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ส านักงานศึกษาธิการภาค 9



     แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น 

 

 
 

๑. ชื่อหน่วยงาน   ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
๒. ห้วงเวลารายงาน  ไตรมาสที่  ๑ :  ต.ค. - ธ.ค. 61    ไตรมาสที่ ๒:  ม.ค. - มี.ค. 62  
    ไตรมาสที่  ๓ :  เม.ย. - มิ.ย. 62             ไตรมาสที่ ๔:  ก.ค. - ก.ย. 62 
    สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ  สิ้นสุดโครงการแล้ว 
๓. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค 
๔. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน 
    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
     แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับ 
                                                                 การเสริมสร้างความมั่นคง 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันที่สนอง 
                                                                 ความต้องการของตลาดงานและประเทศ 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียน 
                                                                 ในศตวรรษท่ี 21  
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการ 
                                                                 ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน 
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน 

 
 แผนงานบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 2. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  
 3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
 4. แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 5. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
 7. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  



 8. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
 9. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 10. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

 แนวทางท่ี 1 . พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็น 
                       ในศตวรรษท่ี 21 
 แนวทางท่ี 2 . ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 แนวทางท่ี 3 . พัฒนาคุณภาพระบบการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร 

  ทางการศึกษา 
 แนวทางท่ี 4 . พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 แนวทางท่ี 5 . ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพให้เท่าเทียม 

  และท่ัวถึง 
 

 แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

  ภาคเหนือ      ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคตะวันออก      ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคกลาง       ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคใต้       ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ)................................................................ .......... 
 ภาคใต้ชายแดน      ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 

 
5. หลักการและเหตุผล  

แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ที่ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ให้กระทรวงศึกษาธิการ
น าไปก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไว้ว่า “ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น              
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้ าอย่างทั่วถึง ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ
และรองรับการพัฒนาประเทศ”  

 จุด เน้นของนโยบายกระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ ๒๐ ปี                   
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  เป็นจุดเน้นด้านการศึกษาที่จะด าเนินการ ๖ ด้าน คือ ๑) ความมั่นคง ๒) การผลิต พัฒนา
ก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   ๔) การสร้างโอกาส         
ความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ๕) การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และ ๖) การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค จึงเป็นแนวทางในการบรรลุจุดหมายของการพัฒนาการศึกษาใน
พ้ืนที่ และสิ่งที่ส าคัญยิ่งในการจัดท ายุทธศาสตร์ ที่จะต้องก าหนดจุดหมายของการพัฒนาให้ชัดเจน เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ที่
ได้ออกมานั้นตรงตามความต้องการ และด าเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง นั่นคือต้องประกอบด้วย การก าหนดพันธกิจ 
(mission) วิสัยทัศน์ (vision) ประเด็นยุทธศาสตร์ (strategy issue) เป้าประสงค์ (goal) ของแผนยุทธศาสตร์ การสร้าง
ตัวชี้วัด (Key Performance Identification)  ค่าเป้าหมาย (target) และกลยุทธ์ (strategy) 

ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค                         
ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการ



พัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค นโยบาย ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคล
และชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ ดังนั้น ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 เห็นความส าคัญของการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่จ าเป็นต้องวิเคราะห์และประสานความ
เชื่อมโยงให้สอดคล้องในการขับเคลื่อน 4 ระดับ ได้แก่ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบายของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์ชาติ (Agenda Based) ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรหลัก (Function Based) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด (Cluster Based) และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (Area Based) รวมทั้งน าสภาพ
ปัญหา ความต้องการและความเร่งด่วนของกลุ่มจังหวัดมาเป็นจุดเน้นของการพัฒนาการศึกษา โดยมีเป้าหมายส าคัญที่
จะต้องขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงจ าเป็นต้องมีการทบทวนหรือจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของภาค รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาของภาค 
 
6. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสร้างกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาค
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  ๒. เพ่ือสื่อสารนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในภูมิภาค 
  ๓. เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  

    ๔. เพ่ือพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณการกับหน่วยงานใน ศธ. และหน่วยงานอ่ืนหรือภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
 

7. ค่าเป้าหมาย (ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ) 
7.๑ เชิงปริมาณ  
 ๑) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค จ านวน 1 ฉบับ 

2) รายงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค จ านวน 1 ฉบับ 
3) บุคลากรสังกัดหน่วยงานใน ศธ. และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ส านักงาน

ศึกษาธิการภาค 9   
 

7.๒ เชิงคุณภาพ  
๑. มีการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาคได้อย่าง

เป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
๒. กรอบทิศทางในการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา

ประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  แบบ
ร่วมมือและบูรณการกับหน่วยงานใน ศธ. และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

 
 

8. ระยะเวลาด าเนินการ เดือน ตุลาคม 2561  ถึง เดือน กันยายน 2562 

 
 



9. กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ  
1.การสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในภูมิภาค 
2. การทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค  

ตัวอย่างกิจกรรม เช่น 
๒.๑ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค 
๒.๒ แผนปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาระดับภาค (แผนขอเงิน ๖๓/แผนใช้เงิน ๖๒) 
๒.๓ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค 

 ๒.๔ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ ศธภ. 
3. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนระดับภาค (ศธภ.9) 
4. การติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

ระดับภาค รวมทั้งก ากับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดในพ้ืนที่
รบัผิดชอบ 

5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค 
6. การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องของ ศธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายใน

การจัดประชุมแผนบูรภาคฯ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือการเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
 

10. ผลการด าเนินงาน และ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
10.1 เชิงปริมาณ 
 ๑) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค จ านวน 1 ฉบับ 

2) รายงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค จ านวน 1 ฉบับ 
3) บุคลากรสังกัดหน่วยงานใน ศธ. และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ส านักงาน

ศึกษาธิการภาค 9   
 
10.2 เชิงคุณภาพ 

๑. มีการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาคได้อย่าง
เป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

๒. กรอบทิศทางในการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  แบบ
ร่วมมือและบูรณการกับหน่วยงานใน ศธ. และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 

 



11. ภาพกิจกรรม โดย ส่ง file ภาพเข้ามาที่ report_ed54@hotmail.com ด้วย (ภาพที่สื่อถึงการด าเนินการสู่
ความส าเร็จของเป้าประสงค์ จ านวน 6 ภาพ ขนาดของ file ภาพ มากกว่า 2 MB (ความละเอียด 3.1 ล้านพิกเซลขึ้น
ไป)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. งบประมาณ 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม 

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

843,200 ........317,005.......... ..........-............... .....317,005....... ......................... .......................... 
 

 

แหล่งงบประมาณ   ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่าย ....งบรายจ่ายอื่น....หมวดรายจ่าย................. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



๑3.  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตามประกาศ เพ่ือสอดคล้องกับการตรวจราชการของส านักนายกรัฐมนตรี จึง
ท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายโครงการ แต่ก็สามารถบริหารจัดการได้ภายในก าหนดเวลา 
 
14. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

  1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค 
2. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนระดับภาค (ศธภ.9) 
3. การติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

ระดับภาค รวมทั้งก ากับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค 
  
15. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

        มีทิศทางการด าเนินนโยบายที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ตอบสนองต่อการพัฒนาของประเทศ เสริมสร้างให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่งและยั่งยืน ต่อไป 
 
16. โครงการนี้เป็นโครงการที่หน่วยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ล าดับหรือไม่ 
 16.1  เป็น  อยู่ในล าดับที่ 1  ล าดับที่ 2  ล าดับที่ 3 
 16.2  ไม่เป็น 
  
 

17. ผู้รายงาน กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา    หน่วยงาน ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
      โทรศัพท์ 038-512190 ต่อ 17  โทรสาร 038 - 512191   E-mail: reo3plan@gmail.com 
๑8. วันที่รายงาน ณ .........วนัที่  1  เมษายน 2562................... 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น 

 

 
 

๑. ชื่อหน่วยงาน   ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
๒. ห้วงเวลารายงาน  ไตรมาสที่ ๑:  ต.ค. - ธ.ค. 61   ไตรมาสที่ ๒:  ม.ค. - มี.ค. 62  
    ไตรมาสที่ ๓:  เม.ย. - มิ.ย. 62  ไตรมาสที่ ๔:  ก.ค. - ก.ย. 62 
    สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ   สิ้นสุดโครงการแล้ว 
๓. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม  การพัฒนาเว็บไซต์ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

๔. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน 
    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
     แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับ 
                                                                 การเสริมสร้างความมั่นคง 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันที่สนอง 
                                                                 ความต้องการของตลาดงานและประเทศ 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียน 
                                                                 ในศตวรรษท่ี 21  
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการ 
                                                                 ทีม่ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน 
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน 

 
 แผนงานบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 2. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  
 3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
 4. แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 5. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
 7. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  



 8. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
 9. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 10. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

 แนวทางท่ี 1 . พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็น 
                       ในศตวรรษท่ี 21 
 แนวทางท่ี 2 . ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 แนวทางท่ี 3 . พัฒนาคุณภาพระบบการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร 

  ทางการศึกษา 
 แนวทางท่ี 4 . พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 แนวทางท่ี 5 . ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพให้เท่าเทียม 

  และท่ัวถึง 
 

 แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

  ภาคเหนือ      ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคตะวันออก      ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคกลาง       ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคใต้       ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคใต้ชายแดน      ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 

 
5. หลักการและเหตุผล  

  สังคมในยุคปัจจุบันเป็นยุคเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาสารสนเทศต่างๆ และได้เข้ามามีบทบาทในด้าน
การสื่อสาร ค้นหาข้อมูลมากขึ้น ท าให้ไม่ต้องยุ่งยากในการสืบหาข้อมูลข่าวสารการสื่อสารทางด้านอินเตอร์เน็ตจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญในการค้นหาแหล่งข้อมูลข่าวสารจ านวนมาก และสามารถน าข่าวสารสาระความบันเทิงให้ผู้เข้ามาใช้บริการได้
อย่างทั่วถึง ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตมีบทบาทและมีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของมนุษย์เราเป็นอย่างมากเพราะท าให้วิถี
ชีวิตเราทันสมัยและทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เนื่องจากอินเตอร์เน็ตมีการเสนอข้อมูลข่าวสารปัจจุบัน และสื่อต่างๆ ที่
เกิดข้ึนให้ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ 

   ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 เป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการที่จัดตั้งขึ้นใหม่
ตามค าสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 5 ให้มีส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวนสิบแปดภาค สังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด เพ่ือ
ปฏิบัติภารกิจของ กระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการ  
อ านวยการ ส่ ง เสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด  
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ และให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
  (1) ก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ  ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ ทิศทางการด าเนินงานตามข้อ 3 (1) นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์



การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชน    
ในแต่ละพ้ืนที ่ 
  (2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา  
  (3) ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
  (4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์    
ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
  (5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณา
การ ในระดับพ้ืนที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก  
  (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับ  
มอบหมาย  

ดังนั้น ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 จึงเห็นควรจัดท าเว็บไซต์ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9           
เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์งานของหน่วยงานให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักและรับทราบถึงภารกิจหน้าที่ของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ต่อไป 
6. วัตถุประสงค ์

เพ่ือพัฒนารูปแบบและข้อมูลของศึกษาธิการภาค 9 เพ่ือให้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ให้กับ
ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปรับทราบท าให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและยังเป็น
การเพ่ิมช่องทางการขายสินค้าหรือบริการอีกช่องทางหนึ่งท าให้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน 
 

7. ค่าเป้าหมาย (ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ) 
7.๑ เชิงปริมาณ  

 ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์มีความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซต์ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9     
ที่มีภาษาและรูปภาพที่ใช้มีความเหมาะสมและสวยงาม และสอดคล้องกันสามารถสื่อถึงเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
และมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบันตลอดเวลา และมีความสวยงามน่าสนใจ 
 7.๒ เชิงคุณภาพ  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หน่วยจัดการศึกษาระดับจังหวัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในพ้ืนที่
รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของส านักงานศึกษาธิการภาค  9      
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างครบถ้วน 
 

8. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 -  กันยายน 2562    

9. กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ  
 1.รวบรวบข้อมูลเพื่อด าเนินการพัฒนาเว็บไซต์ 
 2.ด าเนินการพัฒนาเว็บไซต์ อัพโหลด ดูแลและปรับปรุง 
  
 
 
 
 
 
  



10. ผลการด าเนินงาน และ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
10.1 เชิงปริมาณ 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 มีเว็บไซต์ขององค์กร เพื่อใช้เป็นสื่อกลางการท างาน 
10.2เชิงคุณภาพ 

 ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ และติดตามข่าวสารการท างาน และเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์กร      
ในฐานะเป็นหน่วยงานซึ่ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ 

11. ภาพกิจกรรม โดย ส่ง file ภาพเข้ามาที่ report_ed54@hotmail.com ด้วย (ภาพที่สื่อถึงการด าเนินการสู่
ความส าเร็จของเป้าประสงค์ จ านวน 6 ภาพ ขนาดของ file ภาพ มากกว่า 2 MB (ความละเอียด 3.1 ล้านพิกเซลขึ้นไป)  

 

 
 
 
 
 
 

12. งบประมาณ 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม 

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

15,000 .............................. ......................... ......................... ......................... .......................... 
 

 

แหล่งงบประมาณ   ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   งบรายจ่าย งบด าเนินงาน   หมวดรายจ่าย งบด าเนินงาน 

๑3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

1. ปัญหา อุปสรรค - ข้อมูลบนเว็บไซต์มีโอกาสที่จะโดนแฮกข้อมูล 

2. ข้อเสนอแนะ -  จัดท าระบบส ารองข้อมูลเพ่ือป้องกันระบบ 

๑4. แผนที่จะด าเนินการต่อไป   

15. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ   

ประชาชนได้รับทราบข่าววงการศึกษา ทั้งนโยบายการศึกษา ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
16. โครงการนี้เป็นโครงการที่หน่วยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ล าดับหรือไม่ 
 16.1  เป็น  อยู่ในล าดับที่ 1  ล าดับที่ 2  ล าดับที่ 3 
 16.2  ไม่เป็น  
 

17. ผู้รายงาน  กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา 
      โทรศัพท์ 038-512-190  โทรสาร 038-512-191 E-mail: reo3plan@gmail.com 
๑8. วันที่รายงาน ณ ...วันที่....1...เมษายน  2562..................... 
 

  



     แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น 

 

 
 

๑. ชื่อหน่วยงาน   ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
๒. ห้วงเวลารายงาน ไตรมาสที่  ๑ :  ต.ค. - ธ.ค. 61     ไตรมาสที่ ๒:  ม.ค. - มี.ค. 62  
    ไตรมาสที่  ๓ :  เม.ย. - มิ.ย. 62             ไตรมาสที่ ๔:  ก.ค. - ก.ย. 62 
    สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ   สิ้นสุดโครงการแล้ว 
๓. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการภาค  9  
๔. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน 
    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
     แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับ 
                                                                 การเสริมสร้างความมั่นคง 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันที่สนอง 
                                                                 ความต้องการของตลาดงานและประเทศ 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียน 
                                                                 ในศตวรรษท่ี 21  
  เป้าประสงคต์ามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการ 
                                                                 ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน 
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน 

 
 แผนงานบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 2. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  
 3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
 4. แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 5. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
 7. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  



 8. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
 9. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 10. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

 แนวทางท่ี 1 . พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็น 
                       ในศตวรรษท่ี 21 
 แนวทางท่ี 2 . ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 แนวทางท่ี 3 . พัฒนาคุณภาพระบบการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร 

  ทางการศึกษา 
 แนวทางท่ี 4 . พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 แนวทางท่ี 5 . ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพให้เท่าเทียม 

  และท่ัวถึง 
 แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  ภาคเหนือ      ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคตะวันออก      ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคกลาง       ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคใต้       ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคใต้ชายแดน      ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 

 
5. หลักการและเหตุผล  

การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมาตรา 11 ก าหนดให้ “ส่วนราชการต้องมี
หน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
และเหมาะสมกับสถานการณ์  
                 ตามที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี              
พ.ศ. 2546 หมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมาตรา 11 ก าหนดให้ “ส่วนราชการ
ต้องมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ ราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
และเหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของบุคลากรในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกันและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  29 
กรกฎาคม 2551 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555) ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ว่าด้วยการมุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงบุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการ
เรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ และยุทธศาสตร์ที่ 4 ว่าด้วยการสร้าง
ระบบการก ากับดูแลตนเองที่ดีเกิดความโปร่งใสมั่นใจและสามารถตรวจสอบได้รวมทั้งท าให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมี
จิตส านึกความรับผิดชอบต่อตนเองต่อประชาชนและต่อสังคมโดยรวม 

 เพ่ือเป็นการสนับสนุนโครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการภาค 9  
ให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นการบูรณา



การงบประมาณให้เกิดความส าเร็จของโครงการ ทั้งยังส่งเสริม สนับสนุน ปัจจัยในการด าเนินการด้านต่างๆ แบบร่วมมือ
และบูรณาการกับกลุ่มงานในส านักงานศึกษาธิการภาค 9  เพ่ือให้การบริหารจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพอันจะ
ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร  จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

6. วัตถุประสงค ์
      1. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน ให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
      2. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดท าตัวชี้วัดในการปฏิบัติ
ราชการเป็นไปตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
     3. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความคิด คุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามตลอดจนมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต่อเพ่ือนร่วมงานและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
     4. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 และ
ส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่ืนๆ ในบริบทที่ใกล้เคียงกัน 
7. ค่าเป้าหมาย (ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ) 

7.๑ เชิงปริมาณ  
 บุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 9 จ านวน 16 คน 
7.๒ เชิงคุณภาพ  
 บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการภาครัฐ

สูงขึ้น เกิดองค์ความรู้ องค์การเกิดประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

8. ระยะเวลาด าเนินการ ...... 7 - 12 พฤศจิกายน 2561.... 

9. กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ  
 - เสนอขออนุมัติโครงการ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร 

 - สรุป ประเมินผล และรายงานผล 
10. ผลการด าเนินงาน และ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 

10.1 เชิงปริมาณ 
 ............................................................................................................................. ........................ 
 .....................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ........................ 

เชิงคุณภาพ 
 1. บุคลากร ได้พัฒนาตนเองให้มีจิตส านึกท่ีดี มีคุณภาพ จริยธรรมตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 
 2. สาธารณชนได้รับทราบบทบาทหน้าที่ภารกิจ ผลการด าเนินงานขององค์กรส่งผลให้ภาพลักษณ์ 
ขององค์การดียิ่งขึ้น 



11. ภาพกิจกรรม โดย ส่ง file ภาพเข้ามาที่ report_ed54@hotmail.com ด้วย (ภาพที่สื่อถึงการด าเนินการสู่
ความส าเร็จของเป้าประสงค์ จ านวน 6 ภาพ ขนาดของ file ภาพ มากกว่า 2 MB (ความละเอียด 3.1 ล้านพิกเซลขึ้น
ไป)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. งบประมาณ 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม 

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

90,000 90,000 90,000 ......................... ......................... .......................... 
 

 

แหล่งงบประมาณ   ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  งบรายจ่าย  งบด าเนินงาน  หมวดรายจ่าย งบด าเนินงาน   

 

๑3.  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
การวางแผนในการใช้งบประมาณ อาจมีข้อผิดพลาดหรือไม่เพียงพอต่อความจ าเป็นที่ใช้ เนื่องจากความ

แตกต่างของพื้นที่ และเศรษฐกิจที่มีความแตกต่าง ส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 
 
 
 

 

 

  

  



14. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในด้านต่างๆ 

15. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

        องค์กรมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงขึ้น รองรับการท างานและประสานงานของทุกภาคส่วนเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบการศึกษา 
16. โครงการนี้เป็นโครงการที่หน่วยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ล าดับหรือไม่ 
 16.1  เป็น  อยู่ในล าดับที่ 1  ล าดับที่ 2  ล าดับที่ 3 
 16.2  ไม่เป็น  
 

17. ผู้รายงาน กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา  ต าแหน่ง ........................................ หน่วยงาน ศึกษาธิการภาค 9      
โทรศัพท ์.....038-512190.......................................   โทรสาร .... 038-512191............   E-mail: ............................... 
๑8. วันที่รายงาน ณ ....วันที.่..22  มกราคม 2562............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
     แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น 

 

 
 

๑. ชื่อหน่วยงาน   ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
๒. ห้วงเวลารายงาน  ไตรมาสที่  ๑ :  ต.ค. - ธ.ค. 61            ไตรมาสที่ ๒:  ม.ค. - มี.ค. 62  
    ไตรมาสที่  ๓ :  เม.ย. - มิ.ย. 62            ไตรมาสที่ ๔:  ก.ค. - ก.ย. 62 
    สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ   สิ้นสุดโครงการแล้ว 
๓. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธภิาพบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการภาค 9  
๔. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน 
    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
     แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับ 
                                                                 การเสริมสร้างความมั่นคง 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันที่สนอง 
                                                                 ความต้องการของตลาดงานและประเทศ 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียน 
                                                                 ในศตวรรษท่ี 21  
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน 
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน 

 
 แผนงานบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 2. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  
 3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
 4. แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 5. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 



 7. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 8. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
 9. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

                    10. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
 แนวทางท่ี 1 . พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็น 
                       ในศตวรรษท่ี 21 
 แนวทางท่ี 2 . ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 แนวทางท่ี 3 . พัฒนาคุณภาพระบบการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร 

  ทางการศึกษา 
 แนวทางท่ี 4 . พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 แนวทางท่ี 5 . ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพให้เท่าเทียม 

  และท่ัวถึง 
 

 แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

  ภาคเหนือ      ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคตะวันออก      ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคกลาง       ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคใต้       ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคใต้ชายแดน      ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 

 
5. หลักการและเหตุผล  

การพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ 
6. วัตถุประสงค ์

เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน ให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

7. ค่าเป้าหมาย (ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ) 
7.๑ เชิงปริมาณ  
 บุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 9 จ านวน 16 คน 
7.๒ เชิงคุณภาพ  
 บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการภาครัฐ

สูงขึ้น เกิดองค์ความรู้ องค์การเกิดประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

8. ระยะเวลาด าเนินการ ...... 7-12 พฤศจิกายน 2561.... 
 

 

 



9. กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ  
 -เสนอขออนุมัติโครงการ 

-แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
-ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร 

           -สรุป ประเมินผล และรายงานผล 
10. ผลการด าเนินงาน และ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 

10.1 เชิงปริมาณ 
บุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 9 จ านวน 16 คน 

เชิงคุณภาพ 
 1. บุคลากร ได้พัฒนาตนเองให้มีจิตส านึกท่ีดี มีคุณภาพ จริยธรรมตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 
 2. สาธารณชนได้รับทราบบทบาทหน้าที่ภารกิจ ผลการด าเนินงานขององค์กรส่งผลให้ภาพลักษณ์ 
ขององค์การดียิ่งขึ้น 

11. ภาพกิจกรรม โดย ส่ง file ภาพเข้ามาที่ report_ed54@hotmail.com ด้วย (ภาพที่สื่อถึงการด าเนินการสู่
ความส าเร็จของเป้าประสงค์ จ านวน 6 ภาพ ขนาดของ file ภาพ มากกว่า 2 MB (ความละเอียด 3.1 ล้านพิกเซลขึ้น
ไป) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 



12. งบประมาณ 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณทั้งสิ้น 
ผลการใช้จ่าย

งบประมาณรวม 
(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้
จ่าย

งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

34,000 32,000         32,000  ......................... ......................... .......................... 
 

 

แหล่งงบประมาณ  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่าย  งบรายจ่ายอ่ืน  หมวดรายจ่าย.................... 

 
 

๑3.  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
บุคลากร  มีภารกิจราชการที่หลากหลาย ที่ต้องไปปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกส านักงานซึ่งอาจตรงกับการจัด

กิจกรรมในบางกิจกรรม ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามที่ก าหนดไว้ในเป้าหมาย 
14. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
         การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
15. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

        องค์กรมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงขึ้น ท าให้มีระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ รองรับการท างาน/
ประสานงานของทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของระบบการศึกษา 

  
16. โครงการนี้เป็นโครงการที่หน่วยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ล าดับหรือไม่ 
 16.1  เป็น  อยู่ในล าดับที่ 1  ล าดับที่ 2  ล าดับที่ 3 
 16.2  ไม่เป็น  
 

17. ผู้รายงาน นางสาววิริยาภรณ์  ขุมเงิน ต าแหน่ง .....นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ... หน่วยงาน ส านักงานศึกษาธิการภาค  9                   
โทรศัพท์........... 038-512190........   โทรสาร .... 038-512191...............   E-mail: .................................................... 
๑8. วันที่รายงาน ณ ...วันที่ 1 เมษายน 2562.................................................. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น 

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

๑. ชื่อหน่วยงาน   ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 (ฉะเชิงเทรา) 
๒. ห้วงเวลารายงาน  ไตรมาสที่ ๑:  ต.ค. - ธ.ค. ๖๑   ไตรมาสที่ ๒:  ม.ค. - มี.ค. ๖๒  
    ไตรมาสที่ ๓:  เม.ย. - มิ.ย. ๖๒  ไตรมาสที่ ๔:  ก.ค. - ก.ย. ๖๒ 
    สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ    สิ้นสุดโครงการแล้ว 
๓. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม  โครงการ TFE (Teams For Education) ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
๔. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน 
    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
     แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับการ

เสริมสร้างความมั่นคง 
 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันที่สนองความต้องการ

ของตลาดงานและประเทศ 
 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะของ 

ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภมูิภาคมีระบบบริหาร 

จัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 แผนงานบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

  ๑. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 ๒. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  
 ๓. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
 ๔. แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 ๕. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 ๖. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
 ๗. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 ๘. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 

 โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน  
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 
  



 ๙. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๑๐. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

 แนวทางท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็น 
                     ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 แนวทางท่ี ๒ ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 แนวทางท่ี ๓ พัฒนาคุณภาพระบบการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร 

ทางการศึกษา 
 แนวทางท่ี ๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 แนวทางท่ี ๕ ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพให้เท่าเทียมและ
ทั่วถึง 

 แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

  ภาคเหนือ      ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ)......................................................................... 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ)......................................................................... 
 ภาคตะวันออก      ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ)......................................................................... 
 ภาคกลาง       ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ)......................................................................... 
 ภาคใต้       ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ)......................................................................... 
 ภาคใต้ชายแดน      ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ)......................................................................... 

๕. หลักการและเหตุผล  
  การศึกษามบีทบาทส าคัญในการช่วยให้เยาวชนพัฒนาทั้งทางด้านปัญญาบุคลิกภาพและช่วยให้เยาวชน
มีความส าเร็จในชีวิต ทุกประเทศจึงหาทางส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานความเป็นเลิศซึ่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยพัฒนาผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยตรง (ขวัญ
ใจ โพธิ์ทองนาค,  ๒๕๔๗, หน้า ๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่ง ที่บ่งบอกถึงคุณภาพทางการศึกษา
และคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งนับตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการได้กระจายอ านาจการวัดและประเมินผลทางการศึกษาสู่
ระดับสถานศึกษา การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนทั้งในระดับการเรียนการสอน  การตัดสินได้-ตก และการอนุมัติ
ความส าเร็จการศึกษาเป็นอ านาจของสถานศึกษาถึงแม้ว่าการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทั่ วประเทศจะใช้
หลักสูตรเดียวกันของกระทรวงศึกษาธิการ  แต่ความหลากหลายในทางปฏิบัติเรื่องรูปแบบการเรียนการสอน การใช้สื่อ
อุปกรณ์ ตลอดจนการวัดและประเมินผลได้เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งในสถานศึกษาต่าง ๆ ภายในภูมิภาคและต่างภูมิภาค   
  การวัดและประเมินผลนั้นเป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ใน
การวางแผนยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ      ในระดับนโยบายของต้น
สังกัดระดับต่างๆ  ข้อมูลที่ได้จากการประเมินในระดับชั้นที่เข้าทดสอบข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการ
ตรวจสอบ ทบทวน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนถือเป็นภาระความรับผิดชอบของหน่วยงานที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ 
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่



จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  กลุ่มผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มี
ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของ
สถานศึกษาในการด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที เป็นโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จ
ในการเรียน 
  ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานทางการศึกษา ซึ่ง
มีบทบาท ภารกิจส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในระดับพ้ืนที่ เห็นความส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการสร้างคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียน
เพ่ือเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าสู่สังคมคุณภาพในศตวรรษที่ ๒๑ ได้อย่างมีคุณภาพ จึงได้มีโครงการ “TFE 
(Teams For Education )” ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของหน่วยงานในพ้ืนที่ ซึ่ง
จะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเรียนรู้มีทักษะจ าเป็น ในการด ารงชีวิตในสังคมคุณภาพยุค
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่วมขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่และเป็นศูนย์กลาง
ส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ระดับภาคและระดับจังหวัดเพ่ือน าไปสู่การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในอนาคต 
๖. วัตถุประสงค์ 
  ๖.๑ เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและท่ีเกี่ยวข้องระดับภาคและระดับจังหวัด 
  ๖.๒ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการ
พัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ 
เพ่ิมข้ึน ระดับภาคและระดับจังหวัดให้กับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 
  ๖.๓ เพ่ือให้สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 
 
............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
๗. เป้าหมาย  

 ๗.๑ เชิงปริมาณ 
  ๗.๑ มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาใน
ระดับภาคและระดับจังหวัด 
  ๗.๒ มีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการ
พัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ 
เพ่ิมข้ึน ระดับภาคและระดับจังหวัด อย่างน้อย ๑ แนวทางต่อ ๑ จังหวัด 
  ๗.๓ สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน แต่
ละวิชาผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 



 
 ๗.๒ เชิงคุณภาพ 

  ๗.๑ มีศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ระดับภาคและระดับจังหวัดเพ่ือส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ในการสร้างคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
  ๗.๒ หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาเกิดการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์
ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชา
ต่ ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ เพ่ิมขึ้น ระดับภาคและระดับจังหวัดร่วมกัน 
  ๗.๓ สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน แต่
ละวิชาผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 
 

๘. ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๙. กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ  
  ๙.๑ จัดท าและขออนุมัติโครงการ 
  ๙.๒ การประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการ TFE (Teams For Education)                     
ในระดับพ้ืนที่ 
  ๙.๓ การวิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน           
(O-NET) ระดับภาค 
  ๙.๔ การติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของจังหวัดในพ้ืนที่ 
  ๙.๕ การจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ
จังหวัดในพ้ืนที่ระดับภาค 
  ๙.๖ สรุปผลการด าเนินงานในพื้นที่ 
 

๑๐. ผลการด าเนินงาน และ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
  ๑๐.๑ ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่เป็นศูนย์กลางข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และศูนย์กลางในการรวบรวมรูปแบบ/แนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัด 
  ๑๐.๒ หน่วยงานในพ้ืนที่มีการบูรณาการด้านการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาท าให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษาและศักยภาพการเรียนรู้ตามสมรรถนะของผู้เรียนเพ่ิมขึ้นตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 
 
 
 
 



๑๑. ภาพกิจกรรม โดย ส่ง file ภาพเข้ามาที่ budgetmoe@gmail.com ด้วย (ภาพที่สื่อถึงการด าเนินการสู่
ความส าเร็จของเป้าประสงค์ จ านวน ๖ ภาพ ขนาดของ file ภาพ เท่ากับหรือมากกว่า ๒ MB )  

  

  

 
๑๒. งบประมาณ 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณทั้งสิ้น 
ผลการใชจ้่าย

งบประมาณรวม 
(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส ๑ 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส ๒ 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส ๓ 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส ๔ 

๕๕๘,๗๐๐.- 26,640 ...........-........... 26,640 ......................... .......................... 
แหล่งงบประมาณ   ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่าย  งบรายจ่ายอ่ืน  หมวดรายจ่าย.................... 
 
๑๓.  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

............................................................................................................................. ........................................ 

................................................................ ..................................................................................... ................ 
๑๔. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

............................................................................................................................. ........................................ 

............................................................................................................................. ........................................ 
 



๑๕. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
................................................................................................................................................. .................... 
.............................................................................................................. ....................................................... 

๑๖. โครงการนี้เป็นโครงการที่หน่วยงานภูมิใจ ๑ ใน ๓ ล าดับหรือไม ่
 ๑๖.๑  เป็น  อยู่ในล าดับที่ ๑  ล าดับที่ ๒  ล าดับที่ ๓ 
 ๑๖.๒  ไม่เป็น  
 

๑๗. ผู้รายงาน    นางกุลจิรา  พิธิยานุวัฒน์  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
      หน่วยงาน ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 (ฉะเชิงเทรา) 
      โทรศัพท์ 038 512 190  โทรสาร  038 512 191   E-mail  :  porn52516@gmail.com 
๑๘. วันที่รายงาน ณ  วันที่  7  เมษายน  2562 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น 

 

 
๑. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานศึกษาธิการภาค 9  
๒. ห้วงเวลารายงาน  ไตรมาสที่ ๑:  ต.ค. - ธ.ค. 61  ไตรมาสที่ ๒:  ม.ค. - มี.ค. 62  
    ไตรมาสที่ ๓:  เม.ย. - มิ.ย. 62  ไตรมาสที่ ๔:  ก.ค. - ก.ย. 62 
    สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ   สิ้นสุดโครงการแล้ว 
๓. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นที่ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562........................................................................... 
๔. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน 
    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
     แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับ 
                                                                 การเสริมสร้างความมั่นคง 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันที่สนอง 
                                                                 ความต้องการของตลาดงานและประเทศ 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียน 
                                                                 ในศตวรรษท่ี 21  
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการ 
                                                                 ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน 
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน 

 
 แผนงานบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 2. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  
 3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
 4. แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 5. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
 7. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  



 8. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
 9. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 10. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

 แนวทางท่ี 1 . พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็น 
                       ในศตวรรษท่ี 21 
 แนวทางท่ี 2 . ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 แนวทางท่ี 3 . พัฒนาคุณภาพระบบการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร 

  ทางการศึกษา 
 แนวทางท่ี 4 . พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 แนวทางท่ี 5 . ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพให้เท่าเทียม 

  และท่ัวถึง 
 

 แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

  ภาคเหนือ      ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคตะวันออก      ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคกลาง       ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคใต้       ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคใต้ชายแดน      ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 

 
5. หลักการและเหตุผล  
      ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ รัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อน เข้ารับการศึกษา ตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้ามี
ส่วนร่วมในการด าเนินการ ซึ่งในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในภาพรวมของประเทศ มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ (ก.พ.ป.) ขึ้น ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือ 
รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน มีส านักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ ส านักเลขาธิการสภา
การศึกษาเป็นเลขานุการ ซึ่ง ก.พ.ป. ชุดปัจจุบัน มีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่น ตอง) เป็นประธาน ได้
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมารับผิดชอบด าเนินการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเด็นส าคัญ ๔ เรื่อง คือ (๑) การ
จัดท าร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย (๒) การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือแสดงผลข้อมูลของเด็กปฐมวัย 
(๓) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และ (๔) สมรรถนะเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย ๐ – ๕ ปี เพ่ือน าไปใช้
เป็นกรอบการด าเนินงานร่วมกันของทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้การด าเนินงานทั้ง ๔ เรื่องดังกล่าว มี
ความก้าวหน้ามาเป็นล าดับอยู่ระหว่างน าเสนอขอความเห็นชอบ ต่อ ก.พ.ป. และคณะรัฐมนตรี เพ่ือประกาศใช้ต่อไป 
      ทั้งนี้ การด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาและดูแลก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตามที่กล่าวมา
ข้างต้น มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล
และพัฒนาเด็กปฐมวัยของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคมีเป้าหมายการด าเนินงานและแนว
ทางการด าเนินงานที่ชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือ



แผนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่ ก.พ.ป. ก าหนดไว้ รวมถึงแนวทางในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๗๙ การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายยุทธศาสตร์ เป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้กับผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ตรงกัน ตลอดจนเพื่อให้เกิดการบูรณาการท างาน
ร่วมกันในระดับพ้ืนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล  1-
3) ในระดับพ้ืนที่ภาคและจังหวัด มีกิจกรรม ที่ด าเนินการ 4 เรื่อง ได้แก่ สร้างการรับรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวนโยบาย 
ทิศทางและเป้าหมายการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดท าข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยและแผนที่ตั้ง
สถานศึกษาที่จัดการศึกษา ปฐมวัยระดับจังหวัด จัดท าแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด และคัดเลือก 
รวบรวม ผลงานวิจัย นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัย ซึ่งเพ่ือให้การด าเนินงานขับเคลื่อน การ
ส่งเสริม ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยในส่วนของพ้ืนที่ระดับภาค และจังหวัดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับข้อก าหนดของกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นสมควรจัดท าโครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ (ภาคและจังหวัด) ขึ้นโดยอาศัยการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานในส่วนกลาง และในพื้นที ่ได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยมอบหมายให้
ส านักงานศึกษาธิการภาคด าเนินงานโครงการในพ้ืนที่รับผิดชอบระดับภาค  ส านักงานศึกษาธิการภาค 9  จึงได้จัด
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ขึ้น    
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
                   ๑. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ (ภาคและจังหวัด) ให้มีคุณภาพ 
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่ก าหนดไว้            
     ๒. เพ่ือขยายผล และต่อยอดการด าเนินงานเกี่ยวกับการน าผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ/แนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู่หน่วยงานและสถานศึกษาให้ครอบคลุม ทั่วถึงมากขึ้น 
     ๓. เพ่ือบูรณาการการท างานร่วมกัน ในการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติ ระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคให้เป็นในทิศทางเดียวกัน 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของโครงการ 

     เชิงปริมาณ  
 ̀                 ๑. ผู้บริหาร  ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ   ของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 จ านวน 100 คน 
             ๒. รายงานผลการติดตามการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในพื้นที่จ านวน ๑ เล่ม          
             ๓. จ านวนองค์ความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบหรือแนวทางการด าเนินงานในการส่งเสริมการดูแลและ
พัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ จ านวน ๕ ชิ้น 

 

       เชิงคุณภาพ 
        ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
เด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ 

8. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณพ.ศ.2562 

9. กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ  



กิจกรรม 
ม.ค.
62 

ก.พ.
62 

มี.ค.
62 

เม.ย
.62 

พ.ค.
62 

มิ.ย.
62 

ก.ค.
62 

ส.ค.
62 

ก.ย.
62 

๑. จัดท าและขออนุมัติโครงการ          

๒. จัดประชุมคณะท างานก าหนดกรอบแนวทางการ
ด าเนินโครงการ 
 

   
   

      

3. จัดเวทีสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 9 

         

๔..ประชุมการจัดท าข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย
ระดับภาค 

         

5. ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของจังหวัดใน
ก ากับ 

         

6. สรุปจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน          

10. ผลการด าเนินงาน และ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
               10.1 เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้มีพัฒนาการสมวัย มีความพร้อมส าหรับ
การเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา  
      10.๒ การด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกสังกัด เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน มีการบูรณาการการท างานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยของชาติ  

     10.3 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งที่ได้รับการขยายผลการ
ด าเนินงานมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 10.๔ ด าเนินการตรวจติดตาม ประเมินผล สรุป วิเคราะห์และรายผลการประเมินได้อย่างชัดเจนและทัน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

 
 
 
 
 
 
 



11. ภาพกิจกรรม โดย ส่ง file ภาพเข้ามาที่ report_ed54@hotmail.com ด้วย (ภาพที่สื่อถึงการด าเนินการสู่
ความส าเร็จของเป้าประสงค์ จ านวน 6 ภาพ ขนาดของ file ภาพ มากกว่า 2 MB (ความละเอียด 3.1 ล้านพิกเซลขึ้น
ไป)  
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12.  งบประมาณ 
 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม 

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

...120,000... .....17,220..... .........-............ ..........17,220..... ......................... .......................... 

 

 

แหล่งงบประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่าย ....งบรายจ่ายอื่น...หมวดรายจ่าย ค่าใช้จ่าย
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี 

๑3.  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................... ...................... 

14. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
จัดประชุมการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
 

15. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

 .............................................................................................................................................. ....... 
........................................................................................................................... ........................ 

16. โครงการนี้เป็นโครง 
การที่หน่วยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ล าดับหรือไม่ 
 16.1  เป็น อยู่ในล าดับที่ 1  ล าดับที่ 2  ล าดับที่ 3 
 16.2  ไม่เป็น  
 

17. ผู้รายงาน .นางสาวอัจฉรา ส าราญเฟ่ืองสุข  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
      หน่วยงาน ...สนง.ศธภ.9. 
      โทรศัพท์ 038-512190  โทรสาร ...038-512191.   E-mail: ........................................................ 
๑8. วันที่รายงาน ณ  วันที่ 1 เมษายน 2562 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                      
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

 

 
 

๑. ชื่อหน่วยงาน   กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
๒. ห้วงเวลารายงาน  ไตรมาสที่ ๑:  ต.ค. - ธ.ค. 61   ไตรมาสที่ ๒:  ม.ค. - มี.ค. 62  
    ไตรมาสที่ ๓:  เม.ย. - มิ.ย. 62  ไตรมาสที่ ๔:  ก.ค. - ก.ย. 62 
    สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ   สิ้นสุดโครงการแล้ว 
๓. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม โครงการการพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุค 
ประเทศไทย 4.0 
๔. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน 
    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
     แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับ 
                                                                 การเสริมสร้างความมั่นคง 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันที่สนอง 
                                                                 ความต้องการของตลาดงานและประเทศ 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียน 
                                                                 ในศตวรรษท่ี 21  
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการ 
                                                                 ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน 
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน 

 
 แผนงานบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 2. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  
 3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
 4. แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 5. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 



 6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
 7. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 8. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
 9. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 10. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

 แนวทางท่ี 1 . พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็น 
                       ในศตวรรษท่ี 21 
 แนวทางท่ี 2 . ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 แนวทางท่ี 3 . พัฒนาคุณภาพระบบการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร 

  ทางการศึกษา 
 แนวทางท่ี 4 . พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 แนวทางท่ี 5 . ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพให้เท่าเทียม 

  และท่ัวถึง 
 

 แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

  ภาคเหนือ      ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคตะวันออก      ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคกลาง       ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคใต้       ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคใต้ชายแดน      ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 

 
5. หลักการและเหตุผล  

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่
ก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการที่มุ งเนนประชาชนใหเกิดประโยชนสุขตอบสนองความตองการของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานปรับปรุงสวนราชการใหทันตอสถานการณและมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการซึ่ง
สอดคล้องกับปจจุบันที่ได้มีการปฏิรูประบบราชการ เปาหมายส าคัญประการหนึ่งตามพระราชกฤษฎีกาดังกล
าวก็เพ่ือใหการปฏิบัติของสวนราชการตอบสนองตอการพัฒนาโดยเฉพาะการติดตามและประเมินผลที่หนวย
งานภาครัฐ ทุกแหงจะตองมีการติดตามประเมินผลอันจะสงผลให การบริหารงานของภาครัฐในทุกระดับมี
ประสิทธิภาพ และการมุงเนนการบริหารงานแบบมุงเน้นผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management: RBM) 
ตลอดจนการจัดการภาครัฐแนวใหม New Public Management) ใหไปในทิศทางเดียวกัน 

การติดตามและการประเมินผลเปนหัวใจของการท างานใหประสบผลส าเร็จงานที่มีความซับซอนและต
องการความคิดริเริ่มสรางสรรคสูงยิ่งตองมีการติดตามและประเมินผลที่จริงจัง การติดตามผลและประเมินผลที่
ทรงพลังที่สุดคือ การติดตามและประเมินผลแบบมีสวนรวม ซึ่งจัดเปนการประเมินผลแบบ “เอ้ืออ านวย” 
(empowerment evaluation) การติดตามและประเมินผลแบบมีสวนรวม เป็นเครื่องมือหรือกลไกอยางหนึ่ง
ในการระดมความคิดริเริ่มสรางสรรคหรือระดมปญญาจากหลากหลายมุมมองหลากหลายแนวคิด หลากหลาย



บทบาท เขารวมกันผลักดันกิจการหรือโครงการที่มีความซับซอนมีผลลัพธอยางสูงสงไดยากใหเกิดผลใน
ลักษณะ“เหนือความคาดหมาย” ไดนั่นคือ การติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนรวมเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ขับเคลื่อนโครงการที่มีชีวิต (organic) มองในอีกมุมหนึ่งการติดตามและประเมนผลแบบมีสวนรวม เปนกระ
บวนการเรียนรู นั่นเอง เปนกระบวนการเรียนรูรวมกันของคณะ        ผูด าเนินโครงการรวมกับคณะผู้ประเมิน, 
หนวยงาน สนับสนุนโครงการ, กลมุบุคคลเปาหมายของโครงการ, ผูสนใจและสาธารณชนในภาพรวม และ อาจ
มองไดวาลักษณะของการด าเนินเป็นการจัดการความรูในรูปแบบหนึ่ง มีผูใหประเด็นในการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลไว 3 ประเด็น คือ 1. การใชการด าเนินการติดตามและประเมินผลในการรวบรวม “วิธีการยอด
เยี่ยม” (best practices) ซึ่งเปนแนวคิดแบบจัดการความรูวิธีการยอดเยี่ยมเหล่านี้ถือเปน “คลังความรู” ที่ม ี
ทั้ง “ ความรูในกระดาษ” (explicit knowledge) และ “ความรูในคน” (tacit knowledge) และ สามารถ
น าไปด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกลุมตาง ๆ ได้  อยางกวางขวาง 2. การใชการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลเปนเครื่องมือหรือกลไกสื่อสาร สาธารณะ (public communication) ใหสาธารณะไดเขาใจ
แนวคิดและวิธีการใหมๆ ในการพัฒนา 3. การประเมินผลในลักษณะ “การประเมินอยางสมดุลและรอบด้าน” 
(balanced scorecard) คือไมใชแคประเมินผลส าเร็จหรือผลกระทบของโครงการตามเปาหมายที่ก าหนดไว เท
านั้น แตประเมินความสุขความพึงพอใจของผูด าเนินการโครงการและที่ส าคัญที่สุด ประเมินการเรียนรูที่เกิดขึ้น
ในคณะ     ผู้ด าเนินโครงการและผูที่เก่ียวของกับโครงการทั้งหมด 

องค์กรต่าง ๆ ต้องมีการผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร 
พร้อมกับการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยระบบตัวชี้วัดผลงาน ในหลายมิติและหลาย
ระดับ เช่น ตัวชี้วัดที่ผู้บริหารของส่วนราชการที่เป็นผู้น าองค์กรได้พิจารณา หรือ เห็นชอบ  ก าหนดเป็น 
“ตัวชี้วัด ส าคัญขององค์กร” ที่สะท้อนถึงความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ การบรรลุพันธกิจหลัก แผนงาน
และโครงการ ที่ส าคัญ รวมทั้งก าหนดค่าเป้าหมายของการด าเนินการของตัวชี้วัด เพ่ือใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการขององค์กร รวมตลอดถึงส่วนราชการภายใต้การบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์กับ
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงานตามยุทธศาสตร์ซึ่งมุ่งเน้นผลผลิตผลลัพธ์ และผลบั้นปลายที่เน้นให้มีการ
วัดและประเมินผลงาน ในขณะที่ การจัดท างบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ซึ่ งมีการจัดสรร
งบประมาณให้ตามผลงานที่ก าหนดไว้ในแผน โดยผลผลิตและงบประมาณจะต้องสอดรับกันและผลงานสามารถ
ตรวจสอบและอ้างอิงเอกสารได้ ประกอบกับการ  บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ให้ความส าคัญต่อการ
รับผิดชอบผลงาน ด้วยการควบคุมผลสัมฤทธิ์เชื่อมโยงกับ งบประมาณ เน้นการท างานแบบบูรณาการ เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเชิงระบบทั้งส่วน กระบวนการและผลลัพธ์ 

การติดตามและประเมินผลเปนกระบวนการที่มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน โดยการติดตามจะเป็นการ
เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานของโครงการ ส าหรับก ากับแก้ไขและปองกันปญหา อุปสรรค   ระหวางการ
ด าเนินงานในขณะที่การประเมินผลเปนการตัดสินคุณคาของปจจัยน าเขา การด าเนินงานและผลของโครงการ 
ส าหรับปรับปรุงการด าเนินการ สรุปผลส าเร็จ ดังนั้น ขอมูลที่ไดจากการติดตามโครงการ จึงใชเป็นข้อมูลสวน
หนึ่งของการประเมินโครงการ ขอมูลที่ไดจากการประเมินผล ยังเปนเครื่องมือที่ช่วยให้     ผูบริหารสามารถ
ปรับปรุงระบบการวางแผน และบริหารแผน ดวยการใหขอมูลที่ต่อเนื่อง ท าใหสามารถปรับสภาพการปฏิบัติให
เขากับสถานการณและสามารถควบคุมแผนและ โครงการกระบวนการใหเปนไปตามทิศทางที่ก าหนดและเกิด
การใชทรัพยากรเปนไปอยางคุมคา การประเมินจึงมีความส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริหารหรือผูมีอ านาจใน
การตัดสินใจ จะเห็นไดวาการติดตามและการประเมินผลเปนเรื่องท่ีแยกกันไมออก เพราะขอมูลจากการติดตาม
จะเป็นโยชนตอ การประเมินผลตองท าควบคกูันไปจึงมักจะเรียกรวมกันวา “การติดตามประเมินผลและการที่ผู
บริหารใหความส าคัญกับการติดตามและประเมินผลซึ่งเปนเครื่องมือในการวางแผนและคนหาวิธีในการ



ปรับปรุงงาน และน าผลจากการติดตามและประเมินผลมาจัดท าหรือปรับปรุงยุทธศาสตร และเพ่ือใหการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเปนไปตามยุทธศาสตร ตลอดจนเป็นการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหมที่ได้ยึดหลักการบริหารแบบ  มุงผลสัมฤทธิ์  (Result – Based Management หรือ 
RBM) อีกทั้ง จ าเปนที่บุคลากรในองค์กรทุกส่วน  จะตองรวมกันบริหารจัดการองคกร/แผนงาน/โครงการให
บรรลุวัตถุประสงค เปนรูปธรรม เนื่องจากการวางแผน/โครงการตางๆ นั้นไมสามารถท าใหส าเร็จได้ด้วยคนๆ 
เดียว การท างานเปนทีม จึงเปนสวนส าคัญที่จ าเปนที่จะท าใหเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยน าผลการปฏิบัติงานมา
ปรับปรุงแนวทาง การด าเนินการใหเหมาะสม บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิต่อไป 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 มีบทบาทภารกิจหน้าที่ตามค าสั่ง หน.คสช.ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 
เมษายน 2560 ในการท าหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคโดยการอ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน อ่ืนหรือ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ และให้มีอ านาจหน้าที่ในส่วนของการติดตามและประเมินผล คือ  ก ากับดูแล 
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบและสนับสนุนการ
ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการใน
พ้ืนที่รับผิดชอบและประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่าง
บูรณาการในระดับพื้นท่ีของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก  

ปัญหาที่พบในการก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ในพ้ืนที่รับผิดชอบในปัจจุบันพบว่า ไม่มีความเชื่อมโยง ไม่มีรูปแบบการติดตามและประเมินผลที่ไปในทิศทาง
เดียวกัน และขาดการประสานงานด้านการติดตามและประเมินผลกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด เช่น 
สพป. สพม. กศน. สอศ. สกอ. ท าให้ระบบการติดตามและประเมินผลเกิดปัญหา ขาดการมีส่วนร่วมในการ
ท างานระหว่างองค์กรภายในจังหวัดนั้นๆ ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญของการติดตามและประเมินผลจึงได้
พัฒนารูปแบบของการติดตามแบบมีส่วนร่วมให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการ
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0  เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลน าไปใช้
ประโยชน์และท าให้การประเมินผลและติดตามเกิดคุณภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 

6. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตาม 

หลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ของรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมี 

ส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุค
ประเทศไทย 4.0 

3. เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ 
ตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 

4. เพ่ือประเมินรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตาม 
หลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
 
 
 
 



7. ค่าเป้าหมาย (ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ) 
 7.1 เชิงปริมาณ 
           7.1.1 ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์หรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9  
 7.2 เชิงคุณภาพ 
             7.2.1 ได้รูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตาม  
หลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
             7.2.2 ผู้บริหารหน่วยงานและผู้รับผิดชอบการติดตาม ประเมินผลและสนับสนุนการตรวจราชการ ของ
หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดใช้รูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
 
8. ระยะเวลาด าเนินการ เดือนตุลาคม ๒๕๖1 – ก.ย. 2562 

9. กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ  
  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ เดือนธันวาคม 2561 กลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.3 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน เดือนธันวาคม 2561 กลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.3 
3 กิจกรรมที่ 1    
 ประชุมคณะท างานด าเนินการวิจัยครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม 2561 กลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.3 
 กิจกรรมที่ 2   
 ประชุมคณะท างานด าเนินการวิจัยครั้งที่ 2 เดือนมกราคม 2562 กลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.3 
 กิจกรรมที่ 3   
 จัดท าเครื่องมือ การศึกษาน าร่องและ 

หาคุณภาพเครื่องมือ 
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.3 

 กิจกรรมที่ 4   
 ประชุมคณะท างานด าเนินการวิจัยครั้งที่ 3 เดือนมิถุนายน 2562 กลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.3 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 กิจกรรมที่ 5   
 จัดประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการวิจัย เดือนกรกฏาคม 2562 กลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.3 

4 สรุป ประเมินผล และรายงานผล เดือนสิงหาคม 2562 กลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.3 
5 ติดตามผลการด าเนินงาน เดือนกันยายน 2562 กลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.3 

 
10. ผลการด าเนินงาน และ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 สามารถพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศ
ไทย 4.0 ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9  โดยการด าเนินการด้วยกระบวนการวิจัยแบบวิจัยพัฒนา โดยด าเนินการ
เก็บข้อมูล สรุป วิเคราะห์ เขียนรายงานการวิจัย รายงาน และส่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานทางการศึกษา



และสถานศึกษาที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและสามารถประสานงานด้านต่างๆ ทั้งเรื่องการติดตาม 
ประเมินผลและสนับสนุนการตรวจราชการ  การวางแผนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆ  การบริหารจัดการ
การศึกษาในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน ทั้งหมดเป็นไปเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการติดตามประเมินผลในการจัดการศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ใน
พ้ืนที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

11. ภาพกิจกรรม โดย ส่ง file ภาพเข้ามาที่ report_ed54@hotmail.com ด้วย (ภาพที่สื่อถึงการด าเนินการสู่
ความส าเร็จของเป้าประสงค์ จ านวน 6 ภาพ ขนาดของ file ภาพ มากกว่า 2 MB (ความละเอียด 3.1 ล้านพิกเซลขึ้น
ไป) 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. งบประมาณ 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม 

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

437,800 172,900 112,300 60,600 ..........-.............. ..............-............ 
 

 

แหล่งงบประมาณ   ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่าย รายจ่ายอื่น หมวดรายจ่าย................................... 

 
๑3.  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 .................................................................-.................................................................................... 
 ............................................................................................................................. ........................ 

14. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 น ารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตาม  

หลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิร ูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0                
เผยแพร่ต่อหน่วยงานทางการศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อไป  
15. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

 P ผลส าเร็จเบื้องต้น 
ได้พัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตาม  

หลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
และศึกษาประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ของรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้ มีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 

 I  ผลส าเร็จกึ่งกลาง 
ได้ทดลองใช้รูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ  

ตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประ เทศไทย 4.0 และ
ประเมินรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศ
ทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 

G ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ 
การน ารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตาม  

หลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย4.0  
ไปใช้เพื่อพัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้กระบวนการติดตามมีคุณภาพ
และเกิดจากการร่วมมือกันของทุกฝ่ายซึ่งจะเกิดเป็นมิติใหม่ของการติดตามและประเมินผลในยุคประเทศไทย 4.0 
 
16. โครงการนี้เป็นโครงการที่หน่วยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ล าดับหรือไม่ 
 16.1  เป็น  อยู่ในล าดับที่ 1  ล าดับที่ 2  ล าดับที่ 3 
 16.2  ไม่เป็น  
17. ผู้รายงาน นางวรัญญภรณ์  ชาลีรักษ์   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลหน่วยงาน 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
      โทรศัพท์ 038-512190  โทรสาร 038-512191   E-mail: wchareerak@gmail.com 
๑8. วันที่รายงาน ณ   วันที่ 1 เมษายน 2562 



     แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น 

 

 
 

๑. ชื่อหน่วยงาน   .....ส านักงานศึกษาธิการภาค  9.............................................................................................  
๒. ห้วงเวลารายงาน ไตรมาสที่ ๑:  ต.ค. - ธ.ค. 61   ไตรมาสที่ ๒:  ม.ค. - มี.ค. 62  
    ไตรมาสที่ ๓:  เม.ย. - มิ.ย. 62  ไตรมาสที่ ๔:  ก.ค. - ก.ย. 62 
    สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ   สิ้นสุดโครงการแล้ว 

๓. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม  .... โครงการ Coaching Teams  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

๔. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน 
    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
     แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  เป้าประสงคต์ามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับ 
                                                                 การเสริมสร้างความมั่นคง 
  เป้าประสงคต์ามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันที่สนอง 
                                                                 ความต้องการของตลาดงานและประเทศ 
  เป้าประสงคต์ามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียน 
                                                                 ในศตวรรษท่ี 21  
  เป้าประสงคต์ามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
  เป้าประสงคต์ามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการ 
                                                                 ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน 
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน 

 
 แผนงานบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 2. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  
 3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
 4. แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 5. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 



 7. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 8. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
 9. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 10. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

 แนวทางท่ี 1 . พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็น 
                       ในศตวรรษท่ี 21 
 แนวทางท่ี 2 . ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 แนวทางท่ี 3 . พัฒนาคุณภาพระบบการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร 

  ทางการศึกษา 
 แนวทางท่ี 4 . พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 แนวทางท่ี 5 . ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพให้เท่าเทียม 

  และท่ัวถึง 
 

 แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

  ภาคเหนือ      ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคตะวันออก      ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคกลาง       ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคใต้       ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคใต้ชายแดน      ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 

 
5. หลักการและเหตุผล  

 กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชน ประชาชน ให้มีความรู้ มีคุณภาพ มี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  โดย
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่จะด าเนินการเพ่ือพัฒนาก าลังคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ
ในการพัฒนาประเทศชาติ แต่ปรากฏว่ายังคงมีปัญหาบางประการในการจัดการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาค ทั้งใน
ด้านโครงสร้างขององค์กร ด้านการบริหารจัดการ และด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาเยาวชน และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพทักเทียมกับนานาประเทศ แม้ที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ได้มีความพยายามในการ
แก้ปัญหาด้วยการก าหนดมาตรการและกลไกต่างๆ ขึ้น โดยมีค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติมาแล้ว
หลายฉบับ แต่โดยเหตุที่สภาพการจัดการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อนและสั่งสมเป็นระยะเวลานาน 
รัฐบาลจึงได้มีการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการขึ้น เพ่ือก าหนดมาตรการ กลไกเพ่ิมเติมให้ปัญหา
โดยส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขโดยเร็วเพ่ือประโยชน์ในการเตรียมการและรองรับการปฏิรูปการศึกษาอันเป็นเรื่องส าคัญ
เรื่องหนึ่งในการปฏิรูปประเทศตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติไว้ 
 ส านักงานศึกษาธิการภาค ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ค าสั่งที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 



พ.ศ.2560 โดยมีหน้าที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่างๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค แปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่
การปฏิบัติในระดับภาคและจังหวัดที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และพัฒนาด้านอ่ืนๆ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 
ส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา
ระดับภาค ก ากับดูแล เร่งรัด ก ากับติดตามและประเมินผลการพัฒนางาน วิชาการและการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและท่ีส าคัญ คือมีหน้าที่ก ากับดูแล เร่งรัดติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
ของหน่วยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 ดังนั้นเพ่ือให้ภารกิจส าคัญในการก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลกาบริหารการจัดการศึกษาของ
หน่วยงานการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการบริหารการจัดการศึกษา
ของหน่วยงานทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและบริบทของเขตพ้ืนที่ 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9  จึงได้ก าหนดให้มีโครงการ  Coaching Teams  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ขึ้น เพื่อพัฒนาแนวทางการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
หน่วยงานทางการศึกษาให้ตรงกับบริบทของพ้ืนที่ ตรงกับผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและความต้องการ
ของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้การติดตามและประเมินผล สามารถเป็นกลไกกระตุ้นให้หน่วยงานทางการศึกษา บริหารจัด
การศึกษา รวมทั้งแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพของผู้เรียน ให้เกิดผลลัพธ์ต่อคุณภาพของผู้เรียนที่ สูงขึ้น ให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาอย่างเหมาะสม เป็นผู้มีองค์ความรู้ตามศักยภาพและเป็นคนดีของสังคม 

6. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับจังหวัด 5 
จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี  ตราด นครนายก  ปราจีนบุรี และสระแก้ว  ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
 2. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
ในระดับจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดเพ่ือพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพของผู้เรียน 
 
 

7. ค่าเป้าหมาย (ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ) 
7.๑ เชิงปริมาณ  

    ทีม Supervisor Teams ระดับจังหวัดจ านวน 5 จังหวัด ๆ ละ 30 คน รวม 150 คน 
    บุคลากรส านักงานศึกษาธิการภาค  9 จ านวน 20 คน รวมทั้งหมด 170 คน 
 

7.๒ เชิงคุณภาพ  

  ส านักงานศึกษาธิการภาค 9  มีแนวทางและเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
บริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา
การศึกษาและยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 

8. ระยะเวลาด าเนินการ ธันวาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 



9. กิจกรรมท่ีด าเนินการภายในโครงการ 
 
ที ่ กิจกรรม-วิธีด าเนินการ(Activity) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ต้นทาง  
1 การแต่งตั้ง Supervisor Teams ระดับภาคโดยมีองค์ประกอบจาก 

Supervisor Teams ของจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด  
 

มกราคม 
2562 

กลุ่มตรวจราชการฯ 
ศธภ. 9 

2 จัดประชุมพัฒนา Supervisor Teams ระดับจังหวัด แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสู่ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานนเิทศ ติดตามและประเมินผลการบรหิารการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ที่จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษาของ
ผู้เรียน  

กุมภาพันธ์ 
2562 

กลุ่มตรวจราชการฯ 
ศธภ. 9 

3  จัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในภาพรวมระดับภาค กุมภาพันธ์ 
2562 

กลุ่มตรวจราชการฯ 
ศธภ. 9 

4 ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ Coaching Teams 
ในระดับจังหวัด ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

 

กรกฎาคม 
2562 

กลุ่มตรวจราชการฯ 
ศธภ. 9 

5 จัดประชุมสรุปผลการพัฒนาแนวทางการติดตามและประเมินผล
การบริหารการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับภาค/จังหวัด ที่มี
ความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

สิงหาคม 
2562 

กลุ่มตรวจราชการฯ 
ศธภ. 9 

10. ผลการด าเนินงาน และ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 

10.1 เชิงปริมาณ 
ที ่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
1 ทีม Supervisor Teams ระดับจังหวัดจ านวน 5 จังหวัด ได้แก่   

จันทบุรี  ตราด  นครนายก  ปราจีนบุรี และสระแก้ว  ได้รับการ
พัฒนา Coaching Teams 

ทีม Supervisor Teams ระดับ
จังหวัดจ านวน 5 จังหวัด 170 คน 

2 มี Supervisor Teams ระดับจังหวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางการบูรณา
การด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนที่ 

มี Supervisor Teams ระดับ
จังหวัดจ านวน 1 ทีม 

3 สถานศึกษาท่ีได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลตามแนวทาง
ที่พัฒนาขึ้น มีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในแต่ละวิชา ผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มข้ึน 

ร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ในแต่ละวิชา ผ่าน
เกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึน้ไป 
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 

 



เชิงคุณภาพ 
 

1 สถานศึกษาท่ีได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลตามแนวทาง
ที่พัฒนาขึ้น มีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในแต่ละวิชา ผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มข้ึน 

ร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ในแต่ละวิชา ผ่าน
เกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 

 

11. ภาพกิจกรรม โดย ส่ง file ภาพเข้ามาที่ report_ed54@hotmail.com ด้วย (ภาพที่สื่อถึงการด าเนินการสู่
ความส าเร็จของเป้าประสงค์ จ านวน 6 ภาพ ขนาดของ file ภาพ มากกว่า 2 MB (ความละเอียด 3.1 ล้านพิกเซลขึ้น
ไป)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



12. งบประมาณ 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

200,000 ...............78,720.............. ..............-.......... ...78,720..... .............-............ ............-.............. 
 

 

แหล่งงบประมาณ   ....ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ...... งบรายจ่าย .....รายจ่ายอืน่.......หมวดรายจ่าย........ 

 
๑3.  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 .........-............................................................................................................................. .............. 
14. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

  จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจให้   ทีม Supervisor Teams  
15. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

        ส านักงานศึกษาธิการภาค 9  มีแนวทางและเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ เพื่อน าไปใช้ใน
การพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

16. โครงการนี้เป็นโครงการที่หน่วยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ล าดับหรือไม่ 
 16.1   เป็น   อยู่ในล าดับที่ 1  ล าดับที่ 2  ล าดับที่ 3 
 16.2  ไม่เป็น  
 

17. ผู้รายงาน ..นางประภาวดี  โกสิยารักษ์....   ต าแหน่ง ..นักวิชาการศึกษาช านาญการ..  
หน่วยงาน ..ส านักงานศึกษาธิการภาค....9 
      โทรศัพท์ ... 038-512190  .......   โทรสาร ... 038-512191.....   E-mail: ........................................................ 
๑8. วันที่รายงาน ณ   1  เมษายน  2562 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
     ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น 

 

 
 

๑. ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานศึกษาธิการภาค 9  
๒. ห้วงเวลารายงาน  ไตรมาสที่ ๑:  ต.ค. - ธ.ค. 61   ไตรมาสที่ ๒:  ม.ค. - มี.ค. 62  
    ไตรมาสที่ ๓:  เม.ย. - มิ.ย. 62  ไตรมาสที่ ๔:  ก.ค. - ก.ย. 62 
    สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ   สิ้นสุดโครงการแล้ว 
๓. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม  โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561........................................................................... 
๔. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน 
    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
     แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  เป้าประสงคต์ามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับ 
                                                                 การเสริมสร้างความมั่นคง 
  เป้าประสงคต์ามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันที่สนอง 
                                                                 ความต้องการของตลาดงานและประเทศ 
  เป้าประสงคต์ามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียน 
                                                                 ในศตวรรษท่ี 21  
  เป้าประสงคต์ามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
  เป้าประสงคต์ามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการ 
                                                                 ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน 
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน 

 
 แผนงานบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 2. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  
 3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
 4. แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 5. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 6. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 



 7. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 8. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
 9. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 10. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

 แนวทางท่ี 1 . พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็น 
                       ในศตวรรษท่ี 21 
 แนวทางท่ี 2 . ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 แนวทางท่ี 3 . พัฒนาคุณภาพระบบการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร 

  ทางการศึกษา 
 แนวทางท่ี 4 . พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 แนวทางท่ี 5 . ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพให้เท่าเทียม 

  และท่ัวถึง 
 
 แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  ภาคเหนือ      ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคตะวันออก      ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคกลาง       ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคใต้       ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภาคใต้ชายแดน      ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 

5. หลักการและเหตุผล  
  ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ เพ่ือเป็นกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สะท้อน
ผลการด าเนินงานของส านักงานในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องและขับเคลื่อนภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้บรรลุผลส าเร็จ และสืบเนื่องจากค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาในการจัดการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคทั้งในด้าน
โครงสร้างและองค์การ ด้านระบบบริหารจัดการ และด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัด
การศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ด าเนินการจัดท าตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และใช้เป็นกรอบในการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สามารถสะท้อน
ผลการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ
และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ศึกษาธิการจังหวัดได้ลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็นการแสดงถึงความ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลที่ดี โดยกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความเห็นชอบ



เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ประกอบด้วย  ๓ ประเด็นการประเมิน คือ การประเมินประสิทธิผล การประเมิน
ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กร ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดต่อไป 
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
6. วัตถุประสงค ์
 การตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 2.1 เพ่ือสร้างความเข้าใจระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 2.2 เพ่ือตรวจสอบร่องรอยกระบวนการปฏิบัติงาน อันจะน าไปสู่การพัฒนาส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 ๒.๓ เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและหาแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนา 
7. ค่าเป้าหมาย (ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ) 

7.๑ เชิงปริมาณ  
 ร้อยละ 80 ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในสังกัดได้ด าเนินการตรงตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 7.๒ เชิงคุณภาพ  
8. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณพ.ศ.2562 

9. กิจกรรมท่ีด าเนินการภายในโครงการ  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ เดือนตุลาคม 2561 กลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.9 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน เดือนตุลาคม 2561 กลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.9 
๓ ประชุมคณะกรรมการ เดือนพฤศจิกายน 2561 กลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.9 
๔ ออกประเมินผลการปฏิบัติราชการ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖1 กลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.9 
๕ ประชุมสรุปผล เดือนพฤศจิกายน 2561 กลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.9 
๖ สรุป จัดท ารายงานผล เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖1 กลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.9 
7. ประชุมแนวทางการจัดรายงานผลประจ าปี

งบประมาณ 2562 
เดือนมกราคม 2562-เดือน
กันยายน2562 

กลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.9 

 
 
 
 



10. ผลการด าเนินงาน และ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
10.1 เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 80 ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในสังกัดได้ด าเนินการตรงตามวัตถุประสงค์

และเป้าหมายของโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 
เชิงคุณภาพ 

 ๑. ผู้บริหารระดับสูงรับทราบข้อมูลผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและสามารถหา
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงกระบวนการท างานในปีต่อไปตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินได้ถูกต้อง 
 ๓. ข้อมูลการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการประผลส าเร็จในการด าเนินการพัฒนาระบบราชการตามค า
รับรองปฏิบัติราชการ 
 ๔. ด าเนินการตรวจติดตาม ประเมินผล สรุป วิเคราะห์และรายผลการประเมินได้อย่างชัดเจนและทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  

11. ภาพกิจกรรม โดย ส่ง file ภาพเข้ามาที่ report_ed54@hotmail.com ด้วย (ภาพที่สื่อถึงการด าเนินการสู่
ความส าเร็จของเป้าประสงค์ จ านวน 6 ภาพ ขนาดของ file ภาพ มากกว่า 2 MB (ความละเอียด 3.1 ล้านพิกเซลขึ้น
ไป)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



12.งบประมาณ 
โครงการที่ได้รับ 

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม 

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

...73,060... ......16,510.... ....16,510 ...............-.......... ......................... .......................... 
 

 

แหล่งงบประมาณ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบรายจ่าย งบด าเนินงาน  หมวดรายจ่าย งบด าเนินงาน 

๑3.  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ขาดงบประมาณในการด าเนินโครงการ 

14. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
  จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดท ารายงาน  ฯ. 

15. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

        ............................................................................................................................. ........................ 
 ................................................................................................. .................................................... 

16. โครงการนี้เป็นโครงการที่หน่วยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ล าดับหรือไม่ 
 16.1  เป็น  อยู่ในล าดับที่ 1  ล าดับที่ 2  ล าดับที่ 3 
 16.2  ไม่เป็น  
 

17. ผู้รายงาน .นางสาวอัจฉรา ส าราญเฟ่ืองสุข  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
      หน่วยงาน  สนง.ศธภ.9 
      โทรศัพท์ 038-512190  โทรสาร ...038-512191.   E-mail: ........................................................ 
๑8. วันที่รายงาน ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 
 




