้ง 7 กลุ่มกำรประกวด และได้รับกำรคัดเลือกเป็นตัวแทน ระดับจังหวัด ที่ชนะเลิศ เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กำรประกวด ฯ ในระดับประเทศต่อไป  
 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ                
      -  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ สถำนศึกษำทุกสังกัด ที่เข้ำร่วมกำร

แข่งขันประกวดฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ ำนวน 350 คน  
 

11. ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภำคม – กรกฎำคม  2564 
 

12. สถานที่ด าเนินการ   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง / สถำนศึกษำต่ำง ๆ ที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันประกวด
ระเบียบแถว ฯ 
 

13. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2564 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1   ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ      
กิจกรรมที่ 2  ประชุมคณะกรรมกำรและผู้เกี่ยวข้อง 
เพ่ือชี้แจงแนวทำง ขั้นตอนกำรประกวดฯ 

    

กิจกรรมที่ 3  ด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันแต่ละกลุ่ม
กำรประกวด ฯ   

    

กิจกรรมที่ 4  ประกำศผลกำรแข่งขัน สรุปผลและ
รำยงำนผล กำรแข่งขัน คัดเลือกตัวแทนเข้ำร่วมแข่งขัน
ระดับประเทศ 

    

 
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1 ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ  โดยท ำหนังสือแจ้งประชำสัมพันธ์ไปยังสถำนศึกษำทุกสังกัด ในจังหวัด
พัทลุง  

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมกำร ตัวแทนสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือชี้แจง
แนวทำง ขั้นตอนกำรประกวดฯ 

กิจกรรมที่ 3 – 4  ไม่ได้ด ำเนินกำร เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
ในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง มีควำมรุนแรงท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันได้ ท ำให้สถำนศึกษำที่สมัครเข้ำร่วม
แข่งขันขอถอนตัวออกจำกกำรแข่งขันท้ังหมด  
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15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงา

น 
ร้อยละ 

เชิงปริมาณ  
- ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนำรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85    

 
ร้อยละ 

85 

 
- 

 
- 

 
- 

เชิงคุณภาพ  
- สถำนศึกษำส่งทีมลูกเสือ เนตรนำรี เข้ำร่วมแข่งขัน
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนำรี ระดับจังหวัด ทั้ง 7 
กลุ่มกำรประกวด และได้รับกำรคัดเลือกเป็นตัวแทน ระดับ
จังหวัด ที่ชนะเลิศ เข้ำร่วมกำรแข่งขันกำรประกวดใน
ระดับประเทศต่อไป 

 
7 กลุ่ม 

 
- 

 
- 

 
- 

 

16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

17. งบประมาณ  
 งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

50,800 8,010 - - - 8,010 
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หมำยเหตุ   ส่งคืนงบประมำณคงเหลือ 42,720 บำท  แหล่งงบประมาณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
18.1 ปัญหา อุปสรรค 

                 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง มีควำมรุนแรง
ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันได้ ท ำให้สถำนศึกษำที่สมัครเข้ำร่วมแข่งขันขอถอนตัวออกจำกกำร
แข่งขันท้ังหมด  

18.2 แนวทางแก้ไข 
                 เห็นควรเลื่อนหรือขยำยเวลำกำรจัดกำรแข่งขันออกไปอีก เมื่อสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุงเริ่มคลี่คลำยสำมำรถด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันได้  
 

19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป  - 
 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
20.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ให้ควำมส ำคัญ ให้กำรสนับสนุนกิจกรรมกำรประกวด

ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนำรี ด้วยดีตลอดมำ 
20.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ สนับสนุน ส่งเสริม กำรด ำเนินกิจกรรมกำรประกวด

ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนำรี ในสถำนศึกษำ มำกยิ่งขึ้น  
20.3 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง   สำมำรถประชำสัมพันธ์กิจกำรลูกเสือให้เป็นที่รู้จักแพร่หลำย

มำกยิ่งขึ้น 
 

21.  ผู้รายงาน     นำยอนุวรรตน์  พรหมแก้ว    ต าแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
โทรศัพท์   093-6852141     โทรสาร            E–mail :   

 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่    19    เดือน     สิงหำคม    พ.ศ.  2564   
 
 
 

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

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

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

1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
2. ชื่อโครงการ  นิเทศกำรจัดกิจกรรมลูกเสือในสถำนศึกษำ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ   3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

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

ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
4.5 แผนความม่ันคง   - 
4.6 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก   8 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน   7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
4.8.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 

 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
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 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

4.8.3 แผนงานบูรณาการ 
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ ) 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
7. หลักการและเหตุผล  
  เด็กและเยำวชนเป็นทรัพยำกรบุคคลที่ส ำคัญยิ่งต่อกำรพัฒนำประเทศ  กำรส่งเสริมให้เด็กและเยำวชน
เป็นคนดี  มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์อันจะน ำประเทศชำติสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ดังนั้นรัฐบำล หน่วยงำนภำครัฐ 
จึงให้ควำมส ำคัญ ในกำรส่งเสริม และสนับสนุนให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ น ำกระบวนกำรต่ำง ๆ 
ไปใช้ในกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน ซึ่งหนึ่งในกระบวนนั้นก็คือกระบวนกำรหรือกิจกรรมลูกเสือ ที่มีวัตถุประสงค์
ตำมพระรำชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มำตรำ 8 เพ่ือพัฒนำลูกเสือทั้งทำงกำย สติปัญญำ จิตใจ และศีลธรรม ให้
เป็นพลเมืองดีมีควำมรับผิดชอบ และช่วยสร้ำงสรรค์สังคมให้เกิดควำมสำมัคคีและมีควำมเจริญก้ำวหน้ำ  อีกทั้ง 
กิจกรรมลูกเสือ ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้ำงค่ำนิยมของคนไทย  12 ประกำร ตำมนโยบำย ของคณะรักษำ
ควำมสงบและเรียบร้อยแห่งชำติ   
  กำรที่จะพัฒนำเด็กและเยำวชนให้ตอบสนองบรรลุวัตถุประสงค์ตำมพระรำชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเสริมสร้ำงค่ำนิยมของคนไทย 12  ประกำร ผู้บังคับบัญชำลูกเสือหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ จะต้องมีทัศนคติที่ดี มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีทักษะในกำรจัดกิจกรรมลูกเสืออย่ำง
ถูกต้อง ส ำนักงำนศกึษำธิกำรจังหวัดพัทลุง จึงได้จัดโครงกำรนิเทศกำรจัดกิจกรรมลูกเสือในสถำนศึกษำขึ้น 
 

8. วัตถุประสงค์ 
8.1 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชำลูกเสือหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ ตระหนักและเห็นถึง

ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนโดยผ่ำนกระบวนกำรลูกเสือ 
8.2 เพ่ือรับทรำบผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือใน

สถำนศึกษำ  
 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
  9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 

                - จ ำนวนสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนกิจกรรมลูกเสือในจังหวัดพัทลุง  80 แห่ง 
 9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
                - ร้อยละควำมพึงพอใจของเจ้ำหน้ำที่  ผู้บังคับบัญชำลูกเสือและครูผู้สอนที่เข้ำรับกำรนิเทศได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ตลอดจน มีทัศนคติและทักษะที่ถูกต้องในกำรจัดกิจกรรม
ลูกเสือ ร้อยละ 85 
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10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ      

ผู้บังคับบัญชำลูกเสือในสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนกิจกรรมลูกเสือ  จ ำนวน  80 แห่ง 

11. ระยะเวลาด าเนินการ    พฤษภำคม – กันยำยน 2564 

12. สถานที่ด าเนินการ    ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง ผ่ำนระบบออนไลน์ Google Meet  
 

13. กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2564 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมกำรนิเทศและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือชี้แจงแนวทำง ขั้นตอนกำรนิเทศฯ 

    

กิจกรรมที่ 2   ด ำเนินกำรจดักำรนิเทศสถำนศึกษำ 
ผ่ำนระบบออนไลน์ Google Meet 

    

กิจกรรมที่ 3  รำยงำนผล  สรุปผล กำรด ำเนินงำน 
รูปเล่ม 

    

 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม 
  กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมควำมพร้อม วำงแผน จัดท ำแผนนิเทศ สร้ำงเครื่องมือกำรนิเทศ มีค ำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ  
  กิจกรรมที่ 2  นิเทศสถำนศึกษำ ที่จัดกิจกรรลูกเสือ ผ่ำนระบบออนไลน์ Google Meet ตำมตำรำง   

ก ำหนดกำรนิเทศที่ก ำหนดไว้  บันทึกผลกำรนิเทศกิจกรรมลูกเสือ 
 

15. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)  
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงา

น 
ร้อยละ 

เชิงปริมาณ  
- จ ำนวนสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนกิจกรรม
ลูกเสือในจังหวัดพัทลุง   

 
80 แห่ง 

 

 
80 แห่ง 

 

 
80 แห่ง 

 

 
ร้อยละ
100 

เชิงคุณภาพ  
- ร้อยละของควำมพึงพอใจ ผู้บังคับบัญชำลูกเสือและ
ครูผู้ สอนที่ เข้ ำรับกำรนิ เทศได้แลกเปลี่ ยน เรียนรู้
ประสบกำรณ์ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ตลอดจน มีทัศนคติ
และทักษะที่ถูกต้องในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ 

 
ร้อยละ 85 

 
ร้อยละ 85 

 
ร้อยละ 
100 

 

 
ร้อยละ 
100 
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16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. งบประมาณ  
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

10,000 5,750 - - - 5,750 
    หมำยเหตุ  ส่งคืนงบประมำณคงเหลือ 4,250 บำท 

แหล่งงบประมาณ   ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
18.1 ปัญหา อุปสรรค 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ท ำให้กำรนิเทศมีควำม
จ ำเป็นต้องใช้ระบบออนไลน์ ซึ่งกำรติดต่อสื่อสำรอำจจะครอบคลุมทุกประเด็นกำรนิเทศสถำนศึกษำ   

18.2 แนวทางแก้ไข 
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ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุงได้น ำองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรนิ เทศเพ่ิมเติมไว้ในกลุ่มไลน์ 
เพ่ือให้ผู้รับกำรนิเทศได้ศึกษำเพ่ิมเติม  
 

19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด ฯ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง มีกำรวำงแผนจะด ำเนินกำรออกติดตำมกำร  

จัดกิจกรรมลูกเสือในสถำนศึกษำ ทุกสังกัด ในปีงบประมำณถัดไป   
 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
           1 ผู้บังคับบัญชำลูกเสือหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ ตระหนักและเห็นถึงควำมส ำคัญของ
กำรพัฒนำเด็กและเยำวชนโดยผ่ำนกระบวนกำรลูกเสือ 
  2 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง ได้รับทรำบผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรค ตลอดจน
ข้อเสนอแนะในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือในสถำนศึกษำ  

21.  ผู้รายงาน   นำยอนุวรรตน์  พรหมแก้ว      ต าแหน่ง   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร   
      โทรศัพท์    093-6852141     โทรสาร  074-606718     E–mail :    
 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่  3   เดือน  สิงหำคม    พ.ศ.  2564    
 
 

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



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
          ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

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

1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
2. ช่ือโครงการ  ติดตำมเพ่ือส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนนอกระบบ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63    ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   

(โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  (ด้ำน 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  ) 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำน 21 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ  (ด้ำน 12 ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

(ยุทธศำสตร์ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำล ในสังคมไทย) 
4.5 แผนความม่ันคง - 
4.6 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก  (ข้อ 8  กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย) 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน - 

4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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4.8.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 

 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

4.8.3 แผนงานบูรณาการ 
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ ) 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
 

7. หลักการและเหตุผล  
  กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนนอกระบบ  เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในทุกช่วงวัย  
ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  โดยกำรจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบจะต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียนเอกชนและระเบียบที่เกี่ยวข้องตำมมำตรฐำนกำรจัดตั้ งโรงเรียนนอกระบบและเมื่อได้ 
รับอนุญำตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนแล้ว  กำรด ำเนินกำรกิจกำรของโรงเรียนนอกระบบแต่ละแห่งจะต้องค ำนึงถึงคุณภำพ
กำรศึกษำ  โดยเฉพำะคุณภำพของผู้เรียนที่จะเป็นหลักประกันว่ำผู้เรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรเป็นผู้ที่มีควำมรู้  
ควำมสำมำรถ  และมีเจตคติที่ดีตำมจุดประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียนและประชำชนมีควำมม่ันใจที่จะเลือกเรียน
ในโรงเรียนนอกระบบ 
  ปัจจุบันโรงเรียนนอกระบบ สังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง  จ ำนวนทั้งสิ้น 38  โรงเรียน (ข้อมูลกลุ่ม
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน เดือนมิถุนำยน 2564)  โดยแต่ละประเภทมีจ ำนวน ดังนี้ 

1. ประเภทศิลปะและกีฬำ   จ ำนวน   3 โรง 
2. ประเภทวิชำชีพ    จ ำนวน  8 โรง 
3. ประเภทกวดวิชำ    จ ำนวน  25 โรง 
4. ประเภทสร้ำงเสริมทักษะชีวิต  จ ำนวน  2 โรง 

   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ซึ่งมีหน้ำที่เป็นศูนย์ส่งเสริม สนับสนุนและทะเบียนกลำง
ทำงกำรศึกษำ ได้จัดท ำระบบศูนย์กลำงกำรบูรณำกำรข้อมูลทะเบียนโรงเรียนและประวัติผู้เรียน ครู บุคลำกรโรงเรียน
เอกชน (Private  Education  Data  Center : PEDC) ขึ้นและได้เริ่มใช้ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563  โดยข้อมูลจำก
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กลุ่มงำนทะเบียน ณ  เดือนมกรำคม 2564  พบว่ำข้อมูลจ ำนวนโรงเรียนนอกระบบปิดกิจกำรเป็นจ ำนวนมำก  ข้อมูล
ดังกล่ำวสะท้อนให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลงของกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ  ดังนั้นเพ่ือส ำรวจ รวบรวมและปรับ
ฐำนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนได้จัดท ำคู่มือกำรติดตำมเพ่ือส่งเสริม
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนนอกระบบเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรตรวจติดตำม ประกอบด้วย 5 ด้ำนหลัก  
รวมทั้งบูรณำกำรงำนด้ำนต่ำงๆ  ท ำให้กำรติดตำมกำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งข้ึน 
 

8. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อตรวจสอบ  ติดตำมและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนนอกระบบในจังหวัดพัทลุง โดยแบ่งเป็น 

5 ด้ำน ดังนี้ 
     3.1.1  ด้ำนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนตำมระบบฐำนข้อมูล  PEDC   
     3.1.2  ด้ำนที่ 2 ข้อมูลกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนนอกระบบ   
     3.1.3  ด้ำนที่ 3 กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพของโรงเรียนนอกระบบ   
     3.1.4  ด้ำนที่ 4 ปัญหำและอุปสรรค/ควำมต้องกำรในกำรสนับสนุน/ส่งเสริม  
     3.1.5  ด้ำนที่ 5 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
3.2 เพ่ือรวบรวมและจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนนอกระบบในจังหวัดพัทลุง ให้

ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  
  

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 

9.1.1 จ ำนวนโรงเรียนนอกระบบที่ได้รับกำรติดตำมเพ่ือส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
9.1.2 จ ำนวนโรงเรียนนอกระบบที่ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนตำมระบบศูนย์กลำงบูรณำกำรข้อมูล 

(PEDC) 
    9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 

9.2.1 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุงสำมำรถรำยงำนกำรติดตำมเพ่ือส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของโรงเรียนนอกระบบภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

9.2.2  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง  มีข้อมูลกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนนอกระบบ  
ที่สมบูรณ์ ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   
จ ำนวนโรงเรียนนอกระบบที่ได้รับกำรติดตำมเพ่ือส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเป้ำหมำย  โรงเรียนเอกชน

นอกระบบ  จ ำนวน  8  โรงเรียน 
 

11. ระยะเวลาด าเนินการ   กรกฎำคม - สิงหำคม  2564 
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12. สถานที่ด าเนินการ 
       12.1 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ในจังหวัดพัทลุง 

12.2 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
 

13. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

การด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย.) 

 ประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือวำงแผนกำร
ติดตำม 

    

 จัดเตรียมข้อมูลตำมแบบติดตำม  
(ระบบ PEDC) 

    

 ด ำเนินกำรติดตำมโรงเรียนนอกระบบ
ตำมท่ีก ำหนด 
- เก็บรวบรวมข้อมูล  โดยพิจำรณำ

จำกสภำพจริง  เอกสำร กำรสังเกต
และสัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

- ให้ข้อเสนอแนะกรณีพบว่ำผลกำร
ติดตำมไม่สอดคล้องกับข้อมูล
เบื้องต้น 

    

 ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วนของ
แบบติดตำมฯ 

    

 รำยงำนผลไปยัง สช.     
 
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม 

โครงกำรติดตำมเพ่ือส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนนอกระบบ  เป็นกำรตรวจสอบ  ติดตำมและส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนนอกระบบในจังหวัดพัทลุง โดยแบ่งเป็น 5 ด้ำน ดังนี้ ด้ำนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐำนตำมระบบ
ฐำนข้อมูล  PEDC ด้ำนที่ 2 ข้อมูลกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนนอกระบบ ด้ำนที่ 3 กำรด ำเนินงำนประกัน
คุณภำพของโรงเรียนนอกระบบ  ด้ำนที่ 4 ปัญหำและอุปสรรค/ควำมต้องกำรในกำรสนับสนุน/ส่งเสริม  และด้ำนที่ 5 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  รวมทั้งด ำเนินกำรรวบรวมและจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนนอกระบบใน
จังหวัดพัทลุง ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  รวบรวมปัญหำ อุปสรรค  และควำมต้องกำรในกำรสนับสนุน ส่งเสริมของโรงเรียน ใน
ประเด็นกำรบริหำรจัดกำร กำรพัฒนำผู้เรียน กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน  8  โรงเรียน คือ  
โรงเรียนกวดวิชำครูเจี๊ยบ  โรงเรียนกวดวิชำอริยะ(ครูย๊ะ)  โรงเรียนดนตรีมำยสตูดิโอ  โรงเรียนบ ำรุงรักษ์พัทลุง  
โรงเรียนศูนย์ภำษำอังกฤษสกอลลำสติก  โรงเรียนสอนวิทยำศำสตร์และคอมพิวเตอร์ไบกำ  โรงเรียนเดอะเบรนพัทลุง
และโรงเรียนกวดวิชำวรรณสรณ์ พัทลุง โดยด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 9 – 30 กรกฎำคม 2564  ทั้งนี้ คณะกรรมกำร
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ตรวจติดตำมฯ ได้ก ำกับให้โรงเรียนให้ควำมส ำคัญในกำรปรับปรุงข้อมูลของโรงเรียนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมทั้ง
ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนนอกระบบให้ครบถ้วน   

 

15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

เชิงปริมาณ  
1. จ ำนวนโรงเรียนนอกระบบที่ได้รับกำรติดตำมเพ่ือ
ส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
2. จ ำนวนโรงเรียนนอกระบบที่ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูล
พ้ืนฐำนตำมระบบศูนย์กลำงบูรณำกำรข้อมูล (PEDC) 
 

 
8 โรง 

 
8 โรง 

 
8 โรง 

 
8 โรง 

 
8 โรง 

 
8 โรง 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ  
1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุงสำมำรถรำยงำน
กำรติดตำมเพ่ือส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
โรงเรียนนอกระบบภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
2. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง  มีข้อมูลกำร
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนนอกระบบ ที่
สมบูรณ์ ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 

 
รำยงำนภำยใน
ระยะเวลำที่

ก ำหนด 
 

มีข้อมูลสมบูรณ์  
ครบถ้วน เป็น

ปัจจุบัน 

 
ภำยใน

ระยะเวลำที่
ก ำหนด 

 
มี 

 

 
ภำยใน

ระยะเวลำที่
ก ำหนด 

 
มี 
 

 

 
16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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17. งบประมาณ  
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

9,600 9,600 - - - 9,600 
แหล่งงบประมาณ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 

 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
17.1 ปัญหา อุปสรรค   - 
17.2 แนวทางแก้ไข  - 

 

19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป    - 
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20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
          20.1 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน ในกำรตรวจติดตำมเพ่ือส่งเสริมคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ 
           20.2 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุงมีข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนนอกระบบเป็น
ปัจจุบัน และสอดคล้องกับสภำวกำรณ์กำรจัดกำรศึกษำในปัจจุบัน 
 

21.  ผู้รายงาน  นำงเพ็ญนภำ  พรพงศ์วิทย์        ต าแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
       โทรศัพท์ 089-8700965          โทรสาร –           E–mail :  jeabpornpong@gmail.com  
 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30  เดือน กันยำยน  พ.ศ.2564 
 
 

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

mailto:jeabpornpong@gmail.com


แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
        ****************************** 

 

1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
2. ชื่อโครงการ  กำรคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร           สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ   

(โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้ำน 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทประเด็นที่ 10  กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ  12 ด้ำนกำรศึกษำ 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

ยุทธศาสตร์ที ่1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
4.5 แผนความม่ันคง - 
4.6 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก  8  กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
4.8.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 

4.8.3 แผนงานบูรณาการ 
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ ) 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
7. หลักการและเหตุผล  

กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้เยำวชนเป็นคนดี เก่ง และสำมำรถอยู่ใน
สังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  ผู้ เรียนสำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันโดยผ่ำนกำรฝึกทักษะ
กระบวนกำรเรียนรู้จำกกำรลงมือปฏิบัติจริง  มีกำรปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน  รู้จักกำรมีระเบียบวินัย กำรเสียสละ 
กำรอดทน ควำมสำมัคคีในหมู่คณะ  ซึ่งกิจกรรมดังกล่ำวนี้ สถำนศึกษำเป็นหน่วยงำนที่ส ำคัญยิ่งในกำรพัฒนำและ 
หล่อหลอมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยใช้หลักกำรของลูกเสือ กำรยึดมั่นในกฎและค ำปฏิญำณของ
ลูกเสือ กำรใช้ระบบหมู่  รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง ส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรม เป็นผู้มีควำม
พอเพียง มีระเบียบวินัย มีควำมซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตอำสำ มีควำมรับผิดชอบและควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำประเทศในอนำคตตำมบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำง
รวดเร็วในศตวรรษท่ี 21 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของสถำนศึกษำที่มุ่งเน้นพัฒนำเยำวชนให้
เป็นคนดี  ซึ่งส่งเสริมผู้เรียนโดยใช้กระบวนกำรลูกเสือในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน จึ งได้จัดโครงกำรคัดเลือก
โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
8. วัตถุประสงค์ 

8.1 เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนได้ใช้กระบวนกำรลูกเสือพัฒนำผู้เรียนอย่ำงแท้จริง ทั้งด้ำนกำรพัฒนำทักษะ 
กระบวนกำรเรียนรู้ กำรลงมือปฏิบัติและผู้เรียนสำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน  
 8.2 เพ่ือสร้ำงขวัญ และก ำลังใจในกำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมลูกเสือในสถำนศึกษำแก่โรงเรียนที่มีกำรจัด
กิจกรรมลูกเสือและปลูกฝังจิตส ำนึกให้ผู้เรียนยึดมั่น โดยกำรน ำกฎและค ำปฏิญำณของลูกเสือไปใช้ในกำรอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม  
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9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ   

                  โรงเรียนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมประกำศ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องเกณฑ์  
กำรคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  มีผลผ่ำนกำรประเมินคะแนนไม่น้อยกว่ำ  
ร้อยละ 80 

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
      9.2.1 โรงเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกตำมโครงกำรดีวิถีลูกเสือ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  

มีขวัญและก ำลังใจในกำรที่จะส่งเสริมกระบวนกำรลูกเสือให้กับผู้เรียนต่อไป 
        9.2.2 โรงเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกตำมโครงกำรดีวิถีลูกเสือ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
สำมำรถเป็นต้นแบบและน ำควำมรู้ แนวทำงกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนไปขยำยผลแก่โรงเรียนอ่ืนๆ ในอนำคต
ต่อไป 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
โรงเรียนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจ ำปี พ.ศ.2564 ระดับจังหวัดเป็นตัวแทนและรับ

รำงวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ในระดับประเทศในล ำดับต่อไป 

11. ระยะเวลาด าเนินการ  วนัที่  8 – 19  กรกฎำคม 2564  

12. สถานที่ด าเนินการ    ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 

13. กิจกรรมที่ด าเนินการ   

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย.) 

กิจกรรมที่  1   ประชุมคณ ะกรรมกำร
พิจำรณำคัดเลือกและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือชี้แจง
แนวทำง หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกฯ 

    

กิจกรรมที่ 2. สถำนศึกษำ น ำเสนอผลงำน
และเอกสำรประกอบ ตำมหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำคัดเลือกฯ 

    

กิจกรรมที่ 3  รำยงำนผล สรุปผล  
กำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ 

    

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1  จัดประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือชี้แจงแนวทำง หลักเกณฑ์

กำรคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  ในวันที่ 8 กรกฎำคม 2564  ณ  ห้องประชุม
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง  มีผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 9 คน 

กิจกรรมที่ 2 สถำนศึกษำ น ำเสนอผลงำน และเอกสำรประกอบตำมหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกฯ  ในวันที่  
14 – 16 กรกฎำคม 2564 เวลำ 08.30 – 16.30  น. ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง  มีโรงเรียน 
เข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 5 แห่ง  โดยมีศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง เป็นประธำน  ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนลูกเสือ  
คณะกรรมกำรคัดเลือกฯ และผู้บริหำรสถำนศึกษำ คณะครูผู้ทุกสถำนศึกษำฯ เข้ำร่วม   
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 โดยได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนลูกเสือ  และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พัทลุงเขต 1 และเขต 2  ที่ได้จัดส่งสถำนศึกษำที่มีผลงำนด้ำนกิจกรรมลูกเสือเข้ำร่วมคัดเลือกในโครงกำรฯ    คือ 
โรงเรียนอนุบำลป่ำพะยอม, โรงเรียนบ้ำนเนินทรำย, โรงเรียนบ้ำนแม่ขรี (สวิงประชำสรรค์) , โรงเรียนบ้ำนด่ำนโลด  
และโรงเรียนวัดรัตนวรำรำม  ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนลูกเสือ ที่ร่วมเป็นคณะกรรมกำรตัดสินคัดเลือกโรงเรียนดี
วิถีลูกเสือ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ระดับจังหวัดพัทลุง 

กิจกรรมที่  3   จัดประชุมคณะกรรมกำรสรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ   ในวันที่            
19 กรกฎำคม 2564  ณ  ห้องประชุมส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง  มีผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 5 คน 

15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

เชิงปริมาณ 
โรงเรี ยนที่ ผ่ ำนกำรคั ด เลื อกตำมประกำศ ส ำนั ก งำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องเกณฑ์กำรคัดเลือกโรงเรียนดี
วิถีลูกเสือ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  มีผลผ่ำนกำร
ประเมินคะแนนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 
80 

 
5 แห่ง 

 
5 แห่ง 

 
ร้อยละ 
100 

เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนที่ ได้ รับกำรคัด เลือกตำมโครงกำรดีวิถีลู กเสือ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  มีขวัญและก ำลังใจในกำร
ที่จะส่งเสริมกระบวนกำรลูกเสือให้กับผู้ เรียนต่อไป  และ
สำมำรถเป็นต้นแบบและน ำควำมรู้ แนวทำงกำรด ำเนินงำน
ของโรงเรียนไปขยำยผลแก่โรงเรียนอ่ืนๆ  ในอนำคตต่อไป 

    

 

 

16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  

ประชุมคณะกรรมกำรคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือฯ (วันที่ 8 กรกฎำคม 2564) 
 

 

 

 

 

 

 

สถำนศึกษำน ำเสนอผลงำน/เอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ในกำรพิจำรณำคัดเลือกฯ (วันที่ 14 – 16 กรกฎำคม 2564) 
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จัดประชุมคณะกรรมกำรสรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ  (วันที่ 19 กรกฎำคม 2564) 
 
 
 

 
 

 
 

17. งบประมาณ  
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

11,500 10,620 - - - 10,620 
    หมำยเหตุ  ส่งคืนงบประมำณคงเหลือ 880 บำท 

แหล่งงบประมาณ  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
18.1 ปัญหา อุปสรรค 

     กำรคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจ ำปี พ.ศ2564 อำจไม่เป็นไปตำมปฏิทินที่ก ำหนด  เนื่องจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019   
      18.2 แนวทางแก้ไข 
                1. ปรับเปลี่ยนกิจกรรมกำรออกลงพ้ืนที่เพ่ือให้กรรมกำรดูสภำพจริงของสถำนศึกษำที่สมัครเข้ำร่วม
โครงกำรเป็นให้สถำนศึกษำที่สมัครเข้ำร่วมโครงกำรทุกโรง น ำเอกสำร หลักฐำนที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
กำรประเมิน มำแสดงให้คณะกรรมกำรได้พิจำรณำ โดยก ำหนดให้แต่ละสถำนศึกษำน ำหลักฐำนมำแสดงให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำ โรงละ 1 วัน เพ่ือเป็นลดกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนำ 2019 
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                2.คณะกรรมกำรและผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูที่รับผิดชอบ ที่น ำเอกสำร หลักฐำนมำแสดงให้
คณะกรรมกำรได้พิจำรณำให้คะแนน  รวมทั้งเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุงที่เกี่ยวข้องทุกคน
ปฏิบัติตนตำมมำตรกำรป้องกันและลดกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ของจังหวัดพัทลุงอย่ำง
เคร่งครัด 
 

19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
            1. ชี้แจง ท ำควำมเข้ำใจกำรด ำเนินงำนโรงเรียนดีวิถีลูกเสือให้แก่สถำนศึกษำที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็น
โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2564  ให้ด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องและเป็นต้นแบบในกำรสร้ำง
เครือข่ำยให้แก่สถำนศึกษำอ่ืนต่อไป 
        2. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 หำกสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคนำ 2019 ลดลง 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
20.1 สถำนศึกษำได้ใช้กระบวนกำรลูกเสือพัฒนำผู้เรียนอย่ำงแท้จริง ทั้งด้ำนกำรพัฒนำทักษะ กระบวนกำร

เรียนรู้ กำรลงมือปฏิบัติและผู้เรียนสำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน  
20.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน และสมำชิกลูกเสือ  มีขวัญ และก ำลังใจในกำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรม

ลูกเสือในสถำนศึกษำแก่โรงเรียนที่มีกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและปลูกฝังจิตส ำนึกให้ผู้เรียนยึดมั่น โดยกำรน ำกฎและ
ค ำปฏิญำณของลูกเสือไปใช้ในกำรอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม  

21.  ผู้รายงาน  นำงอุไรวรรณ  วิชัยกุล    ต าแหน่ง   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ  
โทรศัพท์  081-3280789    โทรสาร   074-606718 E–mail :       -  

22. วันที่รายงาน ณ วันที่    13   เดือน  กันยำยน        พ.ศ. 2564      

 

 

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



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
          ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

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

1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
2. ชื่อโครงการ  จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดพัทลุง 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร             สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   

(โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  (ด้ำนที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ) 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็นที่ 20 กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ  (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

(ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย) 
4.5 แผนความม่ันคง - 
4.6 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก  (ที่ 11 กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ) 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน - 

4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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4.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 

 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

4.8.3 แผนงานบูรณาการ 
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ ) 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
7. หลักการและเหตุผล  

สืบเนื่อง จำกค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำใน
ภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำรให้จัดตั ้งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร เพื่อปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำตำม กฎหมำย
ก ำหนด กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ข้อ 1 ที่มอบหมำยให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด รับผิดชอบในข้อ 
11(2) กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ และแผนปฏิบัติกำรเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
พัทลุงเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ด ำเนินกำรตำมบทบำทหน้ำที่ ส่งเสริมกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรกำรจัดกำรดังกล่ำว
ข้ำงต้น และสำมำรถทบทวน ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี  รวมถึงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง จึงได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดพัทลุง 
เพ่ือขี้แจงและท ำควำมเข้ำใจให้กับผู้รับผิดชอบกำรจัดท ำแผน และงบประมำณของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในระดับ
จังหวัด ท ำให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวคิด และหลักกำรของกำรจัดท ำแผน โครงกำรและงบประมำณ สำมำรถ
เชื่อมโยงและบูรณำกำรท ำงำนร่วมกัน ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล นโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำรและยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี รวมถึงบริบทต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนร่วมกันอย่ำงเป็นเอกภำพ  
 

8. วัตถุประสงค์ 
8.1 เพ่ือสนับสนุนกำรทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดพัทลุง และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2564  
8.2 เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรศึกษำจังหวัดพัทลุง ประจ ำปี พ.ศ. 2564 
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8.3 เพ่ือให้มีข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำของจังหวัดส ำหรับใช้ในกำรวำงแผนบริหำรและจัดกำรศึกษำของ
จังหวัด 

8.4 เพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดพัทลุงสู่กำรปฏิบัติ 
 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 

(1) มีแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) 
(2) มีแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรศึกษำจังหวัดพัทลุง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  
(3) มีข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำจังหวัดพัทลุง ถูกต้อง  ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
(4) มีรำยงำนผลกำรติดตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดพัทลุง 

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
ร้อยละของหน่วยงำนทำงกำรศกึษำในจังหวดัพัทลุงน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดพัทลุงสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมี

ประสิทธภิำพ 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดพัทลุง  
 

11. ระยะเวลาด าเนินการ  กุมภำพันธ์ 2564 - กันยำยน 2564  
 

12. สถานที่ด าเนินการ จังหวัดพัทลุง 
 

13. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1 ทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด
พัทลุง พ.ศ. 2562 – 2565 และแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

    

กิจกรรมที่ 2 จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำน
กำรศึกษำจังหวัด 

    

กิจกรรมที่ 3 กำรติดตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2562 - 2565 

    

 
 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 ทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) และ

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
1. แจ้งหน่วยงำนทำงกำรศึกษำเสนอแนะ แก้ไขรำยละเอียดของแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 

2562 -2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) และรำยละเอียดโครงกำร ตำมหนังสือ ศธจ.พัทลุง ที่ ศธ 0290/ว 399 
ลงวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2564 
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2. ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน 
พ.ศ.2564) ตำมประกำศส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน 
2564 

3. อนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 
2564  เห็นชอบแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 

4. คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง ในครำวประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 11 มิถุนำยน 
2564 เห็นชอบแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 

5. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุงจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2562 – 2565 
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) จ ำนวน 30 เล่ม และแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
จ ำนวน 10 เล่ม 

6. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง แจ้งประชำสัมพันธ์แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2562 
– 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) ให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 5  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดทุกจังหวัด และ
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดพัทลุง  

กิจกรรมที่ 2 จัดท ำสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำจังหวัด 
1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุงส ำรวจสภำพปัญหำและควำมต้องกำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำน

กำรศึกษำจังหวัดพัทลุง โดยให้ส่วนรำชกำรระดับจังหวัดตอบแบบส ำรวจภำยในวันที่ 9 กรกฎำคม 2564  
2. ประกำศแตง่ตั้งคณะท ำงำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำจังหวัดพัทลุง ประจ ำปี พ.ศ.2564 

ประกำศ เมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม 2564  
3. ประชุมออนไลน์คณะท ำงำนข้อมูลสำรสนเทศฯ ผ่ำนระบบ Google Meet ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 12 

กรกฎำคม 2564  ครั้งที่ 2/25654 เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2564 
4. จัดท ำรำยงำนสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 จังหวัดพัทลุง จ ำนวน 30 เล่ม และส่งมอบ

หน่วยงำน/กลุ่มงำนที่เกี่ยวข้องทรำบและใช้ประโยชน์ต่อไป 
กิจกรรมที่ 3 กำรติดตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 

1. จัดท ำเครื่องมือติดตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดพัทลุง 
 

15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

1. มีแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2562 – 
2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) 
2. มีแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรศึกษำจังหวัดพัทลุง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564  
3. มีข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำจังหวัดพัทลุง ถูกต้อง  
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
4. มีรำยงำนผลกำรติดตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด
พัทลุง 

มีแผนพัฒนำฯ 
 

มีแผนปฏิบัติกำรฯ 
 
 

มีข้อมูลฯ 
 

มีรำยงำนผลฯ 

มี 
 
มี 
 
 
มี 
 
มี 

มี 
 
มี 
 
 
มี 
 

ไมมี่ 
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16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
กิจกรรมที่ 1 ทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) และ

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

 
 

 

  
 

  
 
 

กิจกรรมที่ 2 จัดท ำสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำจังหวัด 
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17. งบประมาณ  
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

38,900 25,520 - - 2,635 22,885 
หมำยเหตุ  ส่งคืนงบประมำณคงเหลือ 13,380 บำท  

แหล่งงบประมาณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

18 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
18.1 ปัญหา อุปสรรค 

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส่งผลกำรด ำเนินกำรกิจกรรมที่
ก ำหนดไว้ตำมแผนงำนโครงกำร และไม่สำมำรถใช้จ่ำยงบประมำณได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 



7 

18.2 แนวทางแก้ไข 
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมและวิธีกำรให้สอดคล้องกับมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

(COVID-19) โดยใช้ระบบออนไลน์มำสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 
 

19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
(1) ติดตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 
(2) รำยงำนผลกำรติดตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 

ต่อผู้บริหำร และเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดทรำบ  
 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
20.1 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง มีกรอบและแนวทำงใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ที่สอดคล้องกับ

ยุทธศำสตร์ชำติ แผ่นแม่บทภำยใต้ยุทศศำสตร์ แผนกำรปฏิรูปประเทศ นโยบำยรัฐบำล และยุทธศำสตร์ของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

20.2 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุงใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำร
เกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่จนเกิดกระบวนกำรมีส่วนร่วม  
ในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
21.  ผู้รายงาน  นำยทีปวิทย์  ศรีอินทร์      ต าแหน่ง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 

โทรศัพท์  074611719    โทรสาร   074611718 E–mail :  tgotech@gmail.com  
 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่  25  เดือน กันยำยน  พ.ศ. 2564   
 
 

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



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
          ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

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

1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
2. ชื่อโครงการ กำรตรวจ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์  
     ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
    ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64       ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร             สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   

(โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ   
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนภำครัฐ 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ  ด้ำนที่ 2  ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

         เป้าหมายรวม 6 มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจำยอ ำนำจ
และมีส่วนร่วมจำกประชำชน 
4.6 แผนความม่ันคง - 
4.7 นโยบายรัฐบาล 

4.7.1 นโยบายหลัก  11 กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
4.7.2 นโยบายเร่งด่วน - 

4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
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 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
4.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 

 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

4.9.3 แผนงานบูรณาการ 
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ ) 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
     

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
     

7. หลักการและเหตุผล  
 กำรตรวจ ติดตำม ประเมินผล และสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร เป็นกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำมีพลังขับเคลื่อนสู่จุดหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน และปรับปรุงพัฒนำเพ่ือเตรียมกำรรับกำรติดตำม
และประเมินผลจำกหน่วยงำนภำยนอก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเรื่องของคุณภำพกำรศึกษำที่อยู่ใน กำรก ำกับ ดูแล 
รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำรได้ด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560–2579) พร้อมทั้งจุดเน้นเชิงนโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยกำรตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร 
 กำรตรวจรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นกำรตรวจรำชกำรและกำรติดตำมประเมินผลกำร  
จัดกำรศึกษำภำยใต้บริบทกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินร่วมสมัยที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศำสตร์ และกำรเสริมสร้ำงระบบ
บริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีเป็นกำรตรวจรำชกำรฯ นโยบำยส ำคัญของรัฐบำล และนโยบำยกระทรวง  ศึกษำธิกำรในด้ำน
กำรศึกษำ ยุทธศำสตร์กระทรวงและแผนงำนโครงกำรส ำคัญต่ำงๆ รวมถึงกำรตรวจรำชกำร ในเรื่องที่เป็นปัญหำ
กำรศึกษำในพ้ืนที่หรือเรื่องที่ก่อควำมเดือดร้อนเสียหำยแก่หน่วยงำนกำรศึกษำ และประชำชน มุ่งเน้นกำรรำยงำนผลงำน
ที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนของผู้รับกำรตรวจ ระหว่ำงผู้ตรวจรำชกำร กระทรวงหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำน 
ทั้งส่วนกลำงระดับภำคระดับจังหวัดและส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยส ำคัญต่ำงๆให้บรรลุตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนดรวมทั้งแก้ไขปัญหำกำรศึกษำในระดับพ้ืนที่ให้บรรลุผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมนโยบำยของ
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กระทรวงศึกษำธิกำร ทั้งนี้ ก ำหนดรูปแบบและระยะเวลำด ำเนินกำรตรวจรำชกำร ติดตำม 3 รูปแบบ โดยรูปแบบที่ 1 
และ 2 ได้แก่ รูปแบบปกติ และรูปแบบบูรณำกำร ก ำหนดกำรตรวจรำชกำรฯ เป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ระหว่ำงเดือน
ตุลำคม-เดือนมีนำคม 2564 (ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563) และรอบที่ 2 ระหว่ำงเดือนเมษำยน-กันยำยน 
2564(ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565) ส่วนรูปแบบที่ 3 รูปแบบกรณีพิเศษ มิได้ก ำหนดระยะเวลำกำรตรวจ
รำชกำรฯ ที่ชัดเจนไว้ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง เป็นหน่วยงำนกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ปฏิบัติ
ภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมที่กฎหมำยก ำหนด และปฏิบัติรำชกำร
ตำมอ ำนำจหน้ำที่  นโยบำยและยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ที่มอบหมำย มีหน่วยงำนกำรศึกษำใน  
ควำมรับผิดชอบที่ต้องตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ชำติระยะ 
20 ปียุทธศำสตร์ จุดเน้น นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรและยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดพัทลุง จึงจัดท ำโครงกำร “กำรตรวจ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย
และยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง” ขึ้นเพ่ือให้กำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนกำรศึกษำในพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบด ำเนินกำร
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

8. วัตถุประสงค์  
  8.1 เพ่ือสนับสนุนกำรตรวจติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของผู้ตรวจ
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 5 และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งกำรตรวจรำชกำรแบบกรณีปกติ แบบ
บูรณำกำร และแบบกรณีพิเศษ  

 8.2 เพ่ือตรวจติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรและ
บูรณำกำรกำรท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำนกำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบ  

 8.3 เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนกำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์
ส ำคัญ 
 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

             1) หน่วยงำนกำรศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดพัทลุง มีควำมพร้อมรับกำรตรวจติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำร ครบทุกพ้ืนที ่
             2) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง มีข้อมูลพร้อมรับกำรตรวจติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำร
ตรวจรำชกำร 
             3) หน่วยงำนกำรศึกษำสำมำรถขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร 

9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
      1) หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดพัทลุง ได้รับกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์
ของหน่วยงำนกำรศึกษำในจังหวัด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 
 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
 หน่วยงำนกำรศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดพัทลุง 
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11. ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลำคม  2563 – กันยำยน 2564 

12. สถานที่ด าเนินการ    หน่วยงำนกำรศึกษำในจังหวัดพัทลุง 
 

13. กิจกรรมทีว่างแผนด าเนินการ  

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2564 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมควำมพร้อมกำร
ตรวจ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย
กำรตรวจรำชกำร  

    

กิจกรรมที่ 2 ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำยและยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน
กำรศึกษำในจังหวัด 

    

กิจกรรมที่ 3 รับกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจ
รำชกำร 

    

กิจกรรมที่ 4 ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี ตำม
นโยบำยและยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน
กำรศึกษำในจังหวัด 

    

กิจกรรมที่ 5 จัดท ำรำยงำนสรปุผลกำร
ด ำเนินงำนติดตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของ
หน่วยงำนกำรศึกษำในจังหวัด 

    

 
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจ ติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ    
กิจกรรมที่ 2 ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด 

      กิจกรรมที ่3 รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ 
ผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม ดังนี้ นำยธฤติ  ประสำนสอน ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 

ซึ่งได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบกำรตรวจรำชกำร และติดตำมประเมินผลตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำรเฉพำะด้ำน 
(Agenda Based) ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ประเด็นกำรตรวจรำชกำร กำรเข้ำถึงทำงกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร 
และผู้ด้อยโอกำส  และส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ลงพ้ืนที่ตรวจ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรป้องกันในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ภำคเรียนที่ 2/2563  
ในพ้ืนที่เขตตรวจรำชกำรที่ 5 (จังหวัดพัทลุง) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์
พัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมีหน่วยงำนทำงกำรศึกษำเข้ำร่วมรำยงำนตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำรฯ จ ำนวน 4 หน่วยงำน 
ได้แก่ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุงส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัด
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พัทลุงศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดพัทลุงโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์พัทลุง หลังจำกนั้นมี นำยวัลลพ  สงวนนำม  
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  รับผิดชอบเขตตรวจรำชกำรที่ 5 จังหวัดภำคใต้ฝั่งอ่ำวไทย ได้แก่ จังหวัดชุมพร,จังหวัด
นครศรีธรรมรำช,จังหวัดพัทลุง,จังหวัดสรำษฎร์ธำนีและจังหวัดสงขลำ  เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน
สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี นโยบำยรัฐบำล และนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
เกิดควำมคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพก ำหนดกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2564 กรณีปกติ ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภำพันธ์  2564 ณ ห้องประชุม
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง  โดยมีหน่วยงำนทำงกำรศึกษำเข้ำร่วมรำยงำนตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำรฯ จ ำนวน  
8 หน่วยงำน ได้แก่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 1  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง  
เขต 2  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 12 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวะศึกษำ จังหวัดพัทลุง ส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดพัทลุงศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดพัทลุง 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ และกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มีค ำสั่งกระทรวงศึกษำ ที่ สพฐ. 11/2564  
เรื่อง กำรบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร โดยแต่งตั้งให้ นำยเสน่ห์  สุระสังวำล ที่ปรึกษำรัฐมนตรีช่วยว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร (คุณหญิ งกัลยำ โสภณพนิช) ซึ่ งรับผิดชอบกำรด ำเนินกำรบู รณำกำรด้ำนกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร จังหวัดพัทลุงก ำหนดให้มีประชุมกำรบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปี พ.ศ. 
2564 เพ่ือรับกำรลงพ้ืนที่บูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร จังหวัดพัทลุง ของที่ปรึกษำรัฐมนตรีช่วยว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร (นำยเสน่ห์  สุระสังวำลย์) ในวันศุกร์ ที่ 29  มกรำคม  2564  เวลำ  09.00 น. ณ ห้องประชุมส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุงมีกลุ่มเป้ำหมำยผู้เข้ำร่วมประชุมฯ และเตรียมข้อมูลเพ่ือน ำเสนอที่ปรึกษำฯ ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือผู้แทน ผู้รับผิดชอบประเด็นกำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียน Stand 
Alone คุณภำพสูง และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง จ ำนวน 1 คนผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูวิชำกำร กลุ่มเป้ำหมำย  
4 โรงเรียนๆ ละ 2 คน คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพของชุมชนในจังหวัดพัทลุง ส ำนักงำนศึกษำธิกำร    
จังหวัดพัทลุง  นำยวัลลพ  สงวนนำม  ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  รับผิดชอบเขตตรวจรำชกำรที่ 5 จังหวัดภำคใต้
ฝั่งอ่ำวไทย ได้แก่ จังหวัดชุมพร, จังหวัดนครศรีธรรมรำช, จังหวัดพัทลุง, จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  และจังหวัดสงขลำ เกี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี นโยบำยรัฐบำล 
และนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร เกิดควำมคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพ ก ำหนดกำรตรวจรำชกำร และติดตำมประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2564 กรณีปกติ (กำรตรวจรำชกำร 
รอบที่ ๒ ) ลงพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง ในวันที่ ๒๐ –๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๔ กลุ่มเป้ำหมำย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต ๑ เขต ๒  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวะศึกษำจังหวัดพัทลุง โรงเรียน
อนุบำลพัทลุง และโรงเรียนหำรเทำรังสีประชำสรรค์ 
 จำกกำรด ำเนินงำนกำรโครงกำรกำรตรวจ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ ไม่สำมำรถค ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ได้ครบถ้วนเนื่องจำกเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID ดังนั้นส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร จึงให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุงน ำข้อมูล
เข้ำระบบ e-inspection แทนกำรลงพ้ืนที่ (กำรตรวจรำชกำรรอบที่ ๒) 
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15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

เชิงปริมาณ  
1) หน่วยงำนกำรศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด
พัทลุง มีควำมพร้อมรับกำรตรวจติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำร ครบทุกพ้ืนที ่
2) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง มีข้อมูลพร้อมรับกำร
ตรวจติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรตรวจ
รำชกำร 
3) หน่วยงำนกำรศึกษำสำมำรถขับเคลื่อนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร 

 
316 แห่ง 

 
 

316 แห่ง 

 
316 แห่ง 

 
 

316 แห่ง 

 
316 แห่ง 

 
 

316 แห่ง 

 
100 

 
 

100 

เชิงคุณภาพ  
 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดพัทลุง ได้รับกำรติดตำม
กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน
กำรศึกษำในจังหวัด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 

 
ร้อยละ 85 

 
316 แห่ง 

 
316 แห่ง 

 
100 

 
16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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17. งบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ

ทั้งหมด 
 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

80,000 47,045 - 9,750 7,100 30,195 
หมำยเหตุ  ส่งคืนงบประมำณคงเหลือ 32,955 บำท 
แหล่งงบประมาณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

 

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

 

19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
       - ประชุมเตรียมควำมพร้อมกำรตรวจ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำร 
        - เตรียมข้อมูลกำรรับกำรตรวจรำชกำรในรอบต่อไป 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
20.1 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง หน่วยงำนกำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนในทิศทำงเดียวกัน 

มีข้อมูลสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม ประเมินผลของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำคและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งกำรตรวจรำชกำรกรณีปกติ  เฉพำะด้ำน  กรณีพิเศษ และบูรณำกำร  
  20.2 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง มีระบบกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำที่
มีประสิทธิภำพ ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์และนโยบำยส ำคัญด้ำนกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรให้กับหน่วยงำน
กำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 

21. ผู้รายงาน นำงสำวล ำเฑียร ชนะสุวรรณ์    ต าแหน่ง  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
      โทรศัพท์  081 8121320       โทรสาร 074 606718       E–mail : Lam_Lam99@hotmail.com 
 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 25  เดือน กันยำยน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

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



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
          ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

        ****************************** 
 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
2. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัดโดยผ่ำนกลไก 
    ของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด(กศจ.) พัทลุง 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64    ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ   

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนภำครัฐ 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 2 ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
       6 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำล ในสังคมไทย 
4.6 แผนความม่ันคง - 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  11 กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน - 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
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 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     4.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
    4.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    4.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
7. หลักการและเหตุผล  
 จำกสภำพปัญหำในกำรจัดกำรศึกษำของประเทศในส่วนภูมิภำคด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ส่งผลต่อคุณภำพและประสิทธิภำพกำรศึกษำ และกำรพัฒนำเยำวชนซึ่งเป็นก ำลังส ำคัญ
ของกำรพัฒนำประเทศ และเป็นปัญหำและอุปสรรคต่อกำรขับเคลื่อนและพัฒนำด้ำนกำรศึกษำของประเทศให้มี
ประสิทธิภำพ จึงเป็นเหตุให้ต้องมีค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 30 เมษำยน 
พ.ศ. 2560  เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร  ซึ่งมีกำรก ำหนดมำตรกำรและกลไกเพ่ือ
แก้ปัญหำกำรจัดกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร  โดยก ำหนดให้ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัด(กศจ.) มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ตำมกฏหมำยที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ กำรก ำหนดยุทธศำสตร์  
แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับทุกประเภท ประสำนและส่งเสริมกำรบริหำร
และจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล  ครอบครัว  
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ 
ในรูปแบบที่หลำกหลำย กำรให้ควำมเห็นชอบกรอบกำรประเมินผลกำรปฏฺบัติงำนและตัวชี้วัดในกำรด ำเนินงำน  
ในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร นอกจำกนี้ยัง  
มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรก ำกับ เร่งรัด ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

ตำมยุทธศำสตร์ชำติและอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด(กศจ.) เน้นให้มีกำรประสำนและ
บูรณำกำรด ำเนินงำนตำมภำระกิจของแต่ละหน่วยงำนที่มีภำระกิจจัดกำรศึกษำ  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง องค์กรภำครัฐ 
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และเอกชนในจังหวัดให้ตอบสนองควำมต้องกำรเชิงพ้ืนที่  ซึ่งจะต้องด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำโดยมีแนวทำงที่ผ่ำนกำร
ร่วมกันก ำหนด ร่วมกันขับเคลื่อน ร่วมกันประเมิน และร่วมกันน ำเสนอและปรับปรุงเพ่ือให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
ดังนั้น เพ่ือให้บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุงเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและส่งผลต่อ  
กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรศึกษำของจังหวัดพัทลุงให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ประเทศ ตลอดจนนโยบำยกำรพัฒนำประเทศ จึงก ำหนดให้มีโครงกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและ
ประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัดโดยผ่ำนกลไกของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด(กศจ.) พัทลุง 
 

8. วัตถุประสงค์ 
8.1 เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ  เท่ำเทียมและทั่วถึงตำม

บริบทของจังหวัด โดยผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของส่วนรำชกำร  หน่วยงำน  สถำนศึกษำ  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  
องค์กรเอกชน  องค์กรวิชำชีพ  สถำบันศำสนำ สถำบันประกอบกำร และสถำบันที่จัดกำรศึกษำอ่ืน 

8.2 เพ่ือจัดท ำกลไกกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด
พัทลุง 

8.3 เพ่ือให้มีตัวชี้วัดในกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีส่วนร่วมของหน่วยงำนกำรศึกษำและสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียม และท่ัวถึงตำมบริบทของจังหวัดพัทลุง 

8.4 เพ่ือให้มีกำรก ำกับ เร่งรัดติดตำมและประเมินผลกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้ให้มี
คุณภำพ  เท่ำเทียม และท่ัวถึง ตำมตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำน 

8.5 เพ่ือสร้ำงและส่งเสริมเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำภำยในจังหวัดให้ครอบคลุม  
ทุกพ้ืนที ่
 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
      9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

 9.1.1 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง มีแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ที่มี
คุณภำพ  เท่ำเทียมและทั่วถึงตำมบริบทที่ก ำหนดขึ้นอย่ำงมีส่วนร่วม  โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 

        9.1.2 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง มีตัวชี้วัดในกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีส่วนร่วมของหน่วยงำน
กำรศึกษำและสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ  เท่ำเทียม  
และทั่วถึงตำมบริบทของจังหวัดพัทลุง โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุงและมีส่วน
ร่วมในกำรประเมิน 

9.1.3 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด มีเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำภำยในจังหวัดให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่

   9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
                  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง สำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำสอดคล้องตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
นโยบำยของส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ ภำยใต้ระเบียบ กฎหมำยและแนวปฏิบัติที่ก ำหนด  โดยกำร 
มีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลได้อย่ำงมีคุณภำพ สำมำรถยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและมีประสิทธิภำพกำรศึกษำใน
จังหวัดได ้
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10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
10.1 ผู้เรียนทุกช่วงวัยในหน่วยงำนกำรศึกษำ สถำนศึกษำทั้งของรัฐและเอกชนทุกประเภทในพ้ืนที่จังหวัด

พัทลุง 
10.2 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกระดับทุกสังกัด องค์คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้เสียที่

เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ 
11. ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลำคม  2563 -  30  กันยำยน   2564 
 

12. สถานที่ด าเนินการ  โรงแรมในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง/ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
 

13. กิจกรรมที่วางแผนด าเนินการ  
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย..-มิ.ย.) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท ำงำนกลุ่มย่อย      
กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำร่ำงแนวทำงกำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ 
(วันที่ 19 สิงหำคม 2564 ) 

 
 
 

  
 

 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมรับฟังควำมคิดเห็นร่ำงแนวทำงกำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำฯและคู่มือ ติดตำมฯ 4 องค์
คณะ (วันที่ 10กันยำยน 2564)  
- ผู้เข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบออนไลน์  จ ำนวน 20 คน 
- ผู้เข้ำร่วมประชุมที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
จ ำนวน 20 คน 

   
 

 

กิจกรรมที่  4  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำเครื่องมือ 
ติดตำม ประเมินผล กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของ
จังหวัดพัทลุง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (วันที่
20 สิงหำคม 2564) 

    

กิจกรรมที่ 5 กำรประชุมคณะท ำงำนจัดท ำร่ำงแนวทำงกำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ 
เพ่ือร่วมกันพิจำรณำร่ำงแนวทำง(วันที่  27 สิงหำคม 
2564) 
- ผู้เข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ 
  จ ำนวน 35 คน 
- ผู้เข้ำร่วมประชุมที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
จ ำนวน 15 คน 
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กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย..-มิ.ย.) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 6 ประชุมจัดท ำรูปเล่มแนวทำงและคู่มือกำร
ขับเคลื่อนโครงกำร และรูปเล่มสรุปผลโครงกำรฯ 

    

กิจกรรมที่ 7  จัดท ำเอกสำรและรูปเล่มแนวทำงและคู่มือ
กำรขับเคลื่อนโครงกำร  

    

 
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท ำงำนกลุ่มย่อย ด ำเนินกำรแล้ว ดังนี้ 
1. แจ้งคณะท ำงำนประชุมกลุ่มย่อย ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎำคม 2564 เวลำ 13.00 น. ณ ห้องประชุม

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง เพ่ือร่วมกันก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
มีผู้เข้ำรว่มประชุม จ ำนวน 7 คน ประกอบด้วย 

1. ศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
  2. รองศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
  3. นำยปริญญำ  อนุพินิจ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
  4. นำงสำวจรุวรรณ  ชูขำว ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
  5. นำยทีปวิทย์  ศรีอินทร์ ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
  6. นำยประกอบ  ทองด ำ อดีตผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน สพป.พัทลุง เขต 1 
  7. นำงสำววันทนี  ชูพิฤทธิ์ ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร  
 ผลกำรด ำเนินกำร คณะท ำงำนได้ร่วมกันก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำร โดยได้ก ำหนดประเด็น และ
กรอบกำรด ำเนินกำรในภำพกว้ำง และก ำหนดให้จัดประชุมคณะท ำงำนอีกครั้งในวันที่ 5 กรกฎำคม 2564 โดยให้ผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินโครงกำรเข้ำร่วมประชุมในคณะท ำงำนกลุ่มย่อยด้วย 

2. แจ้งคณะท ำงำนประชุมกลุ่มย่อย ในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎำคม 2564 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุม
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง เพ่ือร่วมกันจัดท ำเค้ำโครงแนวทำงทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  
ตำมโครงกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัดโดยผ่ำนกลไกของ กศจ.
พัทลุง รวมทั้งก ำหนดร่ำงปฏิทินกำรด ำเนินโครงกำรฯ ประกอบด้วย 
  1. นำยสุทัศน์  แก้วพูล   ต ำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
  2. นำยสมพงศ์  พละไชย  ต ำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 

3. นำยประกอบ  ทองด ำ อดีตผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน สพป.พัทลุง เขต 1 
4. นำงผกำมำส  กล้วยเครือ ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  

  5. นำยปริญญำ  อนุพินิจ ต ำแหน่งนิติกรช ำนำญกำรพิเศษ  
  6. นำงสำวจรุวรรณ  ชูขำว ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
  7. นำงสำวพิมพ์สุจี  นวลขวัญ  ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
  8. นำงสำวล ำเฑียร  ชนะสุวรรณ์ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
  9. นำยทีปวิทย์  ศรีอินทร์ ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
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  10. นำงขวัญนภำ  วรพรรณ์  ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
  11. นำงสำววันทนี  ชูพิฤทธิ์ ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 
  12. นำงสำวจันทรำ  จันสุกศรี  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
  13. นำงสำวรุ่งนภำ  จ ำนงค์  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  
 ผลกำรด ำเนินกำร ที่ประชุมได้ร่วมกันจัดท ำเค้ำโครงกำรด ำเนินกำรโครงกำร ก ำหนดปฏิทินในกำรด ำเนิน
โครงกำร รูปแบบกำรจัดท ำแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ และรูปแบบเครื่องมือ 
ติดตำม ประเมินผล กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดพัทลุง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565   

 

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำร่ำงแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ที่มี
คุณภำพ 

1. แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำร่ำงแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ที่มีคุณ ภำพ  
ตำมโครงกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัดโดยผ่ำนกลไกของ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) พัทลุง 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำร่ำงแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ ในวัน
พฤหัสบดีที่ 19 สิงหำคม 2564 เพ่ือร่วมกันจัดท ำร่ำงแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ที่มี
คุณภำพ ตำมโครงกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัดพัทลุงโดยผ่ำนกลไก
ของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง (กศจ.) พัทลุง โดยก ำหนดให้ผู้แทนของหน่วยงำนทำงกำรศึ กษำ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 20 คน ตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) 

ผลกำรด ำเนินกำร ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง มีร่ำงแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำร
เรียนรู้ที่มีคุณภำพ เพ่ือน ำเสนอที่ประชุมคณะท ำงำนจัดท ำร่ำงแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ที่
มีคุณภำพ เพ่ือร่วมกันพิจำรณำร่ำงแนวทำง ต่อไป 

กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมกำรขับเคลื่อนยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัดพัทลุง 
โดยผ่ำนกลไกของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง (กศจ.) พัทลุง เพ่ือร่วมกันให้ข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็น
เพ่ิมเติมขับเคลื่อนกำรกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัด  โดยผ่ำนกลไกของ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) พัทลุง เกี่ยวกับแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ที่มี
คุณภำพ และคู่มือ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดพัทลุง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 – 2565  ผ่ำนระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) และผ่ำนระบบออนไซต์ ในวันศุกร์ที่ 10 กันยำยน 2564 
เวลำ 09.00 น.  

ผลกำรด ำเนินกำร  
1. คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด  หน่วยงำนกำรศึกษำ  สถำนศึกษำ  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กร

เอกชน  องค์กรวิชำชีพ  สถำบันประกอบกำร และสถำบันที่จัดกำรศึกษำอ่ืน มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดแนวทำงกำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ  เท่ำเทียมและทั่วถึงตำมบริบทของจังหวัด  

2. หน่วยงำนกำรศึกษำในจังหวัดพัทลุง มีแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ   
3. หน่วยงำนกำรศึกษำในจังหวัดพัทลุง มีคู่มือ กำรติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของ

จังหวัดพัทลุง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565 
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กิจกรรมที่ 4  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำคู่มือ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของ
จังหวัดพัทลุง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

1. แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำคู่มือ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดพัทลุง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำมโครงกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรศึกษำ
จังหวัดโดยผ่ำนกลไกของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) พัทลุง 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำคู่มือ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดพัทลุง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหำคม 2564 ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง เพ่ือ
ร่วมกันจัดท ำคู่มือ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดพัทลุง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 – 2565 ตำมโครงกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัดพัทลุงโดย
ผ่ำนกลไกของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง (กศจ.) พัทลุง โดยก ำหนดให้ผู้แทนของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
และผู้ทรงคุณวุฒิเข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 20 คน ตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) 

ผลกำรด ำเนินกำร ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง มีคู่มือ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำของจังหวัดพัทลุง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565 เสนอองค์คณะ 4 องค์คณะ ประกอบด้วย
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) พัทลุง โดยผู้เข้ำร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
พัทลุง คณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง คณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ และ
คณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ ให้ข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ต่อไป 

กิจกรรมที่ 5 ประชุมคณะท ำงำนจัดท ำแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ 
เพ่ือร่วมกันพิจำรณำร่ำงแนวทำง  ในวันที่ 27 สิงหำคม 2564 เพ่ือร่วมกันพิจำรณำร่ำงแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ   ผ่ำนระบบออนไลน์ และผ่ำนระบบออนไซต์ ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
พัทลุง  

ผลกำรด ำเนินกำร ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง มีแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำร
เรียนรู้ที่มีคุณภำพ เสนอองค์คณะ 4 องค์คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) พัทลุง  
โดยผู้เข้ำร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง คณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
คณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ และคณะอนุกรรมกำรเกี ่ยวกับ กำรพัฒนำกำรศึกษำ ให้
ข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นเพิ่มเติม ต่อไป 

กิจกรรมที่ 6 ประชุมจัดท ำรูปเล่มแนวทำงและคู่มือกำรขับเคลื่อนโครงกำร และรูปเล่มสรุปผลโครงกำรฯ 
1. แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำรูปเล่มแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ และคู่มือติดตำม ประเมินผลกำร

บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ตำมโครงกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและประสิ ทธิภำพกำรศึกษำ
จังหวัดโดยผ่ำนกลไกของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) พัทลุง  

 2. ประชุมคณะท ำงำนจัดท ำรูปเล่ม ในวันที่ 24 สิงหำคม 2564 ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
เพ่ือร่วมกันจัดท ำรูปเล่มแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ คู่มือติดตำม ประเมินผล
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดพัทลุง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565 ตำมโครงกำร
ขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัด โดยผ่ำนกลไกของคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) พัทลุง ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ก่อนเสนอ 4 องค์คณะพิจำรณำ ต่อไป 
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กิจกรรมที่ 7  
1. ด ำเนินกำรจัดท ำเล่มแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ 
2. ด ำเนินกำรจัดท ำเล่มคู่มือ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดพัทลุง ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565 
3. จัดท ำเล่มสรุปผลโครงกำร  
 

15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวน
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง มีแนวทำงกำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ  
เท่ำเทียมและทั่วถึงตำมบริบทที่ก ำหนดขึ้นอย่ำงมีส่วนร่วม  
โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัดพัทลุง 
2. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง มีคู่มือ กำรติดตำม 
ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของจังหวัด
พัทลุง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565  ใน
กำรด ำเนินงำนอย่ำงมีส่วนร่วมของหน่วยงำนกำรศึกษำ
และสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ  เท่ำเทียม   
และทั่วถึงตำมบริบทของจังหวัดพัทลุง โดยผ่ำนควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุงและมี
ส่วนร่วมในกำรประเมิน 
3. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด มีเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ในกำรจัดกำรศึกษำภำยในจังหวัดให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

 
มีแนวทำงฯ 

 
 
 
 

มีคู่มือฯ 
 
 
 
 
 
 
 

มีเครือข่ำย
ครอบคลุม 

 
มี 
 
 
 
 
มี 
 
 
 
 
 
 
 
มี 
 

 
มี 
 
 
 
 
มี 
 
 
 
 
 
 
 
มี 
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15. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
กำรประชุมคณะท ำงำนกลุ่มย่อยเพื่อด ำเนินโครงกำรฯ  

ในวันที่ 1 กรกฎำคม 2564 ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 

 
กำรประชุมคณะท ำงำนจัดท ำร่ำงแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ 

ในวันที่ 19 สิงหำคม 2564 ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 

 
กำรประชุมคณะท ำงำนจัดท ำคู่มือ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดพัทลุง  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565  
ในวันที่ 20 สิงหำคม 2564 ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 

 



10 

กำรประชุมคณะท ำงำนจัดท ำร่ำงแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ 
รูปแบบออนไลน์  (Google  Meet) 

ในวันที่ 27 สิงหำคม 2564  ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
 

 

ประชุมกำรขับเคลื่อนยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัดพัทลุง โดยผ่ำนกลไกของ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง (กศจ.) พัทลุง 

ในวันศุกร์ที่ 10 กันยำยน 2564 
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17. งบประมาณ  
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

100,000 54,643    54,643 
        หมำยเหตุ  ส่งคืนงบประมำณคงเหลือ 45,357 บำท 

       แหล่งงบประมาณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหำ อุปสรรค    

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) จึงท ำให้กำรด ำเนิน
โครงกำรเกิดควำมยำกล ำบำก เนื่องจำกมีข้อจ ำกัดเรื่องของมำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นำ 2019 (COVID-19) จึงท ำให้กำรด ำเนินโครงกำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ในตอนแรก 
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      18.2 แนวทำงแก้ไข     
 มีกำรปรับรูปแบบกำรด ำเนินกิจกรรมให้เหมำะสมกับสถำนกำรกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19) โดยกำรก ำหนดกำรประชุมในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ ภำยใต้มำตรกำรกำรป้องกันกำร
แพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)   
 

19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
        1. ให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดพัทลุง จัดกำรศึกษำโดยยึดแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
และกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของจังหวัดพัทลุง 
 2. ให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดพัทลุง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือ กำรติดตำม ประเมินผล
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดพัทลุง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565  
 3. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง น ำผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำแต่ละหน่วยงำนใน
จังหวัดพัทลุง มำพัฒนำแผนกำรศึกษำระดับจังหวัดพัทลุงต่อไป 
 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
กลุ่มประชำกรวัยเรียนมีโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพมีมำตรฐำนเท่ำเทียมทกันและทั่วถึง 

 

21. ผู้รายงาน  นำงสำววันทนี   ชูพิฤทธิ์     ต าแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร 
     โทรศัพท์ 087 6846571     โทรสาร  074 829513  E–mail : choopirit2014@gmail.com 
 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 28  เดือน กันยำยน  พ.ศ. 2564  
 
 
 
 

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



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
          ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

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

1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
2. ชื่อโครงการ  กำรบริหำรงำนที่ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชน 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63    ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   

(โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  (ด้ำน 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  ) 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำน 21 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ  (ด้ำน 12 ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

(ยุทธศำสตร์ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำล ในสังคมไทย) 
4.5 แผนความม่ันคง - 
4.6 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก  (8  กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย) 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน - 

4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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4.8.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 

 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

4.8.3 แผนงานบูรณาการ 
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ ) 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
7. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์  ผลผลิตนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับกำรอุดหนุน กิจกรรมพัฒนำบุคลำกร/ผู้เ รียนและโรงเรียน
เอกชน  งบด ำเนินงำน ให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง จ ำนวน 46,500  บำท เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร  
 ตรวจติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน  ตรวจติดตำมสถำนะขอจัดตั้ง กำรจัดกำร
เรียนกำรสอน และกำรเลิกล้มกิจกำรของโรงเรียนเอกชนให้เป็นไปตำมระเบียบที่ก ำหนด  ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม
ผู้บริหำรโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบเพ่ือสรรหำคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
จังหวัด และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำรที่จ ำเป็นต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชน 
   ดังนั้น เพ่ือให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณข้ำงต้นบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจึงก ำหนดจัดโครงกำรนี้ขึ้น 

8. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยและกำรใช้เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัวกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เงินอุดหนุน

โครงกำรอำหำรกลำงวัน   เงินอุดหนุนโครงกำรอำหำรเสริม(นม)  และเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับ
อนุบำลจนจบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ของโรงเรียนเอกชน 

2. เพ่ือตรวจติดตำมสถำนะกำรขอจัดตั้ง และกำรเลิกกิจกำรของโรงเรียนเอกชน 
3. เพ่ือสรรหำคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดพัทลุง  
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9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 

9.1.1 ร้อยละของโรงเรียนเอกชนที่เบิกจ่ำยเงินและกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนเป็นไปอย่ำงถูกต้องและเป็นไป
ตำมวัตถุประสงค ์(ร้อยละ 90) 

9.1.2 ร้อยละของโรงเรียนเอกชนในระบบที่ได้รับกำรตรวจติดตำมสถำนะกำรขอจัด ตั้ง และกำร 
เลิกกิจกำร (ร้อยละ 100) 

9.1.3 ร้อยละของโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ได้รับกำรตรวจติดตำมสถำนะกำรขอจัดตั้ง และกำร  
เลิกกิจกำร (ร้อยละ 100) 

9.1.4 จ ำนวนครั้งของกำรประชุมผู้บริหำรโรงเรียนเอกชน 
9.1.5 มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัด พัทลุง ภำยใน

ระยะเวลำที่ก ำหนด 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 

9.2.1 โรงเรียนเอกชนในระบบที่ได้รับกำรตรวจติดตำมสำมำรถเบิกจ่ำยเงินและกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุน
เป็นไปตำมระเบียบที่ก ำหนด 

9.2.2 โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ ได้รับใบอนุญำตจัดตั้งภำยในเวลำที่ก ำหนด (90 วัน และ 
30 วันตำมล ำดับ นับแต่วันที่ได้ยื่นค ำขอ)  
 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   
          10.1  ตรวจติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน 
  เป้ำหมำย  โรงเรียนเอกชนในระบบ  จ ำนวน  30 โรงเรียน 
 10.2  ตรวจติดตำมสถำนะกำรขอจัดตั้ง และกำรเลิกกิจกำรของโรงเรียนเอกชน 

 เป้ำหมำย  โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบที่ยื่นขอจัดตั้งโรงเรียน / ขอเลิกกิจกำร 
10.3  สรรหำคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดพัทลุง  
 เป้ำหมำย  ผู้บริหำรโรงเรียนเอกชน 
 

11. ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลำคม 2563  - กันยำยน  2564 
 

12. สถานที่ด าเนินการ 
      10.1 โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ ในจังหวัดพัทลุง 
      10.2 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
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13. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

กิจกรรม 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ไตรมำส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมำส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมำส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมำส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1 ตรวจติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนทุก
ประเภทของโรงเรียนเอกชน จ ำนวน  30 โรงเรยีน 
ปรับกิจกรรม เป็น 
1.1 กำรติดตำมกำรใช้งำนจ่ำยเงินอุดหนุนผ่ำนระบบ

ออนไลน์ 
1.2 จัดประชุมกำรประชุมถอดประสบกำรณ์เกี่ยวกับ
กำรศึกษำเอกชน 

    

กิจกรรมที่ 2 ตรวจติดตำมสถำนะกำรขอจัดตั้ง และ
กำรเลิกกิจกำรของโรงเรียนเอกชน (ในระบบ และ  
นอกระบบ) 

    

กิจกรรมที่ 3  สรรหำคณะกรรมกำรประสำนและ
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดพัทลุง  

    

กิจกรรมที่ 4 กำรประชุมผู้บริหำรโรงเรียนเอกชน     
 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 ตรวจติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน จ ำนวน 30 โรงเรียน 

ปรับกิจกรรม เป็น 
1) กำรติดตำมกำรใช้งำนจ่ำยเงินอุดหนุนผ่ำนระบบออนไลน์   โดยใช้ google form  กลุ่มเป้ำหมำย

โรงเรียนเอกชน 39 โรงเรียน  ตำมประเด็นส ำคัญ ดังนี้ 
 - ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน 
 - ข้อมูลเอกสำรที่ต้องจัดท ำตำมพระรำชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
 - งำนเงินอุดหนุนรำยกำรต่ำง ๆ ได้แก่ เงินอุดหนุนรำยบุคคล  เงินอุดหนุนค่ำหนังสือเรียน 

เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์กำรเรียนและกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  เงินอุดหนุนอำหำร
เสริม (นม)  และเงินอุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวัน 

 - ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ของโรงเรียน  
โดยให้โรงเรียนเอกชนกรอกข้อมูล  แล้วเสร็จภำยในวันที่  15 กันยำยน  2564  ผลกำรด ำเนินกำรครบ 100 % 

      2) จัดประชุมกำรประชุมถอดประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรศึกษำเอกชน  กลุ่มเป้ำหมำย คือ ตัวแทนผู้บริหำร
โรงเรียนในระบบ โรงละ 1 คน  ตัวแทนโรงเรียนนอกระบบ จ ำนวน 3 คน ด ำเนินกำรไปเมื่อวันที่ 27 กันยำยน 
2564  

      3)  กำรตรวจเยี่ยมและติดตำมกำรจ่ำยเงินตำมมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือบรรเทำภำระค่ำใช้จ่ำย  
ด้ำนกำรศึกษำ ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยแต่งตั้ง 
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คณะกรรมกำรฯ ตำมค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุงที่ 308/2564 ลงวันที่ 6 กันยำยน 2564 ด ำเนินกำร
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน  ระหว่ำงวันที่ 6 – 10 กันยำยน 2564 จ ำนวน  17 โรงเรียน 

กิจกรรมที่ 2 ตรวจติดตำมสถำนะกำรขอจัดตั้ง และกำรเลิกกิจกำรของโรงเรียนเอกชน  (ในระบบและนอกระบบ) 
             1) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง ได้ออกค ำสั่งควบคุมโรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยำ และได้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรควบคุมโรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยำ  ตำมค ำสั่งที่ 159/2564 ลงวันที่ 9  เมษำยน 2564  โดย 
ได้ด ำเนินกำรตรวจติดตำมสถำนะโรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยำ อ ำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง และประชุมคณะกรรมกำร
ควบคุมโรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยำฯ  ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่  19 พฤษภำคม 2564  วันที่ 8 มิถุนำยน 2564 
(ตรวจสภำพโรงเรียนฯ) และวันที่ 1 กันยำยน 2564  ประชุมครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2564                      
เพ่ือพิจำรณำและสรุปผลกำรตรวจโรงเรียน ฯ    
            2)  ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดเกี่ยวกับกิจกำรของโรงเรียนนอกระบบ  จ ำนวน 2 โรง คือ โรงเรียน
สอนขับรถยนต์ครูปอง  (ประเภทวิชำชีพ)  และโรงเรียนบริบำลพัทลุง  (ประเภทวิชำชีพ) 
            3)  โรงเรียนนอกระบบ เลิกกิจกำร จ ำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนกวดวิชำปัญญำกรวิทยำนุสรณ์พัทลุง      

กิจกรรมที่ 3 สรรหำคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดพัทลุง  
       มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดพัทลุง ตำมค ำสั่งส ำนักงำน

คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ที่  416/2563  ลงวันที่  4 ธันวำคม 2563  (โดยมีกำรประชุม 
กำรด ำเนินกำรคัดเลือก จ ำนวน 3 ครั้ง  เมื่อวันที่ 16 , 17 และ 27 พฤศจิกำยน 2563 

       มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนนอกระบบจังหวัดพัทลุง ตำมค ำสั่ง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ที่ 172/2564  ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2564  (โดยมีกำรประชุม
กำรด ำเนินกำรคัดเลือก จ ำนวน 2 ครั้ง  เมื่อวันที่ 10 และ 22 มีนำคม  2564 

กิจกรรมที่ 4  กำรประชุมผู้บริหำรโรงเรียนเอกชน 
       ครั้งที่ 1  ประชุมผู้บริหำรโรงเรียนเอกชนในระบบด ำเนินกำรไปเมื่อวันที่ 5 มีนำคม 2564 
    ครั้งที่ 2 ประชุมผู้บริหำรโรงเรียนเอกชนนอกระบบ  ด ำเนินกำรไปเมื่อวันที่ 10, 22 มีนำคม  2564 
    ครั้งที่ 3 ผู้บริหำรโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่ 2/2564  โดยกำรประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Microsoft Teams 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนำยน 2564    
 

15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

เชิงปริมาณ  
1. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนที่เบิกจ่ำยเงินและกำรใช้จ่ำยเงิน
อุดหนุนเป็นไปอย่ำงถูกต้องและเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 

 
ร้อยละ 
90 

 
39 โรงเรียน   

 
39 โรงเรียน 
 

 
ร้อยละ 
100 

2. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนในระบบที่ได้รับกำรตรวจติดตำม
สถำนะกำรขอจัดตั้งและกำรเลิกกิจกำร 

ร้อยละ 
100 

มีค ำสั่งควบคุมโรงเรยีนในระบบ จ ำนวน 1 โรงเรียน  
(อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร)   

3. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ได้รับกำรตรวจติดตำม
สถำนะกำรขอจัดตั้งและกำรเลิกกิจกำร 
 

ร้อยละ 
100 

3 โรงเรียน 3 โรงเรียน 
 
 

ร้อยละ 
100 
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ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

4. จ ำนวนครั้งของกำรประชุมผู้บริหำรโรงเรียนเอกชน   3 ครั้ง  
5. มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชนจังหวัดพัทลุง ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

มีค ำสั่งฯ มี มี  

เชิงคุณภาพ  
1. โรงเรียนเอกชนในระบบที่ได้รับกำรตรวจติดตำมสำมำรถเบิก
จ่ำยเงินและกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนเป็นไปตำมระเบียบที่ก ำหนด 

 
39 

โรงเรียน 

 
39 โรงเรียน 

 
39 โรงเรียน 
(ผ่ำนระบบ
ออนไลน์) 

 
ร้อยละ 
100 

2. โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ ได้รับใบอนุญำต
จัดตั้งภำยในเวลำที่ก ำหนด (90 วันและ 30 วันตำมล ำดับ 
นับแต่วันที่ได้ยื่นค ำขอ) 

 
ไม่มีโรงเรียนขอจัดตั้งใหม่ 

 

16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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17. งบประมาณ  
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

46,500 46,500 2,345 8,325 3,740 32,090 
 

แหล่งงบประมาณ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

18.1 ปัญหา อุปสรรค  - 
18.2 แนวทางแก้ไข  - 

19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
          20.1 โรงเรียนเอกชนในระบบ ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแล กำรเบิกจ่ำย และกำรใช้จ่ำยเงิน
อุดหนุนทุกประเภท   
   20.2   โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ ได้รับใบอนุญำตจัดตั้งภำยในเวลำที่ก ำหนด 
           20.3   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุงมีข้อมูลสถำนะโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบที่เป็น
ปัจจุบัน 
 

21.  ผู้รายงาน  นำงเพ็ญนภำ  พรพงศ์วิทย์       ต าแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
โทรศัพท์ 089-8700965     โทรสาร -     E–mail :  jeabpornpong@gmail.com  

 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30  เดือน กันยำยน  พ.ศ.2564.   
 
 
 

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

mailto:jeabpornpong@gmail.com


แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
          ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

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

1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
2. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   

(โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  10 กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ  12 ด้ำนกำรศึกษำ 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

ยุทธศำสตร์ 1 ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
    4.5 แผนความม่ันคง   - 

4.6 นโยบายรัฐบาล 
4.6.1 นโยบายหลัก  8 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21  

4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
4.8.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
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 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

4.8.3 แผนงานบูรณาการ 
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
7. หลักการและเหตุผล  

ในยุคปัจจุบันข้อมูลสำรสนเทศนับว่ำมีควำมส ำคัญยิ่ง ที่ผู้บริหำรสำมำรถน ำไปใช้ในกำรวำงแผนในกำร
ขับเคลื่อนงำนตำมนโบบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และสำมำรถใช้ข้อมูลเพ่ือประกอบกำรตัดสินใจ  
ในกำรแก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้องรวดเร็วและทันท่วงทีข้อมูลสำรสนเทศงำนลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน      
ที่ถูกต้อง ครอบคลุมทุกหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  นับว่ำเป็นข้อมูล        
ที่จ ำเป็นและมีควำมส ำคัญที่ผู้บริหำรระดับจังหวัด และผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวงศึกษำธิกำร  สำมำรถ
น ำไปใช้  ในกำรวำงแผน และขับเคลื่อนงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ รวมทั้งใช้ในกำรแก้ปัญห ำได้อย่ำง
ทันท่วงท ี

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้ด ำเนินกำรประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรใช้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูล
สำรสนเทศลูกเสือ ยุวกำชำดและงำนกิจกำรนักเรียนในรูปแบบกำรจัดเก็บข้อมูลและกำรรำยงำนผลทำงเว็บไซด์ที่
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด และได้มอบหมำยให้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ด ำเนินกำร 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำและรำยงำนข้อมูลด้ำนลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน โดยจัดเก็บข้อมูล
ดังกล่ำวไว้ในระบบสำรสนเทศ ทั้งนี้ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรสำมำรถน ำข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับ
ลูกเสือ ยุวกำชำดและงำนกิจกำรนักเรียนไปใช้ได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน  
8. วัตถุประสงค์ 
 8.1 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกร เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ สำมำรถ
บันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้ำนลูกเสือ ยุวกำชำดและงำนกิจกำรนักเรียน  
    8.2 เพ่ือสนับสนุนและประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรรวบรวมข้อมูลด้ำนลูกเสือ ยุวกำชำด 
และกิจกำรนักเรียน (พสน.)  
 8.3 เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่ และหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้อง ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
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           8.4 เพ่ือก ำกับติดตำมกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 ให้เป็นปัจจุบัน 
 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
  9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 

                  9.1.1 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำประชุมเชิงปฏิบัติกำร มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดเก็บข้อมูล กำร
บันทึกข้อมูลและรำยงำนผลทำงโปรแกรมท่ีส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 
                  9.1.2 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำประชุมเชิงปฏิบัติกำรสำมำรถน ำควำมรู้ไปขยำยผลให้แก่บุคลำกร             
ที่เก่ียวข้องในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำได้อย่ำงถูกต้อง  

  9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
                   - เจ้ำหน้ำที่ บุคลำกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรเข้ำประชุมเชิงปฏิบัติกำร มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดเก็บข้อมูล กำรบันทึกข้อมูลและรำยงำนผลทำงโปรแกรมที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำรก ำหนด รวมทั้งสำมำรถน ำควำมรู้ไปขยำยผลให้แก่บุคลำกรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
สถำนศึกษำได้อย่ำงถูกต้อง   
 

8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ                
             - เจ้ำหน้ำที่ บุคลำกรและผู้ที่เกี่ยวข้องงำนลูกเสือ ยุวกำชำดและงำนกิจกำรนักเรียนของหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำ สถำนศึกษำทุกแห่งในจังหวัดพัทลุง สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  จ ำนวน   60 คน 
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ   สิงหำคม - กันยำยน  2564 
 

10. สถานที่ด าเนินการ     หอ้งประชุม ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง ด้วยระบบออนไลน์ Google Meet 

11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2564 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำ
ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนลูกเสือยุวกำชำดและด้ำน
ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ ฯ 

    

กิจกรรมที่ 2. สรุปผล รำยงำนผลข้อมูลำรสนเทศ 
จำกหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำทุกสังกัด
ของกระทรวงศึกษำธิกำร 

    

 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1  

ด ำเนินกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนลูกเสือยุวกำชำดและด้ำนส่งเสริมควำม
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ  ให้สถำนศึกษำทุกสังกัด ผ่ำนระบบออนไลน์ Google Meet   

กิจกรรมที่ 2 
                สรุปผล รำยงำนผลกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศฯ ด้ำนลูกเสือ จำกหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ
ต่ำง ๆ  ทุกสังกัด 
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15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำประชุมเชิงปฏิบัติกำร มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในกำรจัดเก็บข้อมูล กำรบันทึกข้อมูลและ
รำยงำนผลทำงโปรแกรมที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำรก ำหนด 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำประชุมเชิงปฏิบัติกำรสำมำรถน ำ
ควำมรู้ไปขยำยผลให้แก่บุคลำกรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำได้อย่ำงถูกต้อง  

ร้อยละ 
80 
 
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 
 
 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
100 

 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 
 

ร้อยละ 
100 

 
 
16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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17. งบประมาณ  
   

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

14,200 825 - - - 825 
หมำยเหตุ  ส่งคืนงบประมำณคงเหลือ 13,375 บำท 

แหล่งงบประมาณ   ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
  18.1 ปัญหา อุปสรรค 

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ท ำให้กำรจัดท ำระบบสำรสนเทศ ด้ำน
ลูกเสือ มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ระบบออนไลน์ ซึ่งกำรติดต่อสื่อสำรอำจจะครอบคลุมทุกประเด็น 

  18.2 แนวทางแก้ไข 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุงได้น ำองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ ที่เก่ียวกับกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลลูกเสือ
เพ่ิมเติมไว้ในกลุ่มไลน์ เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุมได้ศึกษำเพ่ิมเติม  
 

19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
  กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด ฯ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง มีกำรวำงแผนจะด ำเนินกำรออกติดตำมกำร
จัดท ำระบบสำรสนเทศด้ำนลูกเสือของสถำนศึกษำ ทุกสังกัด ในปีงบประมำณถัดไป   
 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
         1. เจ้ำหน้ำที่  บุคลำกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้งำนระบบข้อมูลสำรสนเทศ
ในกำรบันทึกข้อมูลระบบสำรสนเทศลูกเสือ ยุวกำชำดและงำนกิจกำรนักเรียน ให้กับเจ้ำหน้ำที่ บุคลำกร หน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
          2. สถำนศึกษำ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรภำยในจังหวัดพัทลุง รวมทั้งส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  มีข้อมูลสำรสนเทศ ลูกเสือ ยุวกำชำดและงำนกิจกำรนักเรียนที่ถูกต้อง ครอบคลุม 
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
          3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  และผู้บริหำรหน่วยงำนทำงกำรศึกษำสำมำรถน ำข้อมูลสำรสนเทศไปใช้ในกำร
วำงแผนพัฒนำงำนลูกเสือ ยุวกำชำดและงำนกิจกำรนักเรียนได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุกำรณ์ 
 

21.  ผู้รายงาน     นำยอนุวรรตน์  พรหมแก้ว     ต าแหน่ง     เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
โทรศัพท์   093-6852141    โทรสาร  074-606718    E–mail :    

 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่  3   เดือน    สิงหำคม    พ.ศ. 2564.   
 
 

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



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
          ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

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

1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
2. ชื่อโครงการ เสริมสร้ำงวินัยข้ำรำชกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่บรรจุใหม่  
 ในกำรต่อต้ำนกำรทุจิตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร   
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63    ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64    ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร           สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ   
    4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้ำน 21 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ  11 ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

ยุทธศำสตร์ 6  กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำล ในสังคมไทย 
4.5 แผนความม่ันคง - 
4.6 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก  ข้อ 12 กำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และกระบวนกำรยุติธรรม 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน ข้อ 8 กำรแก้ไขปัญหำทุจริตประพฤติมิชอบในวงรำชกำร ทั้งฝ่ำยกำรเมือง ฝ่ำยรำชกำรประจ ำ 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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4.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 

 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

4.8.3  แผนงานบูรณาการ 
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ ) 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
7. หลักการและเหตุผล 

ตำมที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้จัดท ำมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.
2564 ตำมกรอบแนวทำงยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –
2564) และแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  กระทรวงศึกษำธิกำร ระยะเวลำ  
5 ปี  (พ.ศ.2560-2564)  มุ่งเน้นให้รณรงค์ป้องกันกำรทุจริต โดยที่มีหลักธรรมำภิบำล เป็นหลักกำรที่น ำมำใช้
บริหำรงำนในปัจจุบันอย่ำงแพร่หลำยด้วยเหตุเพรำะช่วยสร้ำงสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภำพและประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติงำน  เป็นหลักกำรบริหำรงำนที่ยึดหลักกำรมีส่วนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้  และมี ควำมเหมำะสม
เป็นอย่ำงยิ่งในกำรบริหำรงำนในระบบรำชกำร  เพ่ือให้กำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมภำรกิจและเกิดประสิทธิภำพ  เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือส่งเสริมให้ส่วน
รำชกำรและหน่วยงำนในสังกัด จัดกิจกรรมต่อต้ำนกำรทุจริต  สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดพัทลุง  จึงมีควำมจ ำเป็นต้องส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรมีจิตส ำนึก ต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่ำนิยม ที่สอดคล้องกับหลักธรรมำภิบำล อันจะน ำมำซึ่งประสิทธิผลสูงสุดของผู้เรียน องค์กรและ
ประเทศชำติ 
8. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือบูรณำกำรกำรกับทุกภำคส่วนที่สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดพัทลุง เพ่ือเป็นเครือข่ำยในกำรมี
ส่วนร่วมต่อต้ำนกำรทุจริตในหน่วยงำนกำรศึกษำ 

2. เป็นกำรป้องปรำมครูบรรจุใหม่ ชี้ให้เห็นโทษของกำรกระท ำกำรทุจริต 
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3. เพ่ือให้บุคลำกรที่บรรจุใหม่ในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ เป็นผู้มีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตใน
หน่วยงำนกำรศึกษำ 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่บรรจุใหม่ ผ่ำนกำรอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 

            ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ผ่ำนกำรอบรม มีควำมตระหนักในกำรปฏิบัติตนปฏิบัติงำนด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริตตำมหลักธรรมำภิบำล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ครูบรรจุใหม่ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2561 – 2563 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำพัทลุง 
 

11. ระยะเวลาด าเนินการ  1 วัน 
 

12. สถานที่ด าเนินการ  ประชุมออนไลน์ โดยใช้ระบบ Zoom 
 

13. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2564 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย.) 

กำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนวินัยแก่ครูบรรจุใหม่ 
 

    

 

14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม 
 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านวินัยแก่ครูบรรจุใหม่ 
             วันที่ 2 กันยำยน 2564 เวลำ 09.00 น. – 12.00 น. อบรมเสวนำให้ควำมรู้เรื่องวินัยและกำรรักษำวินัย   
โดยผู้แทนส ำนักงำน ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
นำยมณเฑียร โสภณ อดีตผู้อ ำนวยกำรภำรกิจเสริมสร้ำงและมำตรฐำน วินัย  ส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
             เวลำ 13.00 น. – 16.00 น. อบรมให้ควำมรู้กฎหมำย ป.ป.ช. โดยผู้แทนส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัด
พัทลุง ทั้งเช้ำและบ่ำย ใช้ระบบออนไลน์ Zoom มีผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 110 คน 
 

15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ97)  

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

เชิงปริมาณ  
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่บรรจุใหม่ ผ่ำน
กำรอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  
 

 
ร้อยละ 80 

 
60 คน 

 
110 คน 

 
ร้อยละ

183.33 
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ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ  
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ผ่ำนกำรอบรม 
มีควำมตระหนักในกำรปฏิบัติตนปฏิบัติงำนด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริตตำมหลักธรรมำภิบำล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 100 

 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 
100 

 

16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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17. งบประมาณ  
   

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

40,000 7,600 - - - 7,600 
หมำยเหตุ  ส่งคืนงบประมำณคงเหลือ 32,400 บำท 

  แหล่งงบประมาณ  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
18.1 ปัญหา อุปสรรค 

             กำรอบรมแบบออนไลน์ เจ้ำของโครงกำรไม่สำมำรถควบคุมผู้เข้ำอบรมได้ และวิทยำกรก็ไม่สำมำรถควบคุม
ผู้เข้ำอบรมได้เช่นกัน 

18.2 แนวทางแก้ไข 
อบรมในระบบกำรอบรม 

 

19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
      อบรมครูบรรจุใหม่สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 1 และ เขต 2 
 

20. ประโยชน์ทีส่าธารณชนได้รับ 
ครูบรรจุใหม่ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต เป็นประโยชน์กับเด็กนักเรียนและองค์กร 

 

21.  ผู้รายงาน นำยปริญญำ อนุพินิจ       ต าแหน่ง นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
โทรศัพท์  0944164152    โทรสาร 074606718     E–mail :  parinya.cat@gmail.com 

 

22. วนัที่รายงาน ณ วันที่ 28 เดือนกันยำยน พ.ศ. 2564  
 
 
 

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



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
          ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

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

1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
2. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชน จังหวัดพัทลุง  พ.ศ.2564 ผ่ำนกลไก 
   คณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน จังหวัดพัทลุง 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63    ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  (ด้ำน 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  ) 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำน 21 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ  (ด้ำน 12 ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

(ยุทธศำสตร์ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำล ในสังคมไทย) 
4.5 แผนความม่ันคง - 
4.6 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก  (ข้อ  11. กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ) 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน - 

4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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4.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 

 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

4.8.3 แผนงานบูรณาการ 
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ ) 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
7. หลักการและเหตุผล  
  กำรศึกษำ คือ เครื่องมือส ำคัญในกำรพัฒนำคนและสังคม กล่ำวคือ กำรศึกษำจะพัฒนำคนให้มี
คุณลักษณะตำมที่สังคมต้องกำร เพ่ือให้คนเป็นปัจจัยในกำรพัฒนำสังคมต่อไป ดังนั้น กำรศึกษำจึงต้องแสดงบทบำทให้
สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยรวม ปัจจุบันสังคมโลกและสังคมไทยก ำลังก้ำวเข้ำสู่ศตวรรษท่ี 21 อันเป็น
ยุคที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้กำรศึกษำของไทยถึงเวลำปรับเปลี่ยน เพ่ือให้กำรศึกษำสำมำรถสร้ำงผลผลิต
ได้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและบริบทของสังคมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำ
ควำมสำมำรถทำงกำรเรียนของผู้เรียนตำมศักยภำพของนักเรียน จะต้องเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้เกิดกำรเรียนรู้ อย่ำง
แท้จริง ซึ่งจะส่งผลต่อกำรเลือกประกอบอำชีพในอนำคต ตลอดจนน ำควำมรู้มำพัฒนำท้องถิ่นและสังคมได้ โดยกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนต้องมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร จึงเร่งผลักดันนโยบำยยกก ำลัง
สองกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศด้วยกำรสร้ำงกลไกที่เข้มแข็ง เพ่ือสร้ำงกำรศึกษำและสร้ำงทุนมนุษย์ (Human Capital) 
ที่มีควำมเป็นเลิศ สำมำรถเข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และมีทักษะชีวิตที่พร้อมปรับตัวให้เข้ำกับทุกสถำนกำรณ์  
   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง เป็นหน่วยงำนขับเคลื่อนกระบวนกำรทำงกำรศึกษำของประเทศ 
นอกเหนือจำกกำรจัดกำรของรัฐที่เป็นผู้ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจด้ำนกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำนกำรจัดกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนพัฒนำทั้งคุณภำพและมำตรฐำนให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของ
สังคมปัจจุบัน และสร้ำงควำมทัดเทียมกับนำนำชำติ โดยกำรศึกษำเอกชนเป็นกำรศึกษำที่บุคคลหรือนิติบุคคล
ด ำเนินกำรจัดขึ้น โดยมีควำมหลำกหลำยครอบคลุมทั้งกำรศึกษำในระบบและนอกระบบ โดยได้ด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำเอกชนจังหวัดพัทลุง ประจ ำปี พ.ศ.2564 – 2567 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำร 
จัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำเอกชน  รวมทั้ งเป็นแนวทำงในกำรส่งเสริม  สนับสนุนกำรบริหำรกำรศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพ 
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   ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ทั้งด้ำนคุณภำพและมำตรฐำนให้สอดคล้องกับ 
ทิศทำง นโยบำยของรัฐบำล แผนกำรศึกษำแห่งชำติ  นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร  นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน  ยุทธศำสตร์พัฒนำจังหวัดพัทลุง รวมทั้งกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง จึงจัดท ำโครงกำรกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชน จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2564 
ผ่ำนกลไกคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน จังหวัดพัทลุงเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำเอกชนให้มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน  
 

8. วัตถุประสงค์ 
8.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเอกชนให้มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง

ของสังคมปัจจุบัน และนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ 
8.2 เพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำเอกชนให้มีคุณภำพและมำตรฐำน สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของ

สังคมปัจจุบัน และนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำน 
  

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 

ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้ร่วมก ำหนดและทรำบทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำเอกชนให้มีคุณภำพและ
มำตรฐำน สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน และนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ (ค่ำเป้ำหมำยร้อยละ 85) 
    9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 

ร้อยละของโครงกำร/กิจกรรมในแผนปฏิบัติกำรฯ ประจ ำปี 2564 – 2565 มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำ
กำรศึกษำเอกชนจังหวัดพัทลุง (ค่ำเป้ำหมำยร้อยละ 90) 
 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   
         10.1  คณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดพัทลุง 
         10.2  คณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนนอกระบบ จังหวัดพัทลุง 
         10.3  ผู้บริหำรและบุคลำกรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง  
 

11. ระยะเวลาด าเนินการ       สิงหำคม  - กันยำยน   2564 
 

12. สถานที่ด าเนินการ      ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
13. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

การด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมคณะกรรมกำรประสำนและ
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน จังหวัดพัทลุง 

    

กิจกรรมที่ 2 กำรประชุมคณะกรรมกำรประสำนและ
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนนอกระบบ จังหวัดพัทลุง 
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14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม 
- ประชุมคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดพัทลุง  ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันจันทร์ที่ 

31 พฤษภำคม 2564  ได้พิจำรณำเห็นชอบ (ร่ำง)  แผนพัฒนำกำรศึกษำเอกชนจังหวัดพัทลุง  พ.ศ.2564 – 2567 
- ประชุมคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดพัทลุง  ครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันอังคำร 

ที่  20กรกฎำคม 2564   เห็นชอบให้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ปส.กช.จังหวัดพัทลุง โดยให้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรฯ   
- ประกำศคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดพัทลุง  ที่  2/2564   ประกำศ ณ วันที่   22  

กรกฎำคม  2564 เรื่องคณะอนุกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
จังหวัดพัทลุง ประจ ำปี พ.ศ.2564 – 2565 
- ประชุมฯ เพื่อวำงแผน และด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ปส.กช.จังหวัดพัทลุง ประจ ำปี  พ.ศ. 2564-2565                       

ในวันจันทร์ที่  9  สิงหำคม  2564 
- ประชุมคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดพัทลุง  ครั้งที่ 3/2564  วันอังคำรที่                  

27  กรกฎำคม 2564 เวลำ  09.00 – 12.30 น.  เห็นชอบร่ำงแผนปฏิบัติกำรคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชนจังหวัดพัทลุง ประจ ำปี พ.ศ.2564 – 2565 และเห็นควรให้น ำเสนอ กศจ.พัทลุงเพ่ือทรำบต่อไป  
-   เสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง  ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่   31 สิงหำคม  2564 

 

15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

เชิงปริมาณ  
ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้ร่วมก ำหนดและทรำบทิศ
ทำงกำรจัดกำรศึกษำเอกชนให้มีคุณภำพและมำตรฐำน 
สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน และนโยบำย
กำรจัดกำรศึกษำ   (ค่ำเป้ำหมำยร้อยละ 85) 
 

 
ร้อยละ 85 

 
16 คน 

 
14 คน 

 
ร้อยละ 
87.50 

เชิงคุณภาพ  
ร้อยละของโครงกำร / กิจกรรมในแผนปฏิบัติกำรฯ  
ประจ ำปี 2564 – 2565 มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำ
กำรศึกษำเอกชนจังหวัดพัทลุง (ค่ำเป้ำหมำยร้อยละ 90) 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 
100 

 
ร้อยละ 
100 
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16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  

  

  

  
 

17. งบประมาณ  
   

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

10,000 10,000 - - - 10,000 
แหล่งงบประมาณ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 

 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
18.1 ปัญหา อุปสรรค  - 
18.2 แนวทางแก้ไข  - 
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19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป  - 
 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
          20.1 คณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดพัทลุง  และคณะกรรมกำรประสำนและ
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนนอกระบบจังหวัดพัทลุง  มีทิศทำงในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรฯ ประจ ำปี  พ.ศ. 
2564 -2565 
   20.2 กำรศึกษำเอกชนในจังหวัดพัทลุงมีคุณภำพและมำตรฐำนควำมสอดคล้องกับ ทิศทำง นโยบำยด้ำน
กำรศึกษำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
21.  ผู้รายงาน  นำงเพ็ญนภำ  พรพงศ์วิทย์      ต าแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 

โทรศัพท์ 089-8700965     โทรสาร -     E–mail :  jeabpornpong@gmail.com  
 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30  เดือน กันยำยน  พ.ศ.2564.   
 
 

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

mailto:jeabpornpong@gmail.com


แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

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

1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
2. ชื่อโครงการ  โครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลและระบบติดตำมประเมินผลระดับพื้นที่เพ่ือสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
เป้ำหมำยของสหประชำชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้ำนกำรศึกษำ SDG4 จังหวัดพัทลุง 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดอืน   เม.ย. 64  -   มิ.ย. 64     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
    4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ  2  ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

ยุทธศำสตร์ที่ 6  กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำล ในสังคมไทย 
4.5 แผนความม่ันคง - 
4.6 นโยบายรัฐบาล 

4.6.1 นโยบายหลัก  ที่ 11 กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน - 

4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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4.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
4.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 

 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

4.8.3 แผนงานบูรณาการ 
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ ) 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 

7. หลักการและเหตุผล  
สืบเนื่ องจำกประเทศไทยได้ร่วมลงนำมรับรองพันธะสัญญำทำงก ำรเมืองระดับผู้น ำใน เอกสำร 

“ Transforming Our World : The 2030 Agenda for Sustainable Development” ซึ่ ง เป็ น ก ำ ร ยื น ยั น
เจตนำรมณ์กำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของโลกใน 15 ปีข้ำงหน้ำร่วมกัน เพ่ือผลักดันและขับเคลื่อนกำรแก้ไข
ปัญหำในทุกมิติ ประกอบด้วยเป้ำหมำยหลัก 17 เป้ำหมำย ที่ครอบคลุมด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งใน
กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ประเทศไทยก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรเพ่ือพัฒนำที่ยั่งยืน (กพย.) 
ซึ่งมีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนและมีส ำนักงำนสภำพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) เป็นฝ่ำยเลขำนุกำร 
โดยกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน มุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินกำรในระดับพ้ืนที่ (Localizing 
SDGs) และให้ทุกภำคส่วนที่ เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  
เพ่ือถ่ำยทอดเป้ำหมำยร่วมระดับโลก สู่เป้ำหมำยระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้ 
บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนที่ก ำหนดไว้ ทั้งนี้ในแต่ละเป้ำหมำยได้ก ำหนดให้มีหน่วยงำนหลักรับผิดชอบอย่ำง
ชัดเจน 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำร กพย. ได้จัดท ำรำย งำน
ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อน SDGs โดยในปี 2562 ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอับดับ 40 จำก 162 
ประเทศ และปี 2563 อยู่ในอันดับ 41 จำก 166 ประเทศ ทั้งนี้จำกรำยงำนควำมก้ำวหน้ำข้ำงต้น พบปัญหำ
อุปสรรคส ำคัญ คือ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนรำยเป้ำหมำยยังขำดควำมชันเจนในกำรเชื่อมโยงตัวชี้วัด
ของ SDGs กับตัวชี้วัดของโครงกำร/กิจกรรม และไม่มีกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยหลำยเป้ำหมำย รวมทั้งมีกำร
ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดในกำรประเมินแต่ละปี ท ำให้ไม่สำมำรถเปรียบเทียบควำมก้ำวหน้ำได้ หรือตัวชี้วัดไม่ตรงกับตัวชี้วัด
ที่คณะกรรมกำรสถิติแห่งสหประชำชำติก ำหนดไว้ ประกอบกับกำรที่ประเทศไทยมีกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ และมี
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แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 23 ประเด็น สศช. จึงได้วิเครำะห์เปรียบเทียบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเป้ำหมำยของ 
SDGs 17 เป้ำหมำยกับเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่ งพบว่ำมีควำมสัมพันธ์
สอดคล้องกัน นอกจำกนั้นยังมีควำมเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
ได้แก่ คณะกรรมกำรเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (กพย.) ในครำวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2563 ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบกำรก ำหนดหน่วยงำนรับผิดชอบและประสำนงำนหลักกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
17 เป้ำหมำยหลัก (Goal) และ 169 เป้ำหมำยย่อย (Target) รวมทั้งมอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ประสำน
หน่วยงำนรับผิดชอบรำยเป้ำหมำยหลักและเป้ำหมำยย่อยด ำเนินกำรขับเคลื่อนตำมภำรกิจ และรำยงำนควำมคืบหน้ำ
กำรด ำเนินงำนให้คณะกรรมกำรทรำบเป็นระยะ 

กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบและประสำนงำนหลักในกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่
ยั่งยืนเป้ำหมำยที่ 4 สร้ำงหลักประกันว่ำทุกคนมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงครอบคลุมและเท่ำเทียม และสนับสนุน
โอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งในกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร ด ำเนินโครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลและระบบติดตำมประเมินผลระดับพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
เป้ำหมำยของสหประชำชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้ำนกำรศึกษำ SDG4 ในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 และ พ.ศ. 
2563 โดยกำรสร้ำงกำรรับรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้ำนกำรศึกษำ ร่วมกับ
ส ำนักงำศึกษำธิกำรภำค 18 ภำค และส ำนักบูรณำกำรกิจกำรศึกษำ และมีกำรคัดเลือกจังหวัดน ำร่อง จ ำนวน 6 
จังหวัด ได้แก่ เชียงรำย อุดรธำนี ลพบุรี ปรำจีนบุรี สตูล และปัตตำนี รวมถึงด ำเนินกำรสร้ำงกำรรับรู้ในกำรจัดท ำแผน
เพ่ือสนับสนุนขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้ำนกำรศึกษำ SDG4 โดยใช้หลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
XYZ  ซึ่งปีงบประมำณ พ.ศ.2562 และ พ.ศ. 2563  ส ำนักงำศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุงเข้ำร่วมกิจกรรมสร้ำงกำรรับรู้
ในกำรจัดท ำแผนเพ่ือสนับสนุนขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่ งยืนด้ำนกำรศึกษำ SDG4 โดยใช้หลักกำร
ควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล XYZ และปีงบประมำณ พ.ศ.2564  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดสรร
งบประมำณจ ำนวน 40,000 บำท เพื่อให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดขับเคลื่อนโครงกำร/กิจกรรมในพ้ืนที่ 

ดั งนั้ น  เพ่ื อให้ กำรด ำเนิ นงำนขั บ เคลื่ อน เป้ ำหมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ งยื น  เป้ ำหมำยที่  4  เชิ งพ้ื นที ่
ที่กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด   ส ำนักงำน
ศึ กษ ำธิก ำรจั งห วัด พั ท ลุ งจึ งจั ด โครงกำรจั ดท ำฐ ำนข้ อมู ล และระบ บติ ด ตำมประ เมิ น ผลระดั บ พ้ื น ที่  
เพ่ือสนับสนุนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยของสหประชำชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำที่ ยั่งยืนด้ำนกำรศึกษำ SDG4 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 นี้ขึ้น 
 

8. วัตถุประสงค์ 
8.1  เพ่ือด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDG Roadmap) 
8.2  เพ่ือขับเคลื่อนเป้ำหมำยของสหประชำชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้ำนกำรศึกษำ (SDG4) ในระดับ 

พ้ืนที ่
8.3 เพ่ือพัฒนำฐำนข้อมูลและระบบติดตำมประเมินผลระดับพ้ืนที่ส ำหรับสนับสนุนกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำย 

ของสหประชำชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้ำนกำรศึกษำ    
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9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
9.1ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 

1) มีแผนขับเคลื่อน Roadmap เพ่ือกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยที่ยั่งยืน เป้ำหมำยที่  4 สร้ำง
หลักประกันว่ำทุกคนมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำครอบคลุมและเท่ำเทียม และสนับสนุนในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(SDG4 Roadmap)  

2) มีแผนงำนหรือโครงกำรเพื่อด ำเนินกำรตำม SDG4 Roadmap 
3) มีแนวทำงกำรพัฒนำฐำนข้อมูลและระบบติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำ

ที่ยั่งยืน เป้ำหมำยที่ 4 
9.2  ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุงมีเครือข่ำยและแนวทำงกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยที่ยั่งยืน เป้ำหมำยที่ 4 สร้ำง
หลักประกันว่ำทุกคนมีกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพอย่ำครอบคลุมและเท่ำเทียม และสนับสนุนในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต   

 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
10.1 หน่วยงำนกำรศึกษำในจังหวัดพัทลุง 
10.2 หน่วยงำนอื่นๆ ที่สนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำม SDG4 Roadmap  

 

11. ระยะเวลาด าเนินการ  กันยำยน 2564  
 

12. สถานที่ด าเนินการ จังหวัดพัทลุง 
 

13. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย.) 

กิจกรรมที่ 1 จัดท ำแผนขับเคลื่อน Roadmap 
เพ่ือกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยที่ยั่งยืน 
SDG4 

    

กิจกรรมที่ 2 จัดท ำแนวทำงกำรพัฒนำ
ฐำนข้อมูลและระบบติดตำมประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน SDG4 

    

 
 

13. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม 
 13.1 ประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนแผนที่น ำทำง (Roadmap) กำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน เป้ำหมำยที่ 4 (SDG4) ด้ำนกำรศึกษำ จังหวัดพัทลุง  ประกำศ ณ วันที่ 10 กันยำยน 2564 
 13.2 ประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อนแผนที่น ำทำง (Roadmap) กำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
เป้ำหมำยที่ 4 (SDG4) ด้ำนกำรศึกษำ จังหวัดพัทลุง  วันที่ 20 กันยำยน 2564 ผ่ำนระบบออนไลน์ Google Meet 
 13.3 จัดท ำร่ำงแผนที่น ำทำงกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ด้ำนกำรศึกษำ (SDG4 Roadmap) 
จังหวัดพัทลุง 
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14. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

1. มีแผนขับเคลื่อน Roadmap เพ่ือกำรด ำเนินกำร
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยที่ยั่งยืน เป้ำหมำยที่ 4 สร้ำง
หลักประกันว่ำทุกคนมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำ
ครอบคลุมและเท่ำเทียม และสนับสนุนในกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต (SDG4 Roadmap)  
2. มีแผนงำนหรือโครงกำรเพ่ือด ำเนินกำรตำม SDG4 
Roadmap 
3. มีแนวทำงกำรพัฒนำฐำนข้อมูลและระบบติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน เป้ำหมำยที่ 4 
 

มีแผน
ขับเคลื่อน 

 
 
 

มีโครงกำร 
 

มีแนวทำง 

มี 
 
 
 
 
มี 
 
มี 
 
 
 

มี 
 
 
 
 
มี 
 
มี 
 

 

 

 
16. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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17. งบประมาณ  
   

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

40,000 40,000 - - - 40,000 
แหล่งงบประมาณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

 

18 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
18.1 ปัญหา อุปสรรค 
 กำรจัดสรรงบประมำณโครงกำรกระชั้นชิด มีเวลำกำรด ำเนินงำนน้อย  
18.2 แนวทางแก้ไข 
 แต่งตั้งคณะท ำงำนร่วมด ำเนินกำร 

 

19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 ขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เป้ำหมำยที่ 4 ด้ำนกำรศึกษำ จังหวัดพัทลุง 
 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 

21.  ผู้รายงาน  นำยทีปวิทย์  ศรีอินทร์     ต าแหน่ง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  
โทรศัพท์  074611719    โทรสาร   074611718 E–mail :  tgotech@gmail.com  

 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่  25  เดือน กันยำยน  พ.ศ. 2564  
 
 

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