
 

 

 

กลุมนโยบายและแผน

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

      
แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565                                      

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565     

ของสํานักงานศึกษาธกิารจังหวัดพทัลุง   
 



สป. ศธจ.

ยุทธศาสตรท่ี 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

1 โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดาน

การศึกษาสูการปฏิบัติ

สบศ. 2 รายจายอื่น        275,425               -   จรุวรรณ ชูขาว

2 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชฯ

สบศ. 1 รายจายอื่น          15,000               -   ลําเฑียร ชนะสุวรรณ

รวมยุทธศาสตรที่ 1       290,425              -   

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน 

3 โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทํารูปแบบและแนวทาง

พัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษา

สบศ. 3 รายจายอื่น          72,000               -   โสพิตตา แกววิชิต

4 โครงการสงเสริมวิทยาศาสตร เทคโนยีและนวัตกรรมของจังหวัดพัทลุง ศธจ. 2 ดําเนินงาน                -          24,265 พิมพสุจี นวลขวัญ

รวมยุทธศาสตรที่ 2         72,000        24,265

ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยใหมีคุณภาพ

5 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง สบศ. 2 รายจายอื่น          52,000               -   ลําเฑียร ชนะสุวรรณ

6 โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาการศึกษา

สบศ. 2 รายจายอื่น        107,000               -   พิมพสุจี นวลขวัญ

7 โครงการ ศธ.จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน สกก. 1 รายจายอื่น          23,500               -   จิราพร ชูชวย

8 โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา สกก. 1 เงนิอุดหนุน          10,000               -   อุไรวรรณ วิชัยกุล

9 โครงการสงเสริมการจัดงาน 100 ป ยุวกาชาดไทย สกก. 1 รายจายอื่น          40,000               -   จิราพร ชูชวย

โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  

ท่ี ยุทธศาสตร/โครงการ
สํานัก

(เจาภาพ)

* แผน

 งาน

ประเภท

งบประมาณ

งบประมาณ
ผูรับผดิชอบ



สป. ศธจ.
ท่ี ยุทธศาสตร/โครงการ

สํานัก

(เจาภาพ)

* แผน

 งาน

ประเภท

งบประมาณ

งบประมาณ
ผูรับผดิชอบ

10 โครงการจิตอาสาทําดีดวยหัวใจ ศธจ. - -                -                 -    สุมาลี แววจะบก          

(ไมใชงบประมาณ)

11 โครงการสงเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษา

สกก. 1 รายจายอื่น          30,000               -   ฐิตาพร  แกวมณี

12 โครงการประเมินความสําเร็จของการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษา

สกก. 1 เงนิอุดหนุน          30,000               -   ฐิตาพร  แกวมณี

13 โครงการคัดเลือกหมูยวุกาชาดตนแบบระดับจังหวัด สกก. 1 รายจายอื่น           7,000               -   จิราพร ชูชวย

รวมยุทธศาสตรที่ 3       299,500              -   

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

14 โครงการเพ่ิมโอกาสการเขาถึงการศึกษาของเด็กออกกลางคัน เด็กตกหลน

และเด็กดอยโอกาสในรูปแบบที่เหมาะสม

ศธจ. 2 ดําเนินงาน                -          25,550 ชลินทรา ชวยสุข

15 โครงการพัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาจังหวัดพัทลุง 

(Phatthalung Sandbox)

ศธจ. - - - - ธนพิชย เจยาคม           

(ไมใชงบประมาณ)

16 โครงการ ศธจ.พัทลุง รวมใจแบงปนเพ่ือนอง ศธจ. - - - - สุมาลี แววจะบก          

(ไมใชงบประมาณ)

รวมยุทธศาสตรที่ 4               -          25,550

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการ

17 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง สนย. 2 รายจายอื่น          40,000               -   กัญญาภัทร เรืองหยู

18 โครงการบริหารงานท่ีสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน สช. 1 ดําเนินงาน          42,800               -   เพ็ญนภา พรพงศวิทย

19 โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด สนย. 2 รายจายอื่น          30,300               -   ทีปวิทย ศรีอินทร

20 โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและ

ยุทธศาสตร

สนย. 2 รายจายอื่น          60,000               -   ลําเฑียร ชนะสุวรรณ



สป. ศธจ.
ท่ี ยุทธศาสตร/โครงการ

สํานัก

(เจาภาพ)

* แผน

 งาน

ประเภท

งบประมาณ

งบประมาณ
ผูรับผดิชอบ

21 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ

การศึกษาจังหวัดโดยผานกลไก กศจ.

สนย. 2 รายจายอื่น          90,900               -    ทีปวิทย ศรีอินทร

22 โครงการพัฒนางานการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศธจ. 2 ดําเนินงาน                -          17,795  จรุวรรณ ชูขาว

23 โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในองคกร ศธจ. - - - -  สุมาลี แววจะบก          

(ไมใชงบประมาณ)

24 โครงการเสวนา แลการศึกษาพัทลุง ศธจ. 2 ดําเนินงาน -        10,400  สุมาลี แววจะบก

25 โครงการจัดตั้งศนูยขอมูลชวยเหลือสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ ศธจ. - - - -  ทีปวิทย ศรีอินทร          

(ไมใชงบประมาณ)

26 โครงการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในศธจ.พัทลุง ศธจ. 2 ดําเนินงาน - 15,800        กัญญาภัทร เรืองหยู

27 โครงการติดตามเพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ สช. 2 รายจายอื่น 8,800          -             เพ็ญนภา พรพงศวิทย

รวมยุทธศาสตรที่ 5       272,800        43,995

934,725      93,810       

 หมายเหตุ     * แผนงาน

             1  แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

             2  แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

             3  แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

    4  แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามและบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด

             5  แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รวมทั้งส้ิน 
1,028,535                      



1

หลัก เรงดวน จุดเนน

1 สรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดี

ตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสู

การปฏิบัติ

จํานวนผูเขารวมกิจกรรมฯ ตาม

โครงการฯ ไมนอยกวา 1,000 คน

1. รอยละ 100 ของผูเรียนมีความรักและ

เทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริยและยึดม่ัน

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข

2. รอยละ 100 ของผูเรียนไดนําความรูความ

เขาใจไปประยุกตใชในชีวติประจําวนั

 - 158,800   73,000      43,625     275,425    นิเทศฯ 1 1 12 5 2 1 1

2 สนับสนุนการดําเนินงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สถานศึกษาในจังหวดัพัทลุงสมัครเขา

รวมโครงการดําเนินงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ ปการศึกษา 2565 

จํานวน 30 แหง

สถานศึกษาที่สมัครเขารวมโครงการ 30 แหง

 มีความรู ความเขาใจในการดําเนินงาน และ

จังหวดัพัทลุงมีเครือขายในการดําเนินงาน

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ ในระดับจังหวดั

- - 6,600        8,400 15,000      นิเทศฯ 1 1 12 5 1 1

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
แผนฯ

 12

นโยบาย ศธ
ย.ศธ.

แผน

แมบท

แผน

ปฏิรูป
ไตรมาส 3 รวม ย.ชาติ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาส 4

ประเด็นยุทธศาสตร : 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพัทลุง 

ท่ี โครงการ
เปาหมาย

 ของโครงการ

ตัวชี้วัด/

 คาเปาหมายตัวชี้วัด

งบประมาณ (บาท) 
กลุม

 รับผิดชอบ

ความสอดคลอง

ย.สป.



2

หลัก เรงดวน จุดเนน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนฯ

 12

นโยบาย ศธ
ย.ศธ.

แผน

แมบท

แผน

ปฏิรูป
ไตรมาส 3 รวม ย.ชาติ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาส 4

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพัทลุง 

ท่ี โครงการ
เปาหมาย

 ของโครงการ

ตัวชี้วัด/

 คาเปาหมายตัวชี้วัด

งบประมาณ (บาท) 
กลุม

 รับผิดชอบ

ความสอดคลอง

ย.สป.

3 สงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อ

การจัดทํารูปแบบและแนวทาง

พัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

พัทลุง มีหลักสูตรตอเนื่อง

เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

ไมนอยกวา 1 หลักสูตร

 1.  มีหลักสูตรที่เชื่อมโยงการศึกษา

ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษา จํานวนไมนอยกวา 1 

หลักสูตร

 2.  พัฒนาสถานศึกษาที่มีหลักสูตรที่

เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเปนตนแบบ

 จํานวน 1 แหง

3.  หนวยงานทางการศึกษาหรือ

สถานศึกษาที่เขารวมโครงการ รอยละ

 80 มีความพึงพอใจตอการดําเนินงาน

ของโครงการ

4.  รอยละของผูเรียนตอสายอาชีพ

เพิ่มขึ้นจากปฐาน (จังหวัดพัทลุง)

 5.  มีรายงานผลการดําเนินงานตาม

โครงการฯ 

- 7,100 47,540      17,360 72,000 พัฒนาฯ 3 12 12 1 1 1 3

ประเด็นยุทธศาสตร  : 2. พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 



3

หลัก เรงดวน จุดเนน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนฯ

 12

นโยบาย ศธ
ย.ศธ.

แผน

แมบท

แผน

ปฏิรูป
ไตรมาส 3 รวม ย.ชาติ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาส 4

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพัทลุง 

ท่ี โครงการ
เปาหมาย

 ของโครงการ

ตัวชี้วัด/

 คาเปาหมายตัวชี้วัด

งบประมาณ (บาท) 
กลุม

 รับผิดชอบ

ความสอดคลอง

ย.สป.

4 สงเสริมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรมของจังหวัดพัทลุง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. จังหวัดมีผลงานดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม อยางนอย 5 ผลงาน

2. มีเครือขายอยางนอย 7 

เครือขาย

1. จังหวัดมีผลงานดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม จาก

หนวยงานที่เกี่ยวของในระดับจังหวัด

2. รอยละของสถานศึกษาที่เขารวม

โครงการมีผลงานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

3. มีเครือขายความรวมมือในการ

พัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรม ระดับจังหวัดเพิ่มขึ้น 5

 หนวยงาน

11,815     11,700      750         24,265 นิเทศฯ 3 12 12 1 2 3

5 ขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษา

ปฐมวัยในพื้นที่จังหวดัพัทลุง

1. เด็กปฐมวยั (อายุ 3-5 ป) ไดรับการ

ดูแล พัฒนา จัดประสบการณเรียนรู 

และจัดการศกึษา ใหมีพัฒนาการ

สมวัยในทุกดาน 

2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย ทุกแหงไดรับการสงเสริม 

สนับสนุนและพัฒนาใหมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

แหงชาติ พ.ศ. 2562 

1. รอยละ 85 ของเด็กปฐมวยัที่จบการศึกษา

ระดับปฐมวยั มีพัฒนาการสมวัยอยูในระดับ

ดีทุกดาน

2. รอยละ 85 ของสถานศึกษาหรือสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวยั มีคุณภาพระดับผานเกณฑ

ขั้นตน ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั

แหงชาติ  พ.ศ. 2562

15,000 13,760      23,240 52,000 นิเทศฯ 3 11 12 1 8 3 3

ประเด็นยุทธศาสตร  : 3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ



4

หลัก เรงดวน จุดเนน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนฯ

 12

นโยบาย ศธ
ย.ศธ.

แผน

แมบท

แผน

ปฏิรูป
ไตรมาส 3 รวม ย.ชาติ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาส 4

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพัทลุง 

ท่ี โครงการ
เปาหมาย

 ของโครงการ

ตัวชี้วัด/

 คาเปาหมายตัวชี้วัด

งบประมาณ (บาท) 
กลุม

 รับผิดชอบ

ความสอดคลอง

ย.สป.

6 Innovation For Thai Education 

(IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนา

การศกึษา

1. จังหวัดมีศูนยกลางขอมูล

สารสนเทศทางการศึกษาและมีการ

วจิัยกระบวนการจัดการเรยีนรูเพื่อ

ยกระดับคุณภาพการศกึษาในระดับ

จังหวัด    

2. จังหวัดมีรูปแบบ//แนวทางการ

พัฒนาดานการบรหิารจัดการ ดาน

การจัดการเรียนรู และดานการนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผล  เพ่ือเปน

นวัตกรรม อยางนอยดานละ 1 

นวัตกรรม  รวม 3 นวัตกรรม

3. นักเรียนในโรงเรียนที่อยูใน

โครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงข้ึน

4. มีเครือขายความรวมมือในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด

1. จังหวดัพัทลุงมีศูนยกลางขอมูลสารสนเทศ

ทางการศึกษาและการวจิัยกระบวนการ

จัดการเรียนรูในระดับจังหวดั

2. จังหวดัพัทลุงมีรูปแบบ/แนวทางนวัตกรรม

ดานการพัฒนานักเรียน ดานการพัฒนากการ

จัดการเรียนรู  และดานการนิเทศนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผล  อยางนอย ดานละ 

1 นวัตกรรม

3. รอยละของนักเรียนในสถานศกึษาที่รวม

โครงการ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น  

รอยละ 100

4. มีเครือขายความรวมมือในการพัฒนา

คุณภาพการศกึษาระดับจังหวดัเพ่ิมขึ้น 3 

หนวยงาน ไดแก  สํานักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2 , 

เทศบาลเมืองพัทลุง และ สํานักงานสงเสริม

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามตาม

อัธยาศัยจังหวัดพัทลุง

70,425 -      36,575 107,000 นิเทศฯ 3 12 12 1 1 1 3



5

หลัก เรงดวน จุดเนน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนฯ

 12

นโยบาย ศธ
ย.ศธ.

แผน

แมบท

แผน

ปฏิรูป
ไตรมาส 3 รวม ย.ชาติ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาส 4

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพัทลุง 

ท่ี โครงการ
เปาหมาย

 ของโครงการ

ตัวชี้วัด/

 คาเปาหมายตัวชี้วัด

งบประมาณ (บาท) 
กลุม

 รับผิดชอบ

ความสอดคลอง

ย.สป.

7 ศธ.จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน  ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญ

ประโยชนนักศึกษาวิชาทหาร และ

บุคลากรของ กระทรวงศึกษาธิการ 

จํานวน 200 คน ทํากิจกรรมจิตอาสา

บําเพ็ญประโยชนตามสถานที่ราชการ

และสถานที่สาธารณประโยชน เพ่ือ

นอมรําลึกในพระมหากรุณาธคุิณของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรม

นาถบพิตร

1. รอยละ 85 ของลูกเสือ เนตรนารี ยุว

กาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชา

ทหารและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ  

ไดรวมกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน

ตามสถานที่ราชการและสถานที่สาธารณะ

ประโยชน เพื่อนอมรําลึกในพระมหา

กรุณาธิคณุของพระบาทสมเด็จพระบรมชน

กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร  

2.  รอยละ 85 ของลูกเสือ เนตรนารี ยุว

กาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชา

ทหารและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 

มีจิตอาสาและจิตสํานึกที่ดใีนการมุงกระทํา

ประโยชนตอสวนรวม และมีความรับผิดชอบ

ตอสังคม ทําใหชุมชนและสังคมมีความสงบ

สุขและเปนระเบียบเรียบรอย

23,500 23,500 ลูกเสือ 3 10 12 1 1 1 3



6

หลัก เรงดวน จุดเนน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนฯ

 12

นโยบาย ศธ
ย.ศธ.

แผน

แมบท

แผน

ปฏิรูป
ไตรมาส 3 รวม ย.ชาติ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาส 4

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพัทลุง 

ท่ี โครงการ
เปาหมาย

 ของโครงการ

ตัวชี้วัด/

 คาเปาหมายตัวชี้วัด

งบประมาณ (บาท) 
กลุม

 รับผิดชอบ

ความสอดคลอง

ย.สป.

8 นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดใน

สถานศึกษา

 ผูบังคบับัญชาในสถานศึกษาที่จัดการ

เรียนการสอนดานยุวกาชาด  จํานวน 

 9 แหง มีความรูความเขามใจและ

ทักษะในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด

1. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน

กิจกรรมยุวกาชาดในจังหวดัพัทลุง  จํานวน 9

 แหง สามารถจัดกิจกรรมไดเหมาะสม

สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

2. รอยละความพึงพอใจของเจาหนาที่ 

ผูบังคบับัญชายุวกาชาดและครูผูสอนที่เขารับ

การนิเทศไดแลกเปลี่ยนเรยีนรูประสบการณ 

มีความรู ความเขาใจ ตลอดจน มีทัศนคติ

และทักษะที่ถูกตองในการจัดกิจกรรม        

 ยุวกาชาด รอยละ 80

850 8,550 600 10,000 ลูกเสือฯ 3 10 12 1 1 3

9 สงเสรมิการจัดงาน 100 ปยุวกาชาดไทย เจาหนาที่ ผูบังคบับัญชายุวกาชาด

และสมาชิกยุวกาชาด จํานวน 200 คน

 ไดเขารวมงาน 100 ป ยุวกาชาดไทย

จํานวนผูเขารวมกิจกรรมฯ มีความพึงพอใจ

ในกระบวนการและข้ันตอน  ไมนอยกวา  

รอยละ 80

40,000 40,000 ลูกเสือฯ 3 10 12 1 1 3



7

หลัก เรงดวน จุดเนน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนฯ

 12

นโยบาย ศธ
ย.ศธ.

แผน

แมบท

แผน

ปฏิรูป
ไตรมาส 3 รวม ย.ชาติ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาส 4

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพัทลุง 

ท่ี โครงการ
เปาหมาย

 ของโครงการ

ตัวชี้วัด/

 คาเปาหมายตัวชี้วัด

งบประมาณ (บาท) 
กลุม

 รับผิดชอบ

ความสอดคลอง

ย.สป.

10 สงเสรมิศักยภาพการตรวจ ติดตาม

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

จังหวดัพัทลุง

เฝาระวังปญหาและสถานการณความ

ประพฤตินักเรยีนและนักศึกษา ออก

ตรวจ ติดตาม และสงเสริมความ

ประพฤตินักเรยีนและนักศึกษาใน

พื้นที่รบัผิดชอบ ตามภารกิจของศูนย

การประสานและสงเสริม           

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

จังหวัด “ศนูยเสมารักษ ประจํา

สํานักงานศึกษาธิการจังหวดั”   

จํานวน 15 คร้ัง

1. ออกติดตามเฝาระวังปญหาและ

สถานการณความประพฤติของนักเรียนและ

นักศึกษา จํานวน 15 คร้ัง

2. นักเรียนและนักศึกษาในเขตพื้นที่

รับผิดชอบของศูนยเสมารักษสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง    ไดรับการดูแล 

คุมครอง ปองกันและแกไขปญหาไดอยางทัน

เหตุการณ และไดรับความคุมครอง ตาม

พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ได

อยางทั่วถึง รวมถึงนักเรียน นักศึกษาและ

ครอบครัว  ไดรับความชวยเหลือจาก

หนวยงานที่เก่ียวของ เมื่อประสบเหตุภัยพิบัติ

 ภัยธรรมชาติ และสถานการณฉุกเฉินได

อยางมีประสิทธภิาพ

- 10,000 10,000    10,000 30,000 ลูกเสือฯ 3 10 12 1 1 3



8

หลัก เรงดวน จุดเนน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนฯ

 12

นโยบาย ศธ
ย.ศธ.

แผน

แมบท

แผน

ปฏิรูป
ไตรมาส 3 รวม ย.ชาติ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาส 4

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพัทลุง 

ท่ี โครงการ
เปาหมาย

 ของโครงการ

ตัวชี้วัด/

 คาเปาหมายตัวชี้วัด

งบประมาณ (บาท) 
กลุม

 รับผิดชอบ

ความสอดคลอง

ย.สป.

11 ประเมินความสําเร็จของการสงเสรมิ

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

 1. คณะกรรมการสงเสริมความ

ประพฤตินักเรยีนและนักศึกษาจังหวดั

พัทลุง และบุคลากรที่เก่ียวของ ได

รวมกันกําหนดนโยบาย มาตรการ 

แนวทางและแผนในการสงเสริมความ

ประพฤตินักเรยีนและนักศึกษาของ

จังหวัดพัทลุง

2. เจาหนาที่ศนูยเสมารักษสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ที่ไดรับรางวลั

เชิดชูเกียรติพนักงานเจาหนาที่สงเสริม

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ (รางวลัเสมา

พิทักษ)

1. รอยละของจํานวนผูเขารวมประชุม ไม

นอยกวารอยละ 80 

2. จํานวนพนักงานเจาหนาที่สงเสรมิความ

ประพฤตินักเรยีนและนักศึกษา ไดรับรางวัล  

      เชิดชูเกียรติพนักงานเจาหนาที่สงเสรมิ

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ  (รางวลัเสมาพิทักษ) 

ตามที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

21,500 7,900        600 30,000 ลูกเสือฯ 3 10 12 1 1 3

12 คัดเลือกหมูยุวกาชาดตนแบบระดับ

จังหวดั

1.สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน

กิจกรรมยุวกาชาดในจังหวดัพัทลุง 

ไดรับการคัดเลือกหมูยุวกาชาด

ตนแบบระดับจังหวดั จํานวน 1 

โรงเรียน

2. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน

กิจกรรมยุวกาชาดในจังหวดัพัทลุง ที่มี

ผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาดโดดเดน

และมีผลงานดานการจัดกิจกรรมยุว

กาชาดมาอยางตอเนื่อง มีขวญั

กําลังใจและไดรับการยกยองเชิดชู

เกียรติ

จํานวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน

กิจกรรมยุวกาชาดในจังหวดัพัทลุง ผานการ

คัดเลือก ตามเกณฑหมูยุวกาชาดตนแบบ มี

ผลการประเมินคะแนนทุกองคประกอบ ไม

นอยกวารอยละ 80

     7,000 7,000 ลูกเสือฯ 3 10 12 1 1 1 3  
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หลัก เรงดวน จุดเนน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนฯ

 12

นโยบาย ศธ
ย.ศธ.

แผน

แมบท

แผน

ปฏิรูป
ไตรมาส 3 รวม ย.ชาติ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาส 4

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพัทลุง 

ท่ี โครงการ
เปาหมาย

 ของโครงการ

ตัวชี้วัด/

 คาเปาหมายตัวชี้วัด

งบประมาณ (บาท) 
กลุม

 รับผิดชอบ

ความสอดคลอง

ย.สป.

13 การเพ่ิมโอกาสการเขาถึงศกึษาของเด็ก

ออกกลางคนั เด็กตกหลนและเดก็ดอย

โอกาสในรูปแบบที่เหมาะสม

1. นักเรียน ประชากรวัยเรียนที่อยู

ในชวงวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานใน

จังหวัดพัทลุง

2.  สํานักงานศึกษาธิการจังหวดัพัทลุง

 มีขอมูลเด็กดอยโอกาส เด็กออก

กลางคนัและเดก็ตกหลนและใหไดรับ

โอกาส   เขาถึงการศึกษาในรูปแบบ

เหมาะสม      

1. รอยละของเด็กออกกลางคัน เด็กตกหลน

ใหไดรับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม รอย

ละ 65

2. รอยละของเด็กดอยโอกาสที่ไมสามารถ

เรียนในระบบ ไดรับการศึกษาที่เหมาะสม 

รอยละ 65

3. เด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็ก

ตกหลนไดรับการศึกษาตามศักยภาพอยาง

เสมอภาคและทั่วถึง  

1,025 12,525 6,000      6,000 25,550 พัฒนาฯ 4 17 12 2 11 3 -

14 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

1.  บุคลากรสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดพัทลุง จํานวน 30 คน ไดเขา

รับการอบรมตามหลักสูตรที่ตองการ

2. บุคลากรสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดพัทลุง สามารถนําความรูที่ได

จากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงาน

ได

3. บุคลากรสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัด ไดรับการพัฒนา อยางนอย    

  คนละ 3 หลักสูตร

1. รอยละ 70 ของบุคลากรในสังกัด

สํานักงานศึกษาธิการจังหวดัพัทลุง ไดเขารับ

การพัฒนาครบทุกหลกัสูตร

2.  รอยละ 80 ของบุคลากรในสังกัด

สํานักงานศึกษาธิการจังหวดัพัทลุง ไดรับการ

พัฒนาอยางนอย 3 หลักสูตร

12,000 12,000 16,000  - 40,000 อํานวยการ 6 20 2 6 2 5

ประเด็นยุทธศาสตร  : 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร  : 5 การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการ
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หลัก เรงดวน จุดเนน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนฯ

 12

นโยบาย ศธ
ย.ศธ.

แผน

แมบท

แผน

ปฏิรูป
ไตรมาส 3 รวม ย.ชาติ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาส 4

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพัทลุง 

ท่ี โครงการ
เปาหมาย

 ของโครงการ

ตัวชี้วัด/

 คาเปาหมายตัวชี้วัด

งบประมาณ (บาท) 
กลุม

 รับผิดชอบ

ความสอดคลอง

ย.สป.

15 การบริหารงานที่สงเสริม สนับสนุนการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

1. จํานวนโรงเรียนเอกชนในระบบที่

ไดรับการตรวจติดตามการเบิกจาย

และการใชจาย  เงินอุดหนุนทุก

ประเภท

2. จํานวนโรงเรียนเอกชนในระบบ 

และนอกระบบที่ไดรับการตรวจ

ติดตามสถานะการขอจัดตั้ง  การ

จัดการเรียนการสอนและการเลกิ

กิจการ

3. ประชุมผูบรหิารโรงเรียนเอกชนใน

สังกัด  จํานวน  3 คร้ังตอป

1. รอยละของโรงเรียนเอกชนที่เบิกจายเงนิ

และการใชจายเงินอุดหนุนเปนไปอยาง

ถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงค (รอยละ 

90)

2. รอยละของโรงเรียนเอกชนในระบบที่

ไดรับการตรวจติดตามสถานะการขอจัดตั้ง 

และการเลิกกิจการ (รอยละ 100)

3. รอยละของโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่

ไดรับการตรวจติดตามสถานะการขอจัดตั้ง 

และการเลิกกิจการ (รอยละ 100)

9,940 720 9,220    22,920 42,800 สช. 6 20 2 6 6 5

16 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวดัพัทลุง 1. แผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2565 ของสํานักงาน

ศึกษาธิการจงหวัดพัทลุง (ฉบับใชเงิน

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร)  จํานวน 

10 เลม

2. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวดัพัทลุง

 พ.ศ.2566 – 2570  จํานวน 15 เลม

3. เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการศกึษา

จังหวัดพัทลุง พ.ศ.2566 (ฉบับจัดทํา

คําของบประมาณรายจายประจําป)  

จํานวน 1 เลม

1. มีแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจงหวดั

พัทลุง (ฉบับใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)

2. มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวดัพัทลุง พ.ศ.

2566 – 2570 

3. มีแผนปฏิบัติการจังหวดัพัทลุง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2566

1,000 23,050      6,250 30,300 นโยบาย

และแผน

6 20 2 6 6 5
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หลัก เรงดวน จุดเนน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนฯ

 12

นโยบาย ศธ
ย.ศธ.

แผน

แมบท

แผน

ปฏิรูป
ไตรมาส 3 รวม ย.ชาติ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาส 4

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพัทลุง 

ท่ี โครงการ
เปาหมาย

 ของโครงการ

ตัวชี้วัด/

 คาเปาหมายตัวชี้วัด

งบประมาณ (บาท) 
กลุม

 รับผิดชอบ

ความสอดคลอง

ย.สป.

17 การตรวจ ติดตาม และ

ประเมินผลการดําเนินงานตาม

นโยบายและยุทธศาสตร

1. หนวยงานการศึกษาสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดพัทลงุ 

มีความพรอมรับการตรวจติดตามผล

การดําเนินงานตามนโยบายการตรวจ

ราชการครบทุกพื้นที่                     

  2. สํานักงานศึกษาธิการจังหวดัพัทลุง

 มีขอมูลพรอมรับการตรวจติดตามผล

การดําเนินงานตามนโยบายการตรวจ

ราชการ

3.  หนวยงานการศึกษาสามารถ

ขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร

ของกระทรวงศึกษาธิการ

1. หนวยงานการศึกษาในจังหวดัพัทลุงไดรับ

การเตรียมความพรอมการตรวจ ติดตามผล

การดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ

2. หนวยงานการศึกษาในจังหวดัพัทลุง 

ไดรับการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย

และยุทธศาสตรของหนวยงานการศึกษาใน

จังหวดั ไมนอยกวารอยละ 85

3. หนวยงานการศึกษาในจังหวดัพัทลุงไดรับ

การตรวจราชการของผูตรวจราชการ

11,050 43,100      5,850 60,000 นิเทศฯ 6 20 2 6 6 5
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หลัก เรงดวน จุดเนน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนฯ

 12

นโยบาย ศธ
ย.ศธ.

แผน

แมบท

แผน

ปฏิรูป
ไตรมาส 3 รวม ย.ชาติ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาส 4

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพัทลุง 

ท่ี โครงการ
เปาหมาย

 ของโครงการ

ตัวชี้วัด/

 คาเปาหมายตัวชี้วัด

งบประมาณ (บาท) 
กลุม

 รับผิดชอบ

ความสอดคลอง

ย.สป.

18 ขับเคล่ือนการยกระดับคณุภาพ

การศกึษาและประสิทธภิาพการศกึษา

จังหวดั โดยผานกลไกของ

คณะกรรมการศึกษาธกิารจังหวดั 

(กศจ.) พัทลุง

1. มีแนวทางการยกระดับคณุภาพ

การศกึษาและการเรียนรู ตาม

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวดัพัทลุง 

พ.ศ. 2566 – 2570  ใหมีคณุภาพ เทา

เทียมและทั่วถึงตามบรบิทของจังหวัด 

โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของ

หนวยงานการศึกษา  สถานศกึษา  

ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน

 องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 

สถาบันประกอบการ และสถาบันที่จัด

การศกึษาอื่น

2.  มีกลไกการยกระดับคณุภาพการ

จัดการศึกษาแบบบูรณาการให

สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา

จังหวัดพัทลุง พ.ศ.  2566 – 2570

3. มีตัวช้ีวดัในการดําเนินงานอยางมี

สวนรวมของหนวยงานการศึกษาและ

สถานศึกษา ที่สอดคลองกับแนว

ทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา

และการเรยีนรู ตามแผนพัฒนา

การศกึษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2566 – 

2570 

4. มีแพลตฟอรมดิจิทัลสําหรับการ

กํากับติดตามและรายงาน

1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวดัพัทลุง มี

แนวทางการยกระดับคณุภาพการศึกษาและ

การเรียนรูที่มีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง

ตามบริบทที่กําหนดขึ้นอยางมีสวนรวม  โดย

ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

2. สํานักงานศึกษาธิการจังหวดัพัทลุง มี

ตัวช้ีวดัในการดําเนินงานอยางมีสวนรวมของ

หนวยงานการศึกษาและสถานศกึษาที่

สอดคลองกับแนวทางการยกระดับคณุภาพ

การศกึษาและการเรียนรูที่มีคุณภาพ เทา

เทียม และทั่วถึงตามบริบทของจังหวดัพัทลุง 

โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงและมีสวนรวมใน

การประเมิน

3. สํานักงานศึกษาธิการจังหวดั มี

แพลตฟอรมดิจิทัลสําหรับการกํากับติดตาม

และรายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน

การขับเคล่ือนการยกระดับคณุภาพ

การศกึษาและประสิทธภิาพการศกึษา  

- - 84,800      6,100 90,900 นโยบาย

และแผน

6 20 2 6 6 5
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หลัก เรงดวน จุดเนน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนฯ

 12

นโยบาย ศธ
ย.ศธ.

แผน

แมบท

แผน

ปฏิรูป
ไตรมาส 3 รวม ย.ชาติ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาส 4

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพัทลุง 

ท่ี โครงการ
เปาหมาย

 ของโครงการ

ตัวชี้วัด/

 คาเปาหมายตัวชี้วัด

งบประมาณ (บาท) 
กลุม

 รับผิดชอบ

ความสอดคลอง

ย.สป.

19 พัฒนางานการปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565

1. บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดพัทลุงทุกคน มีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการของสาํนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดพัทลุง 

2.  มีกระบวนการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการของ

สํานักงานศึกษาธิการจังหวดัพัทลุง  

ประจําปงบประมาณ 2565 ที่มี

คุณภาพ เปนระบบ และตรวจสอบได 

1. รายงานคํารับรองการปฏิบัติราชการของ

สํานักงานศึกษาธิการจังหวดัพัทลุง    

รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และ รอบ 12 

เดือน ประจําปงบประมาณ 2565  

- - -    17,795 17,795 นิเทศฯ 6 20 2 6 6 5

20 เสวนา แลการศกึษาพัทลุง จัดกิจกรรมเสวนาการศึกษา  จิบน้ําชา

ยามเชา   จํานวน  12  คร้ังตอป

1. รอยละของหนวยงานทางการศึกษาที่เขา

รวมกิจกรรมฯ  (รอยละ 90)

2. รอยละของความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรม ฯ  (รอยละ 85)

2,600 2,600 2,600      2,600 10,400 อํานวยการ 6 20 2 6 6 5

21 สงเสรมิคุณธรรมและความโปรงใสใน

สํานักงานศึกษาธิการจังหวดัพัทลุง

บุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

พัทลุง มีความรูความเขาใจในการ

เสริมสราง คุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

1. รอยละ 80 ของบุคลากรในสังกัด

สํานักงานศึกษาธิการจังหวดัพัทลุง  มีความรู

ความเขาใจในการเสริมสราง คุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ

2.  รอยละ 80 ของบุคลากรในสังกัด

สํานักงานศึกษาธิการจังหวดัพัทลุง ไดรับการ

ยกยองเปนผูมีความประพฤติเปนแบบอยางที่

ดี มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ 

สงผลใหการปฏิบัติหนาที่ราชการ

มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

15,800 15,800 อํานวยการ 6 21 11 6 6 5
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หลัก เรงดวน จุดเนน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนฯ

 12

นโยบาย ศธ
ย.ศธ.

แผน

แมบท

แผน

ปฏิรูป
ไตรมาส 3 รวม ย.ชาติ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาส 4

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพัทลุง 

ท่ี โครงการ
เปาหมาย

 ของโครงการ

ตัวชี้วัด/

 คาเปาหมายตัวชี้วัด

งบประมาณ (บาท) 
กลุม

 รับผิดชอบ

ความสอดคลอง

ย.สป.

22 ติดตามเพื่อสงเสริมคุณภาพการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนนอก

ระบบ

1. จํานวนโรงเรียนนอกระบบที่ไดรับ

การติดตามเพื่อสงเสริมคุณภาพการ

จัดการศึกษา

2. จํานวนโรงเรียนนอกระบบที่

ดําเนินการจัดทําขอมูลพื้นฐานตาม

ระบบศูนยกลางบูรณาการขอมูล 

(PEDC)

1. รอยละของโรงเรียนนอกระบบที่ไดรับการ

ติดตามเพื่อสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 

  (คาเปาหมายรอยละ 100)

2. จํานวนโรงเรียนนอกระบบที่ดําเนินการ

จัดทําขอมูลพ้ืนฐานตามระบบศูนยกลาง

บูรณาการขอมูล (PEDC)  (คาเปาหมายรอย

ละ 100)

945 3,620      4,235 8,800 สช. 6 20 12 6 6 5

49,915    399,830   359,490   219,300   1,028,535 รวม
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