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5. หลักการและเหตุผล  

แนวนโยบำยของนำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) ที่ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ไว้ให้กระทรวงศึกษำธิกำร
น ำไปก ำหนดยุทธศำสตร์เพ่ือกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรไว้ว่ำ “ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำที่ดีขึ้น              
มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และลดควำมเหลื่อมล้ ำอย่ำงทั่วถึง ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
และรองรับกำรพัฒนำประเทศ”  

 จุด เน้ นของนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรจะด ำเนิ นกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ  ระยะ ๒๐ ปี                   
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  เป็นจุดเน้นด้ำนกำรศึกษำที่จะด ำเนินกำร ๖ ด้ำน คือ ๑) ควำมมั่นคง ๒) กำรผลิต พัฒนำ
ก ำลังคนและสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ๓) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน   ๔) กำรสร้ำงโอกำส         
ควำมเสมอภำคและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ ๕) กำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตประชำชนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และ ๖) กำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร  

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค จึงเป็นแนวทำงในกำรบรรลุจุดหมำยของกำรพัฒนำกำรศึกษำ             
ในพ้ืนที่ และสิ่งที่ส ำคัญยิ่งในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ ที่จะต้องก ำหนดจุดหมำยของกำรพัฒนำให้ชัดเจน เพ่ือให้ยุทธศำสตร์
ที่ได้ออกมำนั้นตรงตำมควำมต้องกำร และด ำเนินไปในทิศทำงที่ถูกต้อง นั่นคือต้องประกอบด้วย กำรก ำหนดพันธกิจ 
(mission) วิสัยทัศน์ (vision) ประเด็นยุทธศำสตร์ (strategy issue) เป้ำประสงค์ (goal) ของแผนยุทธศำสตร์ กำรสร้ำง
ตัวชี้วัด (Key Performance Identification)  ค่ำเป้ำหมำย (target) และกลยุทธ์ (strategy) 
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ตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่  19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค                         
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้จัดตั้งส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์และบทบำทกำร
พัฒนำภำคต่ำง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค นโยบำย ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด รวมทั้งกำรพัฒนำด้ำนอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบตำมศักยภำพและโอกำสของบุคคล
และชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ ดังนั้น ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 เห็นควำมส ำคัญของกำรขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์
ของกระทรวงศึกษำธิกำรไปสู่กำรปฏิบัติในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่จ ำเป็นต้องวิ เครำะห์และประสำนควำม
เชื่อมโยงให้สอดคล้องในกำรขับเคลื่อน 4 ระดับ ได้แก่ แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน/นโยบำยของรัฐบำลและ
ยุทธศำสตร์ชำติ  (Agenda Based) ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรและองค์กรหลัก (Function Based) 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด (Cluster Based) และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด (Area Based) รวมทั้งน ำสภำพ
ปัญหำ ควำมต้องกำรและควำมเร่งด่วนของกลุ่มจังหวัดมำเป็นจุดเน้นของกำรพัฒนำกำรศึกษำ โดยมีเป้ำหมำยส ำคัญที่
จะต้องขับเคลื่อนนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ จึงจ ำเป็นต้องมีกำรทบทวนหรือจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของภำค รวมทั้งแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำของภำค 
 
6. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติในระดับภูมิภำค
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
  ๒. เพ่ือสื่อสำรนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติในภูมิภำค 
  ๓. เพ่ือก ำหนดยุทธศำสตร์และบทบำทกำรพัฒนำภำคให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำ
ประเทศ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด  

    ๔. เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำแบบร่วมมือและบูรณกำรกับหน่วยงำนใน ศธ. และหน่วยงำนอ่ืนหรือภำคส่วน               
ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 
 

7. ค่าเป้าหมาย (ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ) 
7.๑ เชิงปริมาณ  
 ๑) แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค จ ำนวน 1 ฉบับ 

2) รำยงำนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค จ ำนวน 1 ฉบับ 
3) บุคลำกรสังกัดหน่วยงำนใน ศธ. และหน่วยงำนอื่นหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ส ำนักงำน
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7.๒ เชิงคุณภาพ  
๑. มีกำรสื่อสำรยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติในระดับภูมิภำคได้อย่ำง

เป็นรูปธรรมมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
๒. กรอบทิศทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำในพ้ืนที่ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำ

ประเทศ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด                  
แบบร่วมมือและบูรณกำรกับหน่วยงำนใน ศธ. และหน่วยงำนอื่นหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
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8. ระยะเวลาด าเนินการ เดือน ตุลำคม 2561  ถึง เดือน กันยำยน 2562 

9. กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ  
1.กำรสื่อสำรยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติในภูมิภำค 
2. กำรทบทวนและจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค  

ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น 
๒.๑ กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค 
๒.๒ แผนปฏิบัติกำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค (แผนขอเงิน ๖๓/แผนใช้เงิน ๖๒) 
๒.๓ แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค 

 ๒.๔ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของ ศธภ. 
3. ประชุมคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนแผนระดับภำค (ศธภ.9) 
4. กำรติดตำมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 

ระดับภำค รวมทั้งก ำกับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ ติดตำมและประเมินผลเกี่ยวกับแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

5. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค 
6. กำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องของ ศธ.และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่ำใช้จ่ำยใน

กำรจัดประชุมแผนบูรภำคฯ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรเพ่ือกำรเข้ำร่วมประชุมที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
 

10. ผลการด าเนินงาน และ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
10.1 เชิงปริมาณ 
 ๑) แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค จ ำนวน 1 ฉบับ 

2) รำยงำนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค จ ำนวน 1 ฉบับ 
3) บุคลำกรสังกัดหน่วยงำนใน ศธ. และหน่วยงำนอื่นหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ส ำนักงำน
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10.2 เชิงคุณภาพ 

๑. มีกำรสื่อสำรยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติในระดับภูมิภำคได้อย่ำง
เป็นรูปธรรมมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

๒. กรอบทิศทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำในพ้ืนที่ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำ
ประเทศ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด                  
แบบร่วมมือและบูรณกำรกับหน่วยงำนใน ศธ. และหน่วยงำนอื่นหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
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11. ภาพกิจกรรม โดย ส่ง file ภาพเข้ามาที่ report_ed54@hotmail.com ด้วย (ภำพที่สื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่
ควำมส ำเร็จของเป้ำประสงค์ จ ำนวน 6 ภำพ ขนำดของ file ภำพ มำกกว่ำ 2 MB (ควำมละเอียด 3.1 ล้ำนพิกเซลขึ้น
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 ........635,166.......... ..........-............... .....317,005....... .........318,161..... .......................... 
 

 

แหล่งงบประมาณ   ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร งบรายจ่าย ....งบรำยจ่ำยอื่น....หมวดรายจ่าย................. 

 
 
 

  

 
 

  



รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัตริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ไตรมำสที ่3 6 

 

๑3.  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตำมประกำศ เพ่ือสอดคล้องกับกำรตรวจรำชกำรของส ำนักนำยกรัฐมนตรี            
จึงท ำให้ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงเป้ำหมำยโครงกำร แต่ก็สำมำรถบริหำรจัดกำรได้ภำยในก ำหนดเวลำ 
 
14. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

  1. จัดท ำรูปเล่มแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค 
2. กำรติดตำมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค รวมทั้งก ำกับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ 

ติดตำมและประเมินผลเกี่ยวกับแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
4. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค 

  
15. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

        มีทิศทำงกำรด ำเนินนโยบำยที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และสอดคล้องต่อยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
ตอบสนองต่อกำรพัฒนำของประเทศ เสริมสร้ำงให้เกิดควำมม่ันคง มั่งคั่งและยั่งยืน ต่อไป 
 
16. โครงการนี้เป็นโครงการที่หน่วยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ล ำดับหรือไม่ 
 16.1  เป็น  อยู่ในล ำดับที่ 1     ล ำดับที่ 2       ล ำดับที่ 3 
 16.2  ไม่เป็น 
  
 

17. ผู้รายงาน กลุ่มยุทธศำสตร์กำรศึกษำ    หน่วยงาน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 
      โทรศัพท์ 038-512190 ต่อ 17  โทรสาร 038 - 512191   E-mail: reo3plan@gmail.com 
๑8. วันที่รายงาน ณ .........วนัที่  4  กรกฎำคม 2562................... 
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     แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

 

 
 

๑. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 
๒. ห้วงเวลารายงาน  ไตรมำสที่  ๑ :  ต.ค. - ธ.ค. 61   ไตรมำสที่ ๒:  ม.ค. - มี.ค. 62  
    ไตรมำสที่  ๓ :  เม.ย. - มิ.ย. 62            ไตรมำสที่ ๔:  ก.ค. - ก.ย. 62 
    สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร    สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
๓. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ    
    ของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพยวรำงกูร สู่กำรปฏิบัติ 
๔. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน 
    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
     แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
              เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพที่สอดคล้อง        

                                            เหมำะสมกับกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคง 
  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ผู้เรียนมีสมรรถนะและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่สนอง 
                                                                 ควำมต้องกำรของตลำดงำนและประเทศ 
  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ และมีทักษะของผู้เรียน 
                                                                 ในศตวรรษท่ี 21  
  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และเสมอภำค 
  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 หน่วยงำนทั้งในส่วนกลำงและภูมิภำคมีระบบบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืนประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 โครงกำรหนึ่งอ ำเภอหนึ่งทุน 

  โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำท่ียั่งยืน 

 
 แผนงานบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  1. แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 2. แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด  
 3. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคกำรเกษตร 
 4. แผนงำนบูรณำกำรกำรขับเคลื่อนเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) 
 5. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
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 6. แผนงำนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 
 7. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต  
 8. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและจัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
 9. แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

           10. แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง 
 แนวทำงท่ี 1 . พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือสร้ำงคุณลักษณะและทักษะที่จ ำเป็น 
                       ในศตวรรษท่ี 21 
 แนวทำงท่ี 2 . ผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
 แนวทำงท่ี 3 . พัฒนำคุณภำพระบบกำรผลิตและพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกร 

  ทำงกำรศึกษำ 
 แนวทำงท่ี 4 . พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
 แนวทำงท่ี 5 . ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภำพให้เท่ำเทียม 

  และท่ัวถึง 
 

 แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

  ภำคเหนือ      ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคตะวันออก      ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคกลำง       ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคใต้       ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคใต้ชำยแดน      ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ)........................................................ .................. 

 
5. หลักการและเหตุผล  

พระรำชปณิธำนแห่งองค์พระบรมชนกนำถในกำรสร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง โดยทรงมุ่งให้กำรศึกษำต้องสร้ำง
พ้ืนฐำนแก่นักเรียน ๔ ด้ำน ประกอบด้วย กำรมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง , กำรมีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม , 
กำรมีงำนท ำ – มีอำชีพ และ  กำรเป็นพลเมืองดี 

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพยวรำงกูร ทรงตอบรับเป็นพระมหำกษัตริย์ เมื่อวันที่ 1 
ธันวำคม 2559 ควำมว่ำ “เพ่ือสืบสำนพระรำชปณิธำน และเพ่ือประโยชน์ของประชำชนชำวไทยทั้งปวง” กอปรกับ
พระรำชปณิธำนด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชบรมนำถบพิตร คือ กำรสร้ำงคนดี 
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ จึงทรงมีพระรำโชบำย เพ่ือสืบสำนพระรำชปณิธำนแห่งองค์พระบรมชนกนำถในกำรสร้ำงคนดี
ให้แก่บ้ำนเมือง โดยทรงมุ่งให้กำรศึกษำต้องสร้ำงพ้ืนฐำนแก่นักเรียน 4 ด้ำน ประกอบด้วย (1) กำรมีทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อบ้ำนเมือง (2) กำรมีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  (3) กำรมีงำนท ำ – มีอำชีพ และ (4) กำรเป็นพลเมืองดี ดังนั้น 
เนื่องในวโรกำสที่สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพยวรำงกูร เสด็จเถลิงถวัลย์สิริรำชสมบัติเป็น
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 แห่งพระบรมรำชจักรีวงศ์ กระทรวงศึกษำธิกำร จึงขอพระรำชทำนพระ
บรมรำชำนุญำตน้อมน ำพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำมำเป็นหลักชัยในกำรสร้ำงนักเรียนเป็นคนดีและพัฒนำให้เป็นคน
เก่ง สู่กำรปฏิบัติตำมรอยพระยุคลบำท อย่ำงเป็นรูปธรรม ด้วยกำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนในโรงเรียนประถมศึกษำ และโรงเรียนมัธยมศึกษำ 
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6. วัตถุประสงค ์
6.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีโอกำสท ำหน้ำที่เป็นพลเมืองดี และมีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง

และมีคุณธรรม 
 6.2 เพ่ือติดตำมผลกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพยวรำงกูร สู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

6.3 เพ่ือน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพระ           
รำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพยวรำงกูร สู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

 
7. ค่าเป้าหมาย (ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ) 
 7.๑ เชิงปริมาณ  
 บุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และนักเรียน นักศึกษำ                             

ในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 รวม 100 คน 
7.๒ เชิงคุณภาพ  

 ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีควำมรักสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

8. ระยะเวลาด าเนินการ ...... ระหว่ำงเดือน  พ.ย.๒๕๖๑ – ก.ย. ๒๕๖๒ .... 

9. กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ  
1. ประชุมปฏิบัติกำรคณะท ำงำนฯตำมค ำสั่งฯ เพ่ือ 

- ก ำหนดกรอบและประเด็นในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ
ของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพยวรำงกูร สู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

- จัดท ำเครื่องมือกำรติดตำม และหำคุณภำพของเครื่องมือวำงแผนกำรด ำเนินงำน ก ำหนดระยะเวลำ  
และรูปแบบในกำรด ำเนินงำน 

 
2.ประสำนงำนกับหน่วยงำนสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยในพ้ืนที่ และด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำน

ตำมพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพยวรำงกูร สู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่
รับผิดชอบตำมแผนและช่วงเวลำที่ก ำหนด 

3.ประชุมเชิงปฏิบัติกำร น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลกำรส่งเสริม สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนตำมพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพยวรำงกูร สู่กำรปฏิบัติ
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

4.วิเครำะห์ สังเครำะห์  สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรติดตำมฯ  และรำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 

 5.จัดท ำรูปเล่มเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯเผยแพร่ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ 
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10. ผลการด าเนินงาน และ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 

10.1 เชิงปริมาณ 
บุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และนักเรียน นักศึกษำ ในพื้นที่ส ำนักงำน

ศึกษำธิกำรภำค 9 รวม 100 คน 
10.2 เชิงคุณภาพ 

 1. ผู้เรียนทุกมีควำมรักสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  
 2. ผู้เรียนรับรู้ขีดควำมสำมำรถของตนเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรประกอบอำชีพ  
 

11. ภาพกิจกรรม โดย ส่ง file ภาพเข้ามาที่ report_ed54@hotmail.com ด้วย (ภำพที่สื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่
ควำมส ำเร็จของเป้ำประสงค์ จ ำนวน 6 ภำพ ขนำดของ file ภำพ มำกกว่ำ 2 MB (ควำมละเอียด 3.1 ล้ำนพิกเซลขึ้นไป)  
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12.งบประมาณ 

โครงการที่ได้รับ 
งบประมาณทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม 

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

จ ำนวน 350,000 บำท .........264,484....... ............-................. .......150,000........ ....114,484...... .......................... 
 

 

แหล่งงบประมาณ   ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร งบรายจ่าย...งบรำยจ่ำยอื่น.........หมวดรายจ่าย.......... 

๑3.  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
เนื่องจำกโครงกำรมีหลำยกิจกรรม อำจส่งผลให้ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมทั้งหมดได้ทันตำมก ำหนดเวลำหรือมีกำร

ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพ่ือควำมเหมำะสม ส่วนพื้นที่ในกำรจัดกิจกรรมอำจมีควำมคลำดเคลื่อนเนื่องจำกเป็นกำรจัด
กิจกรรมนอกพ้ืนที่ซึ่งไม่สำมำรถควบคุมกำรใช้พื้นที่ได้ และในส่วนของงบประมำณอำจเกิดค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถ
คำดกำรณ์ได้เพ่ิมขึ้นอีก 

 
14. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

 กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 
15. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

        ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีโอกำสท ำหน้ำที่เป็นพลเมืองดี และมีพ้ืนฐำนชีวิต   ที่มั่นคงและมี
คุณธรรม 
16. โครงการนี้เป็นโครงการที่หน่วยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ล ำดับหรือไม่ 
 16.1  เป็น อยู่ในล ำดับที่ 1 ล ำดับที่ 2  ล ำดับที่ 3 
 16.2  ไม่เป็น  
 

17. ผู้รายงาน นำยโชคชัย  พรหมมำก ต าแหน่ง .....นักจดักำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ... หน่วยงาน                     
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9  โทรศัพท์ ..038 - 512190....   โทรสาร ... 038 512191.....   E-mail: 
Kru.pex@hotmail.com 

 
๑8. วันที่รายงาน ณ .....วันที่ 5 กรกฎำคม 2562................ 
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     แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

 

 
 

๑. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 
๒. ห้วงเวลารายงาน ไตรมำสที่  ๑ :  ต.ค. - ธ.ค. 61     ไตรมำสที่ ๒:  ม.ค. - มี.ค. 62  
    ไตรมำสที่  ๓ :  เม.ย. - มิ.ย. 62             ไตรมำสที่ ๔:  ก.ค. - ก.ย. 62 
    สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร   สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
๓. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม โครงกำรประชุมอบรมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมประสิทธิภำพบุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค  9  
๔. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน 
    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
     แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพที่สอดคล้องเหมำะสมกับ 
                                                                 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ผู้เรียนมีสมรรถนะและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่สนอง 
                                                                 ควำมต้องกำรของตลำดงำนและประเทศ 
  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ และมีทักษะของผู้เรียน 
                                                                 ในศตวรรษท่ี 21  
  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และเสมอภำค 
  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 หน่วยงำนทั้งในส่วนกลำงและภูมิภำคมีระบบบริหำรจัดกำร 
                                                                 ที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 โครงกำรหนึ่งอ ำเภอหนึ่งทุน 
  โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำท่ียั่งยืน 

 
 แผนงานบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  1. แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 2. แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด  
 3. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคกำรเกษตร 
 4. แผนงำนบูรณำกำรกำรขับเคลื่อนเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) 
 5. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 6. แผนงำนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 
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 7. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต  
 8. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและจัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
 9. แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 10. แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง 

 แนวทำงท่ี 1 . พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือสร้ำงคุณลักษณะและทักษะที่จ ำเป็น 
                       ในศตวรรษท่ี 21 
 แนวทำงท่ี 2 . ผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
 แนวทำงท่ี 3 . พัฒนำคุณภำพระบบกำรผลิตและพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกร 

  ทำงกำรศึกษำ 
 แนวทำงท่ี 4 . พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
 แนวทำงท่ี 5 . ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภำพให้เท่ำเทียม 

  และท่ัวถึง 
 แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  ภำคเหนือ      ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคตะวันออก      ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคกลำง       ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคใต้       ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคใต้ชำยแดน      ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 

 
5. หลักการและเหตุผล  

กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐมำตรำ 11 ก ำหนดให้ “ส่วนรำชกำรต้องมี
หน้ำที่พัฒนำควำมรู้ในส่วนรำชกำรเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูล
ข่ำวสำรและสำมำรถประมวลผลควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้องรวดเร็ว
และเหมำะสมกับสถำนกำรณ ์ 
                 ตำมที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรประชุมอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
บุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี              
พ.ศ. 2546 หมวด 3 กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐมำตรำ 11 ก ำหนดให้ “ส่วนรำชกำร
ต้องมีหน้ำที่พัฒนำควำมรู้ในส่วนรำชกำรเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูล
ข่ำวสำรและสำมำรถประมวลผลควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้องรวดเร็ว
และเหมำะสมกับสถำนกำรณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถสร้ำงวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของบุคลำกรในสังกัดให้เป็นบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพและมีกำรเรียนรู้ร่วมกันและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  29 
กรกฎำคม 2551 เห็นชอบแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทย (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555) ในประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ว่ำด้วยกำรมุ่งสู่กำรเป็นองค์กำรที่มีขีดสมรรถนะสูงบุคลำกรมีควำมพร้อมและควำมสำมำรถในกำร
เรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่ำงเหมำะสมต่อสถำนกำรณ์ต่ำงๆ และยุทธศำสตร์ที่ 4 ว่ำด้วยกำรสร้ำง
ระบบกำรก ำกับดูแลตนเองที่ดีเกิดควำมโปร่งใสมั่นใจและสำมำรถตรวจสอบได้รวมทั้งท ำให้บุคลำกรปฏิบัติงำนอย่ำงมี
จิตส ำนึกควำมรับผิดชอบต่อตนเองต่อประชำชนและต่อสังคมโดยรวม 
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 เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนโครงกำรประชุมอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9  
ให้ประสบควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร และมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  เป็นกำรบูรณำ
กำรงบประมำณให้เกิดควำมส ำเร็จของโครงกำร ทั้งยังส่งเสริม สนับสนุน ปัจจัยในกำรด ำเนินกำรด้ำนต่ำงๆ แบบร่วมมือ
และบูรณำกำรกับกลุ่มงำนในส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9  เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรขององค์กรมีประสิทธิภำพอันจะ
ก่อให้เกิดภำพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร  จึงจัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 

6. วัตถุประสงค ์
      1. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนำสมรรถภำพในกำรปฏิบัติงำน ให้บุคลำกรในสังกัดมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกีย่วกับกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
      2. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรจัดท ำตัวชี้วัดในกำรปฏิบัติ
รำชกำรเป็นไปตำมที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 
     3. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมคิด คุณธรรมและจริยธรรมอันดีงำมตลอดจนมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต่อเพ่ือนร่วมงำนและประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำร 
     4. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดควำมสัมพันธ์ในกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 และ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอ่ืนๆ ในบริบทที่ใกล้เคียงกัน 
7. ค่าเป้าหมาย (ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ) 

7.๑ เชิงปริมาณ  
 บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 จ ำนวน 16 คน 
7.๒ เชิงคุณภาพ  
 บุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 มีสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนและกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

สูงขึ้น เกิดองค์ควำมรู้ องค์กำรเกิดประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

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

9. กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ  
 - เสนอขออนุมัติโครงกำร 

- แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
- ประชุมพัฒนำประสิทธิภำพของบุคลำกร 

 - สรุป ประเมินผล และรำยงำนผล 
10. ผลการด าเนินงาน และ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 

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

เชิงคุณภาพ 
 1. บุคลำกร ได้พัฒนำตนเองให้มีจิตส ำนึกท่ีดี มีคุณภำพ จริยธรรมตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อกำรปฏิบัติงำน 
 2. สำธำรณชนได้รับทรำบบทบำทหน้ำที่ภำรกิจ ผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรส่งผลให้ภำพลักษณ์ 
ขององค์กำรดียิ่งขึ้น 
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11. ภาพกิจกรรม โดย ส่ง file ภาพเข้ามาที่ report_ed54@hotmail.com ด้วย (ภำพที่สื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่
ควำมส ำเร็จของเป้ำประสงค์ จ ำนวน 6 ภำพ ขนำดของ file ภำพ มำกกว่ำ 2 MB (ควำมละเอียด 3.1 ล้ำนพิกเซลขึ้นไป)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  งบรายจ่าย  งบด ำเนินงำน  หมวดรายจ่าย งบด ำเนินงำน   

 

๑3.  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
กำรวำงแผนในกำรใช้งบประมำณ อำจมีข้อผิดพลำดหรือไม่เพียงพอต่อควำมจ ำเป็นที่ใช้ เนื่องจำกควำม

แตกต่ำงของพื้นที่ และเศรษฐกิจที่มีควำมแตกต่ำง ส่งผลให้ไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนด 
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14. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
กำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรในด้ำนอ่ืนๆ 

15. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

        องค์กรมีบุคลำกรที่มีสมรรถนะสูงขึ้น รองรับกำรท ำงำนและประสำนงำนของทุกภำคส่วนเพื่อสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของระบบกำรศึกษำ 
16. โครงการนี้เป็นโครงการที่หน่วยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ล ำดับหรือไม่ 
 16.1  เป็น  อยู่ในล ำดับที่ 1  ล ำดับที่ 2  ล ำดับที่ 3 
 16.2  ไม่เป็น  
 

17. ผู้รายงาน กลุ่มยุทธศำสตร์กำรศึกษำ            หน่วยงาน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9                                                 
โทรศัพท์.....038-512190.......................................   โทรสาร .... 038-512191............   E-mail: ............................... 
๑8. วันที่รายงาน ณ ....วันที ่ 2  กรกฎำคม 2562............................................. 
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     แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

 

 
 

๑. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 
๒. ห้วงเวลารายงาน  ไตรมำสที่  ๑ :  ต.ค. - ธ.ค. 61            ไตรมำสที่ ๒:  ม.ค. - มี.ค. 62  
    ไตรมำสที่  ๓ :  เม.ย. - มิ.ย. 62            ไตรมำสที่ ๔:  ก.ค. - ก.ย. 62 
    สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร   สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
๓. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำประสิทธภิำพบุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9  
๔. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน 
    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
     แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพที่สอดคล้องเหมำะสมกับ 
                                                                 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ผู้เรียนมีสมรรถนะและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่สนอง 
                                                                 ควำมต้องกำรของตลำดงำนและประเทศ 
  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ และมีทักษะของผู้เรียน 
                                                                 ในศตวรรษท่ี 21  
  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และเสมอภำค 
  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 หน่วยงำนทั้งในส่วนกลำงและภูมิภำคมีระบบบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 โครงกำรหนึ่งอ ำเภอหนึ่งทุน 
  โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำท่ียั่งยืน 

 
 แผนงานบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  1. แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 2. แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด  
 3. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคกำรเกษตร 
 4. แผนงำนบูรณำกำรกำรขับเคลื่อนเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) 
 5. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 6. แผนงำนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 
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 7. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต  
 8. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและจัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
 9. แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

                    10. แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง 
 แนวทำงท่ี 1 . พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือสร้ำงคุณลักษณะและทักษะที่จ ำเป็น 
                       ในศตวรรษท่ี 21 
 แนวทำงท่ี 2 . ผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
 แนวทำงท่ี 3 . พัฒนำคุณภำพระบบกำรผลิตและพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกร 

  ทำงกำรศึกษำ 
 แนวทำงท่ี 4 . พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
 แนวทำงท่ี 5 . ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภำพให้เท่ำเทียม 

  และท่ัวถึง 
 

 แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

  ภำคเหนือ      ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคตะวันออก      ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ)........................................................ .................. 
 ภำคกลำง       ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคใต้       ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคใต้ชำยแดน      ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 

 
5. หลักการและเหตุผล  

กำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถสร้ำงวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลำกรในสังกัดให้เป็นบุคลำกรที่มี
ประสิทธิภำพ 
6. วัตถุประสงค ์

เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนำสมรรถภำพในกำรปฏิบัติงำน ให้บุคลำกรในสังกัดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

7. ค่าเป้าหมาย (ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ) 
7.๑ เชิงปริมาณ  
 บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 จ ำนวน 16 คน 
7.๒ เชิงคุณภาพ  
 บุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 มีสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนและกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

สูงขึ้น เกิดองค์ควำมรู้ องค์กำรเกิดประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

8. ระยะเวลาด าเนินการ ...... 7-12 พฤศจิกำยน 2561.... 
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9. กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ  
 -เสนอขออนุมัติโครงกำร 

-แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
-ประชุมพัฒนำประสิทธิภำพของบุคลำกร 

           -สรุป ประเมินผล และรำยงำนผล 
10. ผลการด าเนินงาน และ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 

10.1 เชิงปริมาณ 
บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 จ ำนวน 16 คน 

เชิงคุณภาพ 
 1. บุคลำกร ได้พัฒนำตนเองให้มีจิตส ำนึกท่ีดี มีคุณภำพ จริยธรรมตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อกำรปฏิบัติงำน 
 2. สำธำรณชนได้รับทรำบบทบำทหน้ำที่ภำรกิจ ผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรส่งผลให้ภำพลักษณ์ 
ขององค์กำรดียิ่งขึ้น 

11. ภาพกิจกรรม โดย ส่ง file ภาพเข้ามาที่ report_ed54@hotmail.com ด้วย (ภำพที่สื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่
ควำมส ำเร็จของเป้ำประสงค์ จ ำนวน 6 ภำพ ขนำดของ file ภำพ มำกกว่ำ 2 MB (ควำมละเอียด 3.1 ล้ำนพิกเซลขึ้น
ไป) 
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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 ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร งบรายจ่าย  งบรำยจ่ำยอ่ืน  หมวดรายจ่าย.................... 

 
 

๑3.  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
บุคลำกร  มีภำรกิจรำชกำรที่หลำกหลำย ที่ต้องไปปฏิบัติทั้งภำยในและภำยนอกส ำนักงำนซึ่งอำจตรงกับกำรจัด

กิจกรรมในบำงกิจกรรม ส่งผลให้ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้ตำมที่ก ำหนดไว้ในเป้ำหมำย 
14. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
         กำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรในด้ำนต่ำงๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
15. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

        องค์กรมีบุคลำกรที่มีสมรรถนะสูงขึ้น ท ำให้มีระบบกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ รองรับกำรท ำงำน/
ประสำนงำนของทุกภำคส่วนเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรศึกษำ 

  
16. โครงการนี้เป็นโครงการที่หน่วยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ล ำดับหรือไม่ 
 16.1  เป็น  อยู่ในล ำดับที่ 1  ล ำดับที่ 2  ล ำดับที่ 3 
 16.2  ไม่เป็น  
 

17. ผู้รายงาน นำงสำววิริยำภรณ์  ขุมเงิน ต าแหน่ง .....นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร... หน่วยงาน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค  9                   
โทรศัพท์........... 038-512190........   โทรสาร .... 038-512191...............   E-mail: .................................................... 
๑8. วันที่รายงาน ณ ...วันที่ 1 กรกฎำคม 2562.................................................. 
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  แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

 

 
๑. ชื่อหน่วยงาน  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ........................................................................................................  
๒. ห้วงเวลารายงาน  ไตรมำสที่ ๑:  ต.ค. - ธ.ค. 61   ไตรมำสที่ ๒:  ม.ค. - มี.ค. 62  
    ไตรมำสที่ ๓:  เม.ย. - มิ.ย. 62  ไตรมำสที่ ๔:  ก.ค. - ก.ย. 62 
    สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร   สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
๓. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม  โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยระดับพื้นที่ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 9 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562........................................................................... 
๔. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน 
    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
     แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  เป้ำประสงคต์ำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพที่สอดคล้องเหมำะสมกับ 
                                                                 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
  เป้ำประสงคต์ำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ผู้เรียนมีสมรรถนะและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่สนอง 
                                                                 ควำมต้องกำรของตลำดงำนและประเทศ 
  เป้ำประสงคต์ำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ และมีทักษะของผู้เรียน 
                                                                 ในศตวรรษท่ี 21  
  เป้ำประสงคต์ำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และเสมอภำค 
  เป้ำประสงคต์ำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้ำประสงคต์ำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 หน่วยงำนทั้งในส่วนกลำงและภูมิภำคมีระบบบริหำรจัดกำร 
                                                                 ที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 โครงกำรหนึ่งอ ำเภอหนึ่งทุน 
  โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำท่ียั่งยืน 

 
 แผนงานบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  1. แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 2. แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด  
 3. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคกำรเกษตร 
 4. แผนงำนบูรณำกำรกำรขับเคลื่อนเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) 
 5. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
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 6. แผนงำนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 
 7. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต  
 8. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและจัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
 9. แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 10. แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง 

 แนวทำงท่ี 1 . พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือสร้ำงคุณลักษณะและทักษะที่จ ำเป็น 
                       ในศตวรรษท่ี 21 
 แนวทำงท่ี 2 . ผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
 แนวทำงท่ี 3 . พัฒนำคุณภำพระบบกำรผลิตและพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกร 

  ทำงกำรศึกษำ 
 แนวทำงท่ี 4 . พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
 แนวทำงท่ี 5 . ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภำพให้เท่ำเทียม 

  และท่ัวถึง 
 

 แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

  ภำคเหนือ      ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคตะวันออก      ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคกลำง       ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคใต้       ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคใต้ชำยแดน      ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 

 
5. หลักการและเหตุผล  
      ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๕๔ รัฐ                   
ต้องด ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพ
โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อน เข้ำรับกำรศึกษำ ตำมวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนำ
ร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภำคเอกชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร ซึ่งในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยในภำพรวมของประเทศ มีกำรตั้งคณะกรรมกำร
พัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ (ก.พ.ป.) ขึ้น ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมี
นำยกรัฐมนตรีหรือ รองนำยกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมำยเป็นประธำน มีส ำนักมำตรฐำนกำรศึกษำและพัฒนำกำรเรียนรู้ 
ส ำนักเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำเป็นเลขำนุกำร ซึ่ง ก.พ.ป. ชุดปัจจุบัน มีรองนำยกรัฐมนตรี (พลอำกำศเอกประจิน จั่นตอง) 
เป็นประธำน ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรขึ้นมำรับผิดชอบด ำเนินกำรขับเคลื่อนงำนพัฒนำเด็กปฐมวัยในประเด็นส ำคัญ ๔ 
เรื่อง คือ (๑) กำรจัดท ำร่ำงนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ด้ำนเด็กปฐมวัย (๒) กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพ่ือแสดงผล
ข้อมูลของเด็กปฐมวัย (๓) มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ และ (๔) สมรรถนะเด็กปฐมวัยในกำรพัฒนำตำมวัย ๐ 
– ๕ ปี เพื่อน ำไปใช้เป็นกรอบกำรด ำเนินงำนร่วมกันของทุกกระทรวงและทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้กำรด ำเนินงำนทั้ง 
๔ เรื่องดังกล่ำว มีควำมก้ำวหน้ำมำเป็นล ำดับอยู่ระหว่ำงน ำเสนอขอควำมเห็นชอบ ต่อ ก.พ.ป. และคณะรัฐมนตรี เพ่ือ
ประกำศใช้ต่อไป 
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 ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรพัฒนำและดูแลก่อนเข้ำรับกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้นตำมที่กล่ำวมำ
ข้ำงต้น มีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหลำยหน่วยงำน ดังนั้นเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรดูแล
และพัฒนำเด็กปฐมวัยของทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลำง และส่วนภูมิภำคมีเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนและแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต้องสอดคล้องกับนโยบำย ยุทธศำสตร์ หรือ
แผนที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย ที่ ก.พ.ป. ก ำหนดไว้ รวมถึงแนวทำงในแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๗๙ กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำยยุทธศำสตร์ เป้ำหมำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยให้กับผู้บริหำร ครูผู้สอน บุคลำกรทำงกำรที่เก่ียวข้องให้ถูกต้อง ตรงกัน ตลอดจนเพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำรท ำงำน
ร่วมกันในระดับพ้ืนที่เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ด ำเนินกำรโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย (อนุบำล  1-
3) ในระดับพื้นที่ภำคและจังหวัด มีกิจกรรม ที่ด ำเนินกำร 4 เรื่อง ได้แก ่สร้ำงกำรรับรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกบัแนวนโยบำย 
ทิศทำงและเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย  จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเด็กปฐมวัยและแผนที่ตั้ง
สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำ ปฐมวัยระดับจังหวัด จัดท ำแผนพัฒนำเด็กปฐมวัยเชิงบูรณำกำรระดับจังหวัด และคัดเลือก 
รวบรวม ผลงำนวิจัย นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดีของกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ซึ่งเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อน กำร
ส่งเสริม ดูแลและพัฒนำเด็กปฐมวัยในส่วนของพ้ืนที่ระดับภำค และจังหวัดเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง และมีประสิทธิภำพ 
สอดคล้องกับข้อก ำหนดของกฎหมำย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร จึงเห็นสมควรจัดท ำโครงกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ (ภำคและจังหวัด) ขึ้นโดยอำศัยกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนในส่วนกลำง และในพื้นที่ ได้แก่ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด โดยมอบหมำยให้
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคด ำเนินงำนโครงกำรในพ้ืนที่รับผิดชอบระดับภำค  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 จึงได้จัด
โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ขึ้น    
 
2. วัตถุประสงคข์องโครงการ 
                   ๑. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ (ภำคและจังหวัด) ให้มีคุณภำพ 
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยที่ก ำหนดไว้            
     ๒. เพ่ือขยำยผล และต่อยอดกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรน ำผลงำนวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ/แนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยไปสู่หน่วยงำนและสถำนศึกษำให้ครอบคลุม ทั่วถึงมำกขึ้น 
     ๓. เพ่ือบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกัน ในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยไปสู่กำรปฏิบัติ  ระหว่ำงหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในส่วนกลำง และส่วนภูมิภำคให้เป็นในทิศทำงเดียวกัน 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของโครงการ 

     เชิงปริมาณ  
 ̀                 ๑. ผู้บริหำร  ครูผู้สอนและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ   ของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 9 จ ำนวน 100 คน 
               ๒. รำยงำนผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยในพื้นที่จ ำนวน ๑ เล่ม          
                ๓. จ ำนวนองค์ควำมรู้ ผลงำนวิจัย นวัตกรรม รูปแบบหรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนในกำรส่งเสริมกำรดูแล
และพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัยที่มีคุณภำพ จ ำนวน ๕ ชิ้น 
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       เชิงคุณภาพ 
        ผู้บริหำร ครูผู้สอนและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยมีองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ
เด็กปฐมวัยได้อย่ำงมีคุณภำพ 

8. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมำณพ.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 ำและขออนุมัติโครงกำร          

๒. จัดประชุมคณะท ำงำนก ำหนดกรอบแนวทำงกำร
ด ำเนินโครงกำร 
 

   
  / 

      

3. จัดเวทีสัมมนำกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำร
พัฒนำเด็กปฐมวัยในระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 3 

         

๔..ประชุมกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเด็กปฐมวัย
ระดับภำค 

         

5. ก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของจังหวัดใน
ก ำกับ 

         

6. สรุปจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน          

10. ผลการด าเนินงาน และ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
               10.1 เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำให้มีพัฒนำกำรสมวัย มีควำมพร้อมส ำหรับ
กำรเข้ำเรียนในระดับประถมศึกษำ  
      10.๒ กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกสังกัด เป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน มีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของชำติ  

     10.3 สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำปฐมวัยได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งที่ได้รับกำรขยำยผลกำร
ด ำเนินงำนมีคุณภำพตำมมำตรฐำน 
 10.๔ ด ำเนินกำรตรวจติดตำม ประเมินผล สรุป วิเครำะห์และรำยผลกำรประเมินได้อย่ำงชัดเจนและทัน
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
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11. ภาพกิจกรรม โดย ส่ง file ภาพเข้ามาที่ report_ed54@hotmail.com ด้วย (ภำพที่สื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่
ควำมส ำเร็จของเป้ำประสงค์ จ ำนวน 6 ภำพ ขนำดของ file ภำพ มำกกว่ำ 2 MB (ควำมละเอียด 3.1 ล้ำนพิกเซลขึ้น
ไป)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 

 

 

 

รูปท่ี 2 

   

รูปท่ี 3 

 

 

รูปท่ี 4 

   

 

รูปท่ี 5 

 

 

รูปท่ี 6 

   

 

mailto:report_ed54@hotmail.comรูปที#  
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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 ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร งบรายจ่าย ....งบรำยจ่ำยอื่น...หมวดรายจ่าย ค่ำใช้จ่ำย
โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพื้นท่ี.............................  

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

14. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
.......จัดประชุมกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ......................................... ............................................... 
............................................................................................................................. ........................ 

15. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

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

16. โครงการนี้เป็นโครง 
การที่หน่วยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ล ำดับหรือไม่ 
 16.1  เป็น อยู่ในล ำดับที่ 1  ล ำดับที่ 2  ล ำดับที่ 3 
 16.2  ไม่เป็น  
 

17. ผู้รายงาน นำงสำวอัจฉรำ ส ำรำญเฟ่ืองสุข ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
      หน่วยงาน  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 
      โทรศัพท์ 0-3851-2190  โทรสาร ...0-3851-2191.   E-mail: ........................................................ 
๑8. วันที่รายงาน ณ วันที่ 1 กรกฎำคม 2562 
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   แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
     ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

 

 
 

๑. ชื่อหน่วยงาน  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9........................................................................................................  
๒. ห้วงเวลารายงาน  ไตรมำสที่ ๑:  ต.ค. - ธ.ค. 61   ไตรมำสที่ ๒:  ม.ค. - มี.ค. 62  
    ไตรมำสที่ ๓:  เม.ย. - มิ.ย. 62  ไตรมำสที่ ๔:  ก.ค. - ก.ย. 62 
    สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร   สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
๓. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม  โครงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561........................................................................... 
๔. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน 
    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
     แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  เป้ำประสงคต์ำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพที่สอดคล้องเหมำะสมกับ 
                                                                 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
  เป้ำประสงคต์ำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ผู้เรียนมีสมรรถนะและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่สนอง 
                                                                 ควำมต้องกำรของตลำดงำนและประเทศ 
  เป้ำประสงคต์ำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ และมีทักษะของผู้เรียน 
                                                                 ในศตวรรษท่ี 21  
  เป้ำประสงคต์ำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และเสมอภำค 
  เป้ำประสงคต์ำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เป้ำประสงคต์ำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 หน่วยงำนทั้งในส่วนกลำงและภูมิภำคมีระบบบริหำรจัดกำร 
                                                                 ที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 โครงกำรหนึ่งอ ำเภอหนึ่งทุน 
  โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำท่ียั่งยืน 

 
 แผนงานบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  1. แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 2. แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด  
 3. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคกำรเกษตร 
 4. แผนงำนบูรณำกำรกำรขับเคลื่อนเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) 
 5. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
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 6. แผนงำนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 
 7. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต  
 8. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและจัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
 9. แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 10. แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง 

 แนวทำงท่ี 1 . พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือสร้ำงคุณลักษณะและทักษะที่จ ำเป็น 
                       ในศตวรรษท่ี 21 
 แนวทำงท่ี 2 . ผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
 แนวทำงท่ี 3 . พัฒนำคุณภำพระบบกำรผลิตและพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกร 

  ทำงกำรศึกษำ 
 แนวทำงท่ี 4 . พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
 แนวทำงท่ี 5 . ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภำพให้เท่ำเทียม 

  และท่ัวถึง 
 
 แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  ภำคเหนือ      ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคตะวันออก      ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคกลำง       ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคใต้       ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคใต้ชำยแดน      ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 

5. หลักการและเหตุผล  
  ตำมที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ด ำเนินกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด มำตั้งแต่ปีงบประมำณ ๒๕๕๐ เพ่ือเป็นกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่สะท้อน
ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนในสังกัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมสอดคล้องและขับเคลื่อนภำรกิจของ
กระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรให้บรรลุผลส ำเร็จ และสืบเนื่องจำกค ำสั่งหัวหน้ำคณะ
รักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๖๐ เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหำในกำรจัดกำรศึกษำของประเทศในส่วนภูมิภำ คทั้งในด้ำน
โครงสร้ำงและองค์กำร ด้ำนระบบบริหำรจัดกำร และด้ำนบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยก ำหนดให้มีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำตำมที่กฎหมำยก ำหนด ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และใช้เป็นกรอบในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่สำมำรถสะท้อน
ผลกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมสอดคล้องและสนับสนุนกำรขับเคลื่อนภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำร
และส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงเป็นรูปธรรม และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
ศึกษำธิกำรจังหวัดได้ลงนำมในค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกับปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือเป็นกำรแสดงถึงควำม
มุ่งมั่นในกำรปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลที่ดี โดยกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
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ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ซึ่งปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้ให้ควำมเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2561 ประกอบด้วย  ๓ ประเด็นกำรประเมิน คือ กำรประเมินประสิทธิผล กำรประเมิน
ประสิทธิภำพ และกำรพัฒนำองค์กร ทั้งนี้ เพ่ือให้ทรำบถึงผลสัมฤทธิ์ ปัญหำ อุปสรรค ในกำรปฏิบัติรำชกำรของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และน ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในด้ำน ต่ำง ๆ ของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดต่อไป 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
6. วัตถุประสงค ์
 กำรตรวจประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖1 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 2.1 เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
 2.2 เพ่ือตรวจสอบร่องรอยกระบวนกำรปฏิบัติงำน อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
 ๒.๓ เพ่ือรับทรำบปัญหำอุปสรรคข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำนและหำแนวทำงในกำรปรับปรุง
และพัฒนำ 
7. ค่าเป้าหมาย (ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ) 

7.๑ เชิงปริมาณ  
ร้อยละ 80 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในสังกัดได้ด ำเนินกำรตรงตำมวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยของโครงกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖1  และปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

 7.๒ เชิงคุณภาพ  
8. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมำณพ.ศ.2562 

9. กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมัติโครงกำร เดือนตุลำคม 2561 กลุ่มตรวจรำชกำรฯ ศธภ.9 
2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน เดือนตุลำคม 2561 กลุ่มตรวจรำชกำรฯ ศธภ.9 
๓ ประชุมคณะกรรมกำร เดือนพฤศจิกำยน 2561 กลุ่มตรวจรำชกำรฯ ศธภ.9 
๔ ออกประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖1 กลุ่มตรวจรำชกำรฯ ศธภ.9 
๕ ประชุมสรุปผล เดือนพฤศจิกำยน 2561 กลุ่มตรวจรำชกำรฯ ศธภ.9 
๖ สรุป จัดท ำรำยงำนผล เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖1 กลุ่มตรวจรำชกำรฯ ศธภ.9 
7. ประชุมแนวทำงกำรจัดรำยงำนผลประจ ำปี

งบประมำณ 2562 
เดือนมกรำคม 2562-เดือน
กันยำยน2562 

กลุ่มตรวจรำชกำรฯ ศธภ.9 
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10. ผลการด าเนินงาน และ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 

10.1 เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 80 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในสังกัดได้ด ำเนินกำรตรงตำมวัตถุประสงค์

และเป้ำหมำยของโครงกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖1  และปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

 
เชิงคุณภาพ 

 ๑. ผู้บริหำรระดับสูงรับทรำบข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนและสำมำรถหำ
แนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  
 2. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำ
รับรองกำรปฏิบัติรำชกำร สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนในปีต่อไปตำมหลักเกณฑ์กำร
ประเมินได้ถูกต้อง 
 ๓. ข้อมูลกำรประเมินใช้เป็นข้อมูลในกำรประผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบรำชกำรตำมค ำ
รับรองปฏิบัติรำชกำร 
 ๔. ด ำเนินกำรตรวจติดตำม ประเมินผล สรุป วิเครำะห์และรำยผลกำรประเมินได้อย่ำงชัดเจนและทันตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด  
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11. ภาพกิจกรรม โดย ส่ง file ภาพเข้ามาที่ report_ed54@hotmail.com ด้วย (ภำพที่สื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่
ควำมส ำเร็จของเป้ำประสงค์ จ ำนวน 6 ภำพ ขนำดของ file ภำพ มำกกว่ำ 2 MB (ควำมละเอียด 3.1 ล้ำนพิกเซลขึ้นไป)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1  

 

รูปท่ี 2  

 

 

 
รูปท่ี 3  

 

 

 

 
รูปท่ี 4    

 

 

รูปท่ี 5  

 
 

 
รูปท่ี 6  
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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 

...73,060... ......55,645.... ....16,510 ...............-.......... ...39,135..... ........................ 
 

 

แหล่งงบประมาณ   .....สนง.ศธภ.9........... งบรายจ่าย ......งบด ำเนินงำน........หมวดรายจ่าย............................. 

๑3.  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
       ขำดงบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 

 
14. แผนที่จะด าเนินการต่อไป         
      ติดตำมกำรจัดท ำรำยงำนฯจำก สนง. ศึกษำธิกำรจังหวัดในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 
 

15. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

        ................................................................................................... .................................................  
16. โครงการนี้เป็นโครงการที่หน่วยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ล ำดับหรือไม่ 
 16.1  เป็น  อยู่ในล ำดับที่ 1  ล ำดับที่ 2  ล ำดับที่ 3 
 16.2  ไม่เป็น  
 
 

17. ผู้รายงาน นำงสำวอัจฉรำ ส ำรำญเฟื่องสุข ต าแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
      หน่วยงาน ...สนง.ศธภ.9. 
      โทรศัพท์ 0-3851-2190  โทรสาร ...0-3851-2191.   E-mail: ........................................................ 
๑8. วันที่รายงาน ณ ....วันที ่1 กรกฎำคม 2562....................... 
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     แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

 

 
 

๑. ชื่อหน่วยงาน   .....ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค  9.............................................................................................  
๒. ห้วงเวลารายงาน ไตรมำสที่ ๑:  ต.ค. - ธ.ค. 61   ไตรมำสที่ ๒:  ม.ค. - มี.ค. 62  
    ไตรมำสที่ ๓:  เม.ย. - มิ.ย. 62  ไตรมำสที่ ๔:  ก.ค. - ก.ย. 62 
    สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร   สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 

๓. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม  .... โครงกำร Coaching Teams  เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 

๔. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน 
    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
     แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพที่สอดคล้องเหมำะสมกับ 
                                                                 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ผู้เรียนมีสมรรถนะและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่สนอง 
                                                                 ควำมต้องกำรของตลำดงำนและประเทศ 
  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ และมีทักษะของผู้เรียน 
                                                                 ในศตวรรษท่ี 21  
  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และเสมอภำค 
  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 หน่วยงำนทั้งในส่วนกลำงและภูมิภำคมีระบบบริหำรจัดกำร 
                                                                 ที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 โครงกำรหนึ่งอ ำเภอหนึ่งทุน 
  โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำท่ียั่งยืน 

 
 แผนงานบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  1. แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 2. แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด  
 3. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคกำรเกษตร 
 4. แผนงำนบูรณำกำรกำรขับเคลื่อนเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) 
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 5. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 6. แผนงำนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 
 7. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต  
 8. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและจัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
 9. แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 10. แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง 

 แนวทำงท่ี 1 . พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือสร้ำงคุณลักษณะและทักษะที่จ ำเป็น 
                       ในศตวรรษท่ี 21 
 แนวทำงท่ี 2 . ผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
 แนวทำงท่ี 3 . พัฒนำคุณภำพระบบกำรผลิตและพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกร 

  ทำงกำรศึกษำ 
 แนวทำงท่ี 4 . พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
 แนวทำงท่ี 5 . ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภำพให้เท่ำเทียม 

  และท่ัวถึง 
 

 แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

  ภำคเหนือ      ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคตะวันออก      ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคกลำง       ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคใต้       ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคใต้ชำยแดน      ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ)........................................................ .................. 

 
5. หลักการและเหตุผล  

 กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นองค์กรหลักในกำรขับเคลื่อนและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของประเทศให้มี
ประสิทธิภำพทัดเทียมกับนำนำประเทศ รวมทั้งส่งเสริมกำรศึกษำให้กับเยำวชน ประชำชน ให้มีควำมรู้ มีคุณภำพ มี
ศักยภำพในกำรพัฒนำตนเอง พัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  โดย
กระทรวงศึกษำธิกำรได้ก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรต่ำงๆ ที่จะด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำก ำลังคนซึ่งเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญ
ในกำรพัฒนำประเทศชำติ แต่ปรำกฏว่ำยังคงมีปัญหำบำงประกำรในกำรจัดกำรศึกษำของประเทศในส่วนภูมิภำค ทั้ งใน
ด้ำนโครงสร้ำงขององค์กร ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และด้ำนบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัญหำเหล่ำนี้ส่งผลต่อคุณภำพ
กำรศึกษำและกำรพัฒนำเยำวชน และเป็นอุปสรรคต่อกำรขับเคลื่อนและกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำของประเทศให้มี
ประสิทธิภำพทักเทียมกับนำนำประเทศ แม้ที่ผ่ำนมำคณะรักษำควำมสงบเรียบร้อยแห่งชำติ ได้มีควำมพยำยำมในกำร
แก้ปัญหำด้วยกำรก ำหนดมำตรกำรและกลไกต่ำงๆ ขึ้น โดยมีค ำสั่งหัวหน้ำรักษำควำมสงบเรียบร้อยแห่งชำติมำแล้ว
หลำยฉบับ แต่โดยเหตุที่สภำพกำรจัดกำรศึกษำของประเทศในส่วนภูมิภำคมีควำมซับซ้อนและสั่งสมเป็นระยะเวลำนำน 
รัฐบำลจึงได้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำรขึ้น เพ่ือก ำหนดมำตรกำร กลไกเพ่ิมเติมให้ปัญหำ
โดยส่วนใหญ่ได้รับกำรแก้ไขโดยเร็วเพ่ือประโยชน์ในกำรเตรียมกำรและรองรับกำรปฏิรูปกำรศึกษำอันเป็นเรื่องส ำคัญ
เรื่องหนึ่งในกำรปฏิรูปประเทศตำมท่ีรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยได้บัญญัติไว้ 
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 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ได้จัดตั้งขึ้นตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำม
สงบแห่งชำติ ค ำสั่งที่ 19/2560 เรื่องกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 3 เมษำยน 
พ.ศ.2560 โดยมีหน้ำที่ในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์และบทบำทกำรพัฒนำภำคต่ำงๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศ
ทำงกำรพัฒนำประเทศ ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับภูมิภำค แปลงยุทธศำสตร์ชำติสู่
กำรปฏิบัติในระดับภำคและจังหวัดที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด และพัฒนำด้ำนอ่ืนๆ ตำมศักยภำพและโอกำสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 
ส่งเสริมสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมกำรศึกษำ
ระดับภำค ก ำกับดูแล เร่งรัด ก ำกับติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำงำน วิชำกำรและกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและที่ส ำคัญ คือมีหน้ำที่ก ำกับดูแล เร่งรัดติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ของหน่วยงำนกำรศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 ดังนั้นเพ่ือให้ภำรกิจส ำคัญในกำรก ำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของ
หน่วยงำนกำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลต่อกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ
ของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรและบริบทของเขตพ้ืนที่ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9  จึงได้ก ำหนดให้มีโครงกำร  Coaching Teams  เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ขึ้น เพ่ือพัฒนำแนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของ
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำให้ตรงกับบริบทของพ้ืนที่ ตรงกับผลกำรวิเครำะห์ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและควำมต้องกำร
ของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้กำรติดตำมและประเมินผล สำมำรถเป็นกลไกกระตุ้นให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ บริหำรจัด
กำรศึกษำ รวมทั้งแก้ไขปัญหำด้ำนคุณภำพของผู้เรียน ให้เกิดผลลัพธ์ต่อคุณภำพของผู้เรียนที่สูงขึ้น ให้ผู้เรียนได้รับกำร
พัฒนำอย่ำงเหมำะสม เป็นผู้มีองค์ควำมรู้ตำมศักยภำพและเป็นคนดีของสังคม 

6. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือพัฒนำแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในระดับจังหวัด 5 
จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุรี และสระแก้ว ที่มีควำมสอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่ 
 2. เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน          
ในระดับจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำและยกระดับคุณภำพของผู้เรียน 
 
 

7. ค่าเป้าหมาย (ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ) 
7.๑ เชิงปริมาณ  
 ทีม Supervisor Teams ระดับจังหวัดจ ำนวน 5 จังหวัด ๆ ละ 30 คน รวม 150 คน 

    บุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค  9 จ ำนวน 20 คน รวมทั้งหมด 170 คน 

7.๒ เชิงคุณภาพ  
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9  มีแนวทำงและเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ที่มีควำมสอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือน ำไปใช้ในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำและยกระดับคุณภำพของผู้เรียนให้เหมำะสมยิ่งขึ้น 
 

8. ระยะเวลาด าเนินการ ธันวำคม 2561 ถึง กันยำยน 2562 
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9. กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ 
 
ที ่ กิจกรรม-วิธีด าเนินการ(Activity) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ต้นทาง  
1 กำรแต่งตั้ง Supervisor Teams ระดับภำคโดยมีองค์ประกอบจำก 

Supervisor Teams ของจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด  
 

มกรำคม 
2562 

กลุ่มตรวจรำชกำรฯ 
ศธภ. 9 

2 จัดประชุมพัฒนำ Supervisor Teams ระดับจังหวัด แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และระดมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนนเิทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบรหิำรกำรจัดกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ที่จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศกึษำของ
ผู้เรียน  

กุมภำพันธ์ 
2562 

กลุ่มตรวจรำชกำรฯ 
ศธภ. 9 

3  จัดประชุมเพ่ือวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในภำพรวมระดับภำค กุมภำพันธ์ 
2562 

กลุ่มตรวจรำชกำรฯ 
ศธภ. 9 

4 ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร Coaching Teams 
ในระดับจังหวัด ที่มีควำมสอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่ 

 

กรกฎำคม 
2562 

กลุ่มตรวจรำชกำรฯ 
ศธภ. 9 

5 จัดประชุมสรุปผลกำรพัฒนำแนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล
กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในระดับภำค/จังหวัด ที่มี
ควำมสอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่ 

สิงหำคม 
2562 

กลุ่มตรวจรำชกำรฯ 
ศธภ. 9 

 

10. ผลการด าเนินงาน และ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 

10.1 เชิงปริมาณ 
ที ่ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
1 ทีม Supervisor Teams ระดับจังหวัดจ ำนวน 5 จังหวัด ได้แก่   

จันทบุรี  ตรำด  นครนำยก  ปรำจีนบุรี และสระแก้ว  ได้รับกำร
พัฒนำ Coaching Teams 

ทีม Supervisor Teams ระดับ
จังหวัดจ ำนวน 5 จังหวัด 170 คน 

2 มี Supervisor Teams ระดับจังหวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลำงกำรบูรณำ
กำรด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในพ้ืนที่ 

มี Supervisor Teams ระดับ
จังหวัดจ ำนวน 1 ทีม 

3 สถำนศึกษำท่ีได้รับกำรนิเทศติดตำมและประเมินผลตำมแนวทำง
ที่พัฒนำขึ้น มีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ในแต่ละวิชำ ผ่ำนเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มข้ึน 

ร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พ้ืนฐำน (O-NET) ในแต่ละวิชำ ผ่ำน
เกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 
เพ่ิมข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำ 
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เชิงคุณภาพ 
 

ที ่ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
1 สถำนศึกษำท่ีได้รับกำรนิเทศติดตำมและประเมินผลตำมแนวทำง

ที่พัฒนำขึ้น มีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ในแต่ละวิชำ ผ่ำนเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มข้ึน 

ร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พ้ืนฐำน (O-NET) ในแต่ละวิชำ ผ่ำน
เกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 
เพ่ิมข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำ 

11. ภาพกิจกรรม โดย ส่ง file ภาพเข้ามาที่ report_ed54@hotmail.com ด้วย (ภำพที่สื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่
ควำมส ำเร็จของเป้ำประสงค์ จ ำนวน 6 ภำพ ขนำดของ file ภำพ มำกกว่ำ 2 MB (ควำมละเอียด 3.1 ล้ำนพิกเซลขึ้น
ไป)  
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12. งบประมาณ 
โครงการที่

ได้รับ 
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รวม (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

200,000 ...............194,620.............. ..............-.......... ...103,720..... 90,900 ............-.............. 
 

 

แหล่งงบประมาณ   ....ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร...... งบรายจ่าย .....รำยจ่ำยอืน่.......หมวดรายจ่าย........ 

 
๑3.  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

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

 -  จัดประชุมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้   ทีม Supervisor Teams  
 -  มี Supervisor Teams ระดับจังหวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลำงกำรบูรณำกำรด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและ

ประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในพ้ืนที่ 
 - สถำนศึกษำที่ได้รับกำรนิเทศติดตำมและประเมินผลตำมแนวทำงท่ีพัฒนำขึ้น มีร้อยละของนักเรียนที่

คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ในแต่ละวิชำ ผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 
เพ่ิมขึ้น 

 
15. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

        ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9  มีแนวทำงและเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่มีควำมสอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของแต่ละพ้ืนที่ เพื่อน ำไปใช้ใน
กำรพัฒนำกำรศึกษำและยกระดับคุณภำพของผู้เรียนให้เหมำะสมยิ่งขึ้น 

16. โครงการนี้เป็นโครงการที่หน่วยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ล ำดับหรือไม่ 
 16.1   เป็น   อยู่ในล ำดับที่ 1  ล ำดับที่ 2  ล ำดับที่ 3 
 16.2  ไม่เป็น  
 

17. ผู้รายงาน ..นำงประภำวดี  โกสิยำรักษ์....   ต าแหน่ง ..นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร..  
หน่วยงาน ..ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค....9 
      โทรศัพท์ ... 038-512190  .......   โทรสาร ... 038-512191.....   E-mail:  Prapavadee.gos@gmail.com 
๑8. วันที่รายงาน ณ  วันที่ 3  กรกฎำคม  2562 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                    
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

 

 
 

๑. ชื่อหน่วยงาน   กลุ่มตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 
๒. ห้วงเวลารายงาน  ไตรมำสที่ ๑:  ต.ค. - ธ.ค. 61   ไตรมำสที่ ๒:  ม.ค. - มี.ค. 62  
    ไตรมำสที่ ๓:  เม.ย. - มิ.ย. 62  ไตรมำสที่ ๔:  ก.ค. - ก.ย. 62 
    สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร   สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
๓. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม โครงกำรกำรพัฒนำรูปแบบกำรติดตำมและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มี
ประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำลและสอดคล้องกับทิศทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำของประเทศในยุค 
ประเทศไทย 4.0 
๔. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน 
    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
     แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  เป้ำประสงคต์ำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพที่สอดคล้องเหมำะสมกับ 
                                                                 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
  เป้ำประสงคต์ำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ผู้เรียนมีสมรรถนะและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่สนอง 
                                                                 ควำมต้องกำรของตลำดงำนและประเทศ 
  เป้ำประสงคต์ำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ และมีทักษะของผู้เรียน 
                                                                 ในศตวรรษท่ี 21  
  เป้ำประสงคต์ำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และเสมอภำค 
  เป้ำประสงคต์ำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เป้ำประสงคต์ำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 หน่วยงำนทั้งในส่วนกลำงและภูมิภำคมีระบบบริหำรจัดกำร 
                                                                 ที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 โครงกำรหนึ่งอ ำเภอหนึ่งทุน 
  โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำท่ียั่งยืน 

 
 แผนงานบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  1. แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 2. แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด  
 3. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคกำรเกษตร 
 4. แผนงำนบูรณำกำรกำรขับเคลื่อนเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) 
 5. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
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 6. แผนงำนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 
 7. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต  
 8. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและจัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
 9. แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 10. แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง 

 แนวทำงท่ี 1 . พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือสร้ำงคุณลักษณะและทักษะที่จ ำเป็น 
                       ในศตวรรษท่ี 21 
 แนวทำงท่ี 2 . ผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
 แนวทำงท่ี 3 . พัฒนำคุณภำพระบบกำรผลิตและพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกร 

  ทำงกำรศึกษำ 
 แนวทำงท่ี 4 . พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
 แนวทำงท่ี 5 . ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภำพให้เท่ำเทียม 

  และท่ัวถึง 
 

 แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

  ภำคเหนือ      ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคตะวันออก      ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคกลำง       ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคใต้       ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคใต้ชำยแดน      ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 

 
5. หลักการและเหตุผล  

ตำมที่ได้มีพระรำชกฤษฎีกำวำดวยหลักเกณฑและวิธีกำรบริหำรกิจกำรบำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่
ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรที่มุ งเนนประชำชนใหเกิดประโยชนสุขตอบสนองควำมตองกำรของ
ประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภำรกิจของรัฐ มีประสิทธิภำพและควำมคุมคำในเชิงภำรกิจของรัฐ ลดขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำนปรับปรุงสวนรำชกำรใหทันตอสถำนกำรณและมีกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรซึ่ง
สอดคล้องกับปจจุบันที่ได้มีกำรปฏิรูประบบรำชกำร เปำหมำยส ำคัญประกำรหนึ่งตำมพระรำชกฤษฎีกำดังกล
ำวก็เพ่ือใหกำรปฏิบัติของสวนรำชกำรตอบสนองตอกำรพัฒนำโดยเฉพำะกำรติดตำมและประเมินผลที่หนวย
งำนภำครัฐ ทุกแหงจะตองมีกำรติดตำมประเมินผลอันจะสงผลให กำรบริหำรงำนของภำครัฐในทุกระดับมี
ประสิทธิภำพ และกำรมุงเนนกำรบริหำรงำนแบบมุงเน้นผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management: RBM) 
ตลอดจนกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม (New Public Management) ใหไปในทิศทำงเดียวกัน 

กำรติดตำมและกำรประเมินผลเปนหัวใจของกำรท ำงำนใหประสบผลส ำเร็จงำนที่มีควำมซับซอนและต
องกำรควำมคิดริเริ่มสรำงสรรคสูงยิ่งตองมีกำรติดตำมและประเมินผลที่จริงจัง กำรติดตำมผลและประเมินผลที่
ทรงพลังที่สุดคือ กำรติดตำมและประเมินผลแบบมีสวนรวม ซึ่งจัดเปนกำรประเมินผลแบบ “เอ้ืออ ำนวย” 
(empowerment evaluation) กำรติดตำมและประเมินผลแบบมีสวนรวม เป็นเครื่องมือหรือกลไกอยำงหนึ่ง
ในกำรระดมควำมคิดริเริ่มสรำงสรรคหรือระดมปญญำจำกหลำกหลำยมุมมองหลำกหลำยแนวคิด หลำกหลำย
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บทบำท เขำรวมกันผลักดันกิจกำรหรือโครงกำรที่มีควำมซับซอนมีผลลัพธอยำงสูงสงไดยำกใหเกิดผล          
ในลักษณะ“เหนือควำมคำดหมำย” ไดนั่นคือ กำรติดตำมและประเมินผลแบบมีส่วนรวมเป็นปัจจัยส ำคัญใน
กำรขับเคลื่อนโครงกำรที่มีชีวิต (organic) มองในอีกมุมหนึ่งกำรติดตำมและประเมนผลแบบมีสวนรวม เปนกระ
บวนกำรเรียนรู นั่นเอง เปนกระบวนกำรเรียนรูรวมกันของคณะ  ผูด ำเนินโครงกำรรวมกับคณะผู้ประเมิน,            
หนวยงำน สนับสนุนโครงกำร, กลมุบุคคลเปำหมำยของโครงกำร, ผูสนใจและสำธำรณชนในภำพรวม และ อำจ
มองไดวำลักษณะของกำรด ำเนินเป็นกำรจัดกำรควำมรูในรูปแบบหนึ่ง มีผูใหประเด็นในกำรด ำเนินกำรติดตำม
และประเมินผลไว 3 ประเด็น คือ 1. กำรใชกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลในกำรรวบรวม “วิธีกำรยอด
เยี่ยม” (best practices) ซึ่งเปนแนวคิดแบบจัดกำรควำมรูวิธีกำรยอดเยี่ยมเหล่ำนี้ถือเปน “คลังควำมรู” ที่ม ี
ทั้ง “ ควำมรูในกระดำษ” (explicit knowledge) และ “ควำมรูในคน” (tacit knowledge) และ สำมำรถ
น ำไปด ำเนินกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกลุมตำง ๆ ได้  อยำงกวำงขวำง 2. กำรใชกำรด ำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลเปนเครื่องมือหรือกลไกสื่อสำร สำธำรณะ (public communication) ใหสำธำรณะไดเขำใจ
แนวคิดและวิธีกำรใหมๆ ในกำรพัฒนำ 3. กำรประเมินผลในลักษณะ “กำรประเมินอยำงสมดุลและรอบด้ำน” 
(balanced scorecard) คือไมใชแคประเมินผลส ำเร็จหรือผลกระทบของโครงกำรตำมเปำหมำยที่ก ำหนดไว   
เทำนั้น แตประเมินควำมสุขควำมพึงพอใจของผูด ำเนินกำรโครงกำรและที่ส ำคัญที่สุด ประเมินกำรเรียนรูที่
เกิดข้ึนในคณะผู้ด ำเนินโครงกำรและผูที่เก่ียวของกับโครงกำรทั้งหมด 

องค์กรต่ำง ๆ ต้องมีกำรผลักดันขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร 
พร้อมกับกำรติดตำมและประเมินผลอย่ำงเป็นระบบ โดยอำศัยระบบตัวชี้วัดผลงำน ในหลำยมิติและหลำย
ระดับ เช่น ตัวชี้วัดที่ผู้บริหำรของส่วนรำชกำรที่เป็นผู้น ำองค์กรได้พิจำรณำ หรือ เห็นชอบ  ก ำหนดเป็น 
“ตัวชี้วัด ส ำคัญขององค์กร” ที่สะท้อนถึงควำมส ำคัญของประเด็นยุทธศำสตร์ กำรบรรลุพันธกิจหลัก แผนงำน
และโครงกำร ที่ส ำคัญ รวมทั้งก ำหนดค่ำเป้ำหมำยของกำรด ำเนินกำรของตัวชี้วัด เพ่ือใช้ในกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติ รำชกำรขององค์กร รวมตลอดถึงส่วนรำชกำรภำยใต้กำรบริหำรโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์กับ
ระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้น ผลงำนตำมยุทธศำสตร์ซึ่งมุ่งเน้นผลผลิตผลลัพธ์ และผลบั้นปลำยที่เน้นให้มีกำร
วัดและประเมินผลงำน ในขณะที่ กำรจัดท ำงบประมำณที่มุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร์ซึ่งมีกำรจัดสรร
งบประมำณให้ตำมผลงำนที่ก ำหนดไว้ในแผน โดยผลผลิตและงบประมำณจะต้องสอดรับกันและผลงำนสำมำรถ
ตรวจสอบและอ้ำงอิงเอกสำรได้ ประกอบกับกำร  บริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ให้ควำมส ำคัญต่อกำร
รับผิดชอบผลงำน ด้วยกำรควบคุมผลสัมฤทธิ์เชื่อมโยงกับ งบประมำณ เน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลในเชิงระบบทั้งส่วน กระบวนกำรและผลลัพธ์ 

กำรติดตำมและประเมินผลเปนกระบวนกำรที่มีควำมเกี่ยวของสัมพันธกัน โดยกำรติดตำมจะเป็นกำร
เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงำนของโครงกำร ส ำหรับก ำกับแก้ไขและปองกันปญหำ อุปสรรค   ระหวำงกำร
ด ำเนินงำนในขณะที่กำรประเมินผลเปนกำรตัดสินคุณคำของปจจัยน ำเขำ กำรด ำเนินงำนและผลของโครงกำร 
ส ำหรับปรับปรุงกำรด ำเนินกำร สรุปผลส ำเร็จ ดังนั้น ขอมูลที่ไดจำกกำรติดตำมโครงกำร จึงใชเป็นข้อมูลสวน
หนึ่งของกำรประเมินโครงกำร ขอมูลที่ไดจำกกำรประเมินผล ยังเปนเครื่องมือที่ช่วยให้     ผูบริหำรสำมำรถ
ปรับปรุงระบบกำรวำงแผน และบริหำรแผน ดวยกำรใหขอมูลที่ต่อเนื่อง ท ำใหสำมำรถปรับสภำพกำรปฏิบัติให
เขำกับสถำนกำรณและสำมำรถควบคุมแผนและ โครงกำรกระบวนกำรใหเปนไปตำมทิศทำงที่ก ำหนดและเกิด
กำรใชทรัพยำกรเปนไปอยำงคุมคำ กำรประเมินจึงมีควำมส ำคัญต่อกำรตัดสินใจของผู้บริหำรหรือผูมีอ ำนำจใน
กำรตัดสินใจ จะเห็นไดวำกำรติดตำมและกำรประเมินผลเปนเรื่องที่แยกกันไมออก เพรำะขอมูลจำกกำรติดตำม
จะเป็นโยชนตอ กำรประเมินผลตองท ำควบคูกันไปจึงมักจะเรียกรวมกันวำ “กำรติดตำมประเมินผลและกำรที่ผู
บริหำรใหควำมส ำคัญกับกำรติดตำมและประเมินผลซึ่งเปนเครื่องมือในกำรวำงแผนและคนหำวิธีในกำร
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ปรับปรุงงำน และน ำผลจำกกำรติดตำมและประเมินผลมำจัดท ำหรือปรับปรุงยุทธศำสตรและเพ่ือใหกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรเปนไปตำมยุทธศำสตร ตลอดจนเป็นกำรปฏิบัติงำนใหสอดคลองกับกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐแนวใหมที่ได้ยึดหลักกำรบริหำรแบบ  มุงผลสัมฤทธิ์  (Result – Based Management หรือ 
RBM) อีกทั้ง จ ำเปนที่บุคลำกรในองค์กรทุกส่วน  จะตองรวมกันบริหำรจัดกำรองคกร/แผนงำน/โครงกำร               
ใหบรรลุวัตถุประสงค เปนรูปธรรม เนื่องจำกกำรวำงแผน/โครงกำรตำงๆ นั้นไมสำมำรถท ำใหส ำเร็จได้ด้วย        
คนๆเดียว กำรท ำงำนเปนทีมจึงเปนสวนส ำคัญที่จ ำเปนที่จะท ำใหเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยน ำผลกำรปฏิบัติงำน             
มำปรับปรุงแนวทำง กำรด ำเนินกำรใหเหมำะสม บังเกิดผลในทำงปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล            
ตอไป 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 มีบทบำทภำรกิจหน้ำที่ตำมค ำสั่ง หน.คสช.ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 
เมษำยน 2560 ในกำรท ำหน้ำที่ขับเคลื่อนกำรศึกษำในระดับภำคโดยกำรอ ำนวยกำร ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนำกำรศึกษำแบบร่วมมือและบูรณำกำรกับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนอ่ืนหรือ
ภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ และให้มีอ ำนำจหน้ำที่ในส่วนของกำรติดตำมและประเมินผล คือ  ก ำกับดูแล 
ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบและสนับสนุนกำร
ตรวจรำชกำร และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรใน
พ้ืนที่รับผิดชอบและประสำนกำรบริหำรงำนระหว่ำงรำชกำรส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำง
บูรณำกำรในระดับพื้นท่ีของหลำยจังหวัด โดยยึดกำรมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชำชนเป็นหลัก  

ปัญหำที่พบในกำรก ำกับดูแล ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ในพ้ืนที่รับผิดชอบในปัจจุบันพบว่ำ ไม่มีควำมเชื่อมโยง ไม่มีรูปแบบกำรติดตำมและประเมินผลที่ไปในทิศทำง
เดียวกัน และขำดกำรประสำนงำนด้ำนกำรติดตำมและประเมินผลกับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัด เช่น 
สพป. สพม. กศน. สอศ. สกอ. ท ำให้ระบบกำรติดตำมและประเมินผลเกิดปัญหำ ขำดกำรมีส่วนร่วมในกำร
ท ำงำนระหว่ำงองค์กรภำยในจังหวัดนั้นๆ ผู้วิจัยได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลจึงได้
พัฒนำรูปแบบของกำรติดตำมแบบมีส่วนร่วมให้สอดคล้องตำมหลักธรรมำภิบำลและสอดคล้องกับทิศทำงกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0  เพ่ือเป็นแนวทำงให้ผู้บริหำรหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน ศึกษำนิเทศก์หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรติดตำมและประเมินผลน ำไปใช้
ประโยชน์และท ำให้กำรประเมินผลและติดตำมเกิดคุณภำพมำกยิ่งข้ึนต่อไป 

6. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรติดตำมและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภำพตำม 

หลักธรรมำภิบำลและสอดคล้องกับทิศทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
2. เพ่ือศึกษำประสิทธิภำพเชิงประจักษ์ของรูปแบบกำรติดตำมและประเมินผลแบบมี 

ส่วนร่วมให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำลและสอดคล้องกับทิศทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำของประเทศในยุค
ประเทศไทย 4.0 

3. เพ่ือทดลองใช้รูปแบบกำรติดตำมและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภำพ 
ตำมหลักธรรมำภิบำลและสอดคล้องกับทิศทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 

4. เพ่ือประเมินรูปแบบกำรติดตำมและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภำพตำม 
หลักธรรมำภิบำลและสอดคล้องกับทิศทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
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7. ค่าเป้าหมาย (ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ) 
 7.1 เชิงปริมาณ 
           7.1.1 ผู้บริหำรหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน ศึกษำนิเทศก์หรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 
 7.2 เชิงคุณภาพ 
             7.2.1 ได้รูปแบบกำรติดตำมและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภำพตำม  
หลักธรรมำภิบำลและสอดคล้องกับทิศทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
             7.2.2 ผู้บริหำรหน่วยงำนและผู้รับผิดชอบกำรติดตำม ประเมินผลและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร               
ของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดใช้รูปแบบกำรติดตำม
และประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำลและสอดคล้องกับทิศทำงกำรปฏิรูป
กำรศึกษำของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
 
8. ระยะเวลาด าเนินการ เดือนตุลำคม ๒๕๖1 – ก.ย. 2562 

 
9. กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ  

 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมัติโครงกำร เดือนธันวำคม 2561 กลุ่มตรวจรำชกำรฯ ศธภ.9 
2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน เดือนธันวำคม 2561 กลุ่มตรวจรำชกำรฯ ศธภ.9 
3 กิจกรรมที่ 1    
 ประชุมคณะท ำงำนด ำเนินกำรวิจัยครั้งที่ 1 เดือนธันวำคม 2561 กลุ่มตรวจรำชกำรฯ ศธภ.9 
 กิจกรรมที่ 2   
 ประชุมคณะท ำงำนด ำเนินกำรวิจัยครั้งที่ 2 เดือนมกรำคม 2562 กลุ่มตรวจรำชกำรฯ ศธภ.9 
 กิจกรรมที่ 3   
 จัดท ำเครื่องมือ กำรศึกษำน ำร่องและ 

หำคุณภำพเครื่องมือ 
เดือนกุมภำพันธ์ 2562 กลุ่มตรวจรำชกำรฯ ศธภ.9 

 กิจกรรมที่ 4   
 ประชุมคณะท ำงำนด ำเนินกำรวิจัยครั้งที่ 3 เดือนมิถุนำยน 2562 กลุ่มตรวจรำชกำรฯ ศธภ.9 
 กิจกรรมที่ 5   
 จัดประชุมสัมมนำเผยแพร่ผลกำรวิจัย เดือนกรกฏำคม 2562 กลุ่มตรวจรำชกำรฯ ศธภ.9 

4 สรุป ประเมินผล และรำยงำนผล เดือนสิงหำคม 2562 กลุ่มตรวจรำชกำรฯ ศธภ.9 
5 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน เดือนกันยำยน 2562 กลุ่มตรวจรำชกำรฯ ศธภ.9 
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10. ผลการด าเนินงาน และ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๓ สำมำรถพัฒนำรูปแบบกำรติดตำมและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มี
ประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำลและสอดคล้องกับทิศทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำของประเทศในยุคประเทศ
ไทย 4.0 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๓  โดยกำรด ำเนินกำรด้วยกระบวนกำรวิจัยแบบวิจัยพัฒนำ โดยด ำเนินกำร
เก็บข้อมูล สรุป วิเครำะห์ เขียนรำยงำนกำรวิจัย รำยงำน และส่งเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ไปยังหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
และสถำนศึกษำที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้ประโยชน์ทำงกำรศึกษำและสำมำรถประสำนงำนด้ำนต่ำงๆ ทั้งเรื่องกำรติดตำม 
ประเมินผลและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร  กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ต่ำงๆ  กำรบริหำรจัดกำร
กำรศึกษำในพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบ ตลอดจนใช้ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน ทั้งหมดเป็นไปเพ่ือกำรปรับปรุงพัฒนำ
กระบวนกำรติดตำมประเมินผลในกำรจัดกำรศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและหน่วยงำนต่ำงๆ ใน
พ้ืนที่ควำมรับผิดชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   

11. ภาพกิจกรรม โดย ส่ง file ภาพเข้ามาที่ report_ed54@hotmail.com ด้วย (ภำพที่สื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่
ควำมส ำเร็จของเป้ำประสงค์ จ ำนวน 6 ภำพ ขนำดของ file ภำพ มำกกว่ำ 2 MB (ควำมละเอียด 3.1 ล้ำนพิกเซลขึ้น
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 

437,800 367,364 70,458 60,646 236,260 ..............-............ 
 

 

แหล่งงบประมาณ   ................................. งบรายจ่าย ..............................หมวดรายจ่าย............................. 

 
๑3.  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

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

14. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 น ำรูปแบบกำรติดตำมและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภำพตำม  

หลักธรรมำภิบำลและสอดคล้องกับทิศทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 เผยแพร่
ต่อหน่วยงำนทำงกำรศึกษำเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อไป  

 
15. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

P ผลส าเร็จเบื้องต้น 
ได้พัฒนำรูปแบบกำรติดตำมและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภำพตำม  

หลักธรรมำภิบำลและสอดคล้องกับทิศทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
และศึกษำประสิทธิภำพเชิงประจักษ์ของรูปแบบกำรติดตำมและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภำพ                
ตำมหลักธรรมำภิบำลและสอดคล้องกับทิศทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 

 I ผลส าเร็จกึ่งกลาง 
ได้ทดลองใช้รูปแบบกำรติดตำมและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภำพ 

ตำมหลักธรรมำภิบำลและสอดคล้องกับทิศทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 และ
ประเมินรูปแบบกำรติดตำมและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำลและสอดคล้องกับทิศ
ทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 

G ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ 
กำรน ำรูปแบบกำรติดตำมและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภำพตำม  

หลักธรรมำภิบำลและสอดคล้องกับทิศทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำของประเทศในยุคประเทศไทย  4.0  
ไปใช้เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรติดตำมและประเมินผลให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ส่งผลให้กระบวนกำรติดตำมมีคุณภำพ
และเกิดจำกกำรร่วมมือกันของทุกฝ่ำยซึ่งจะเกิดเป็นมิติใหม่ของกำรติดตำมและประเมินผลในยุคประเทศไทย 4.0 
16. โครงการนี้เป็นโครงการที่หน่วยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ล ำดับหรือไม่ 
  16.1  เป็น  อยู่ในล ำดับที่ 1  ล ำดับที่ 2  ล ำดับที่ 3 
  16.2  ไม่เป็น  
 

17. ผู้รายงาน นำงวรัญญภรณ์  ชำลีรักษ์   ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล 
หน่วยงาน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9   โทรศัพท์ 038-512190  โทรสาร 038-512191   E-mail: 
wchareerak@gmail.com 
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๑8. วันที่รายงาน ณ วันที่ 4 กรกฏำคม 2562 
     แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

 

 
 

๑. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 

๒. ห้วงเวลารายงาน  ไตรมำสที่ 1:  ต.ค. - ธ.ค. 61   ไตรมำสที่ 2:  ม.ค. - มี.ค. 62  
    ไตรมำสที่ 3:  เม.ย. - มิ.ย. 62   ไตรมำสที่ 4:  ก.ค. - ก.ย. 62 
    สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร   สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 

๓. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม  โครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA)              
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

๔. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  
     แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพที่สอดคล้องเหมำะสมกับ 
                                                                 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ผู้เรียนมีสมรรถนะและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่สนอง 
                                                                 ควำมต้องกำรของตลำดงำนและประเทศ 
  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ และมีทักษะของผู้เรียน 
                                                                 ในศตวรรษท่ี 21  
  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และเสมอภำค 
  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 หน่วยงำนทั้งในส่วนกลำงและภูมิภำคมีระบบบริหำรจัดกำร 
                                                                 ที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 โครงกำรหนึ่งอ ำเภอหนึ่งทุน 
  โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำท่ียั่งยืน 

 แผนงานบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

  1. แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 2. แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด  
 3. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคกำรเกษตร 
 4. แผนงำนบูรณำกำรกำรขับเคลื่อนเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) 
 5. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 6. แผนงำนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 
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 7. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต  
 8. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและจัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
 9. แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 10. แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง 

 แนวทำงท่ี 1 . พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือสร้ำงคุณลักษณะและทักษะที่จ ำเป็น 
                       ในศตวรรษท่ี 21 
 แนวทำงท่ี 2 . ผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
 แนวทำงท่ี 3 . พัฒนำคุณภำพระบบกำรผลิตและพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกร 

  ทำงกำรศึกษำ 
 แนวทำงท่ี 4 . พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
 แนวทำงท่ี 5 . ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภำพให้เท่ำเทียม 

  และท่ัวถึง 
 แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  ภำคเหนือ      ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคตะวันออก      ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคกลำง       ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคใต้       ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคใต้ชำยแดน      ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 

5. หลักการและเหตุผล  
ด้วยยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ได้มีวิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศให้มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ

พัฒนำแล้วตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” อีกทั้งยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี จ ำนวน 6 ด้ำน ดังนี้ 1) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำน
ควำมมั่งคง 2) ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 3) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 4) ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส
และควำมเสมอภำคทำงสังคม 5) กำรสร้ำงควำมเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6) ด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ และพ.ร.บ.บริหำรรำชกำรแผ่นดิน ยึดกฎระเบียบของประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรเป็นหลัก มีกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยหลักธรรมำภิบำล ยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ     เพ่ือพัฒนำ
องค์กรและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรและบุคลำกรในสังกัด ให้มีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่สอดรับกับกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรภำครัฐ ( Integrity Transparency Assessment : ITA) ซึ่งกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐได้เริ่มด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.2557 เป็นต้น
มำถึงปัจจุบัน โดยส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและเป็น
กลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส      และมีคุณธรรมในกำรด ำเนินงำน 
ITA เป็นกำรประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนภำครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่กำรบริหำรงำนของ
ผู้บริหำร และกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน มีกำรประเมิน “ระบบงำน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงำน 
ตลอดจนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในภำพรวมที่สะท้อนได้จำกกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภำยนอก 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนให้ควำมร่วมมือและ
เข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในปีงบประมำณ  พ.ศ.2561 – 
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2564 และให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน   กำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ และน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงพัฒนำตนเอง ด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสอย่ำงเคร่งครัด โดยใช้
แนวทำงและเครื่องมือกำรประเมินตำมที่ส ำนักงำน ป.ป.ช.ก ำหนด 

ในกำรนี้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ในฐำนะเป็นหน่วยงำนเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริตกระทรวงศึกษำธิกำร 
ได้เล็งเห็นกลไกส ำคัญที่จะช่วยท ำให้ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในวงรำชกำรลดน้อยลง จึงได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำร 
“ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562” เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ( ITA) ของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ (จันทบุรี, ตรำด, นครนำยก, ปรำจีนบุรี, 
สระแก้ว) และยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร พร้อมทั้งน ำผลกำร
ประเมินมำพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำรให้เกิดประสิทธิผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

6. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) ให้กับบุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำร

ภำค 9 และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ (จันทบุรี, ตรำด, นครนำยก, ปรำจีนบุรี, สระแก้ว) 
 2. เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำน และกำรบริหำรรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 และ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ (จันทบุรี, ตรำด, นครนำยก, ปรำจีนบุรี, สระแก้ว) 
 3. เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงและพัฒนำที่น ำไปสู่กำรจัดท ำมำตรกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ (จันทบุรี,  ตรำด, 
นครนำยก, ปรำจีนบุรี, สระแก้ว) 
 4. เพ่ือเตรียมควำมพร้อมกำรประเมินผลด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 9 และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ (จันทบุรี, ตรำด, นครนำยก, ปรำจีนบุรี, 
สระแก้ว) 

7. ค่าเป้าหมาย (ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ) 
7.1 เชิงปริมาณ  
     บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ (จันทบุรี, 

ตรำด, นครนำยก, ปรำจีนบุรี, สระแก้ว) จังหวัดละ 5 คน รวม 25 คน รวมทั้งหมด 42 คน 
7.2 เชิงคุณภาพ  

   ผู้เข้ำรับกำรอบรม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) และ
สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำน และกำรบริหำรรำชกำรได้ 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 24 – 25 มิถุนำยน 2562 

9. กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ  
1. กำรบรรยำยเรื่อง “กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ”                 

โดยวิทยำกรจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. (นำงสำวชนิดำ  อำคมวัฒนะ และคณะ) 
2. แบ่งกลุ่มร่วมกันอภิปรำยและวิเครำะห์ภำรกิจ หน้ำที่ กระบวนกำรท ำงำน ต่อควำมเสี่ยงกำรทุจริตของแต่

ละกลุ่มงำนในส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และร่วมกันสร้ำงกระบวนกำรท ำงำนให้มี
ควำมโปร่งใสและให้มีคุณธรรมโดยวิทยำกรจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. (นำยเทิดศักดิ์  ฤทธิโชติ และคณะ) 
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10. ผลการด าเนินงาน และ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
10.1 เชิงปริมาณ 

    บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ (จันทบุรี, 
ตรำด, นครนำยก, ปรำจีนบุรี, สระแก้ว) เข้ำร่วมจังหวัดละ 5 คน รวม 25 คน รวมทั้งหมด 42 คน 

      เชิงคุณภาพ 
   ผู้เข้ำรับกำรอบรม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) และ

สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำน และกำรบริหำรรำชกำรได้ 

11. ภาพกิจกรรม โดย ส่ง file ภาพเข้ามาที่ report_ed54@hotmail.com ด้วย (ภำพที่สื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่
ควำมส ำเร็จของเป้ำประสงค์ จ ำนวน 6 ภำพ ขนำดของ file ภำพ มำกกว่ำ 2 MB (ควำมละเอียด 3.1 ล้ำนพิกเซลขึ้นไป)  
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12. งบประมาณ 

โครงการที่ได้รับ 
งบประมาณทั้งสิ้น 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณรวม 

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

100,000 .............................. ......................... ......................... 99,860 .......................... 

แหล่งงบประมาณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร งบรายจ่าย อ่ืนๆ หมวดรายจ่าย............................. 

13.  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
       1. บุคลำกรอำจไม่สำมำรถร่วมกิจกรรมได้ครบทุกคน เนื่องจำกติดภำรกิจรำชกำรอ่ืน 
       2. งบประมำณยังไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมถึงบุคลำกรทุกคนในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
       3. ควรแจ้งกำรจัดกิจกรรมแต่เนิ่นๆ เพ่ือบุคลำกรจะได้วำงแผนกำรท ำงำนและกำรเข้ำร่วมอบรมได้ และ
ประชำสัมพันธ์ให้เห็นควำมส ำคัญของกำรฝึกอบรมโครงกำรดังกล่ำว 
       4. ควรจัดท ำแบบฟอร์มกำรติดตำมหลังกำรจัดกิจกรรมเรื่องกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กับผู้แทนของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด 

14. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 ด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดที่  9 เรื่องกำรเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่  10 เรื่องกำรป้องกันกำรทุจริต                    
ด้วยวิธีกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 เพ่ือเปิดเผยกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ 
ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบ 

15. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 ประชำชนมีควำมเชื่อมั่นศรัทธำและพึงพอใจต่อกำรบริหำรรำชกำรของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรโดยรวม  

16. โครงการนี้เป็นโครงการที่หน่วยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ล ำดับหรือไม่ 
 16.1  เป็น  อยู่ในล ำดับที่ 1  ล ำดับที่ 2  ล ำดับที่ 3 
 16.2  ไม่เป็น  
 

17. ผู้รายงาน น.ส.วิริยำภรณ์  เฉิดฉันท์พิพัฒน์ ต าแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล หน่วยงาน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 
      โทรศัพท์ 038 - 512190   โทรสาร 038 - 512191   E-mail: ........................................................ 
18. วันที่รายงาน ณ 8 กรกฎาคม 2562 
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     แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

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

๑. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 (ฉะเชิงเทรำ) 
๒. ห้วงเวลารายงาน  ไตรมำสที่ ๑:  ต.ค. - ธ.ค. ๖๑  ไตรมำสที่ ๒:  ม.ค. - มี.ค. ๖๒  
    ไตรมำสที่ ๓:  เม.ย. - มิ.ย. ๖๒  ไตรมำสที่ ๔:  ก.ค. - ก.ย. ๖๒ 
    สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร    สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
๓. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม  โครงกำร TFE (Teams For Education) ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 
๔. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน 
    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
     แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพที่สอดคล้องเหมำะสมกับกำร

เสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
 เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ ผู้เรียนมีสมรรถนะและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่สนองควำมต้องกำร

ของตลำดงำนและประเทศ 
 เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ ผู้เรียนได้รับกำรศกึษำที่มีคุณภำพ และมีทักษะของ 

ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
 เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และเสมอภำค 
 เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ ผู้เรียนมีคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๖ หน่วยงำนทั้งในส่วนกลำงและภมูิภำคมีระบบบริหำร 

จัดกำรที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
  

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 แผนงานบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 ๑. แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 ๒. แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด  
 ๓. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคกำรเกษตร 
 ๔. แผนงำนบูรณำกำรกำรขับเคลื่อนเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) 
 ๕. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

 โครงกำรหนึ่งอ ำเภอหนึ่งทุน  
 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน 
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 ๖. แผนงำนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 
 ๗. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต  
 ๘. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและจัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
 ๙. แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๑๐. แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง 

 แนวทำงท่ี ๑ พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อสร้ำงคุณลักษณะและทักษะที่จ ำเป็น 
                     ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 แนวทำงท่ี ๒ ผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
 แนวทำงท่ี ๓ พัฒนำคุณภำพระบบกำรผลิตและพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำ 
 แนวทำงท่ี ๔ พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
 แนวทำงท่ี ๕ ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภำพให้เท่ำเทียมและ
ทั่วถึง 

 แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 ภำคเหนือ      ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ)......................................................................... 
 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ)......................................................................... 
 ภำคตะวันออก      ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ)......................................................................... 
 ภำคกลำง       ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ)......................................................................... 
 ภำคใต้       ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ)......................................................................... 
 ภำคใต้ชำยแดน      ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ)......................................................................... 
 
๕. หลักการและเหตุผล  
  การศึกษามีบทบาทส าคัญในการช่วยให้เยาวชนพัฒนาทั้งทางด้านปัญญาบุคลิกภาพและช่วยให้เยาวชน
มี ความส าเร็ จ ในชี วิ ต  ทุ กประเทศจึ งหาทางส่ งเสริ มการศึ กษาให้ มี คุ ณ ภาพ  มี มาตรฐาน ความ เป็ น เลิ ศ                                  
ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องจัดเนื้อหาสาระ           
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างของผู้ เรียน ซึ่งจะช่วยพัฒนาผู้ เรียน             
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยตรง (ขวัญ ใจ โพธิ์ทองนาค,  ๒๕๔๗, หน้ า ๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                     
เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่ง ที่บ่งบอกถึงคุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งนับตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการ
ได้กระจายอ านาจการวัดและประเมินผลทางการศึกษาสู่ระดับสถานศึกษา การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนทั้งในระดับ
การเรียนการสอน การตัดสินได้-ตก และการอนุมัติความส าเร็จการศึกษาเป็นอ านาจของสถานศึกษาถึงแม้ว่าการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทั่วประเทศจะใช้หลักสูตรเดียวกันของกระทรวงศึกษาธิการ  แต่ความหลากหลาย
ในทางปฏิบัติเรื่องรูปแบบการเรียนการสอน การใช้สื่ออุปกรณ์ ตลอดจนการวัดและประเมินผลได้เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ทั้งในสถานศึกษาต่าง ๆ ภายในภูมิภาคและต่างภูมิภาค   
  การวัดและประเมินผลนั้นเป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ใน
การวางแผนยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ      ในระดับนโยบายของต้น
สังกัดระดับต่างๆ  ข้อมูลที่ได้จากการประเมินในระดับชั้นที่เข้าทดสอบข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการ
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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             
ซึ่งมีบทบาท ภารกิจส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในระดับพ้ืนที่ เห็นความส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการสร้างคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียน
เพ่ือเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าสู่สังคมคุณภาพในศตวรรษที่ ๒๑ ได้อย่างมีคุณภาพ จึงได้มีโครงการ “TFE 
(Teams For Education )” ขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของหน่วยงานในพ้ืนที่            
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเรียนรู้มีทักษะจ าเป็น ในการด ารงชีวิตในสังคมคุณภาพยุค
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่วมขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่และเป็นศูนย์กลาง
ส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ระดับภาคและระดับจังหวัดเพ่ือน าไปสู่การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในอนาคต 
๖. วัตถุประสงค ์
  ๖.๑ เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กระบวนการจั ดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและท่ีเกี่ยวข้องระดับภาคและระดับจังหวัด 
  ๖.๒ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการ
พัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ 
เพ่ิมข้ึน ระดับภาคและระดับจังหวัดให้กับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 
  ๖.๓ เพ่ือให้สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 
 
๗. เป้าหมาย  

 ๗.๑ เชิงปริมาณ 
  ๗.๑ มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา               
ในระดับภาคและระดับจังหวัด 
  ๗.๒ มีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทาง                
การพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 
๕๐ เพ่ิมข้ึน ระดับภาคและระดับจังหวัด อย่างน้อย ๑ แนวทางต่อ ๑ จังหวัด 
  ๗.๓ สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน                        
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 
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 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 ตุลำคม ๒๕๖๑-๓๐ กันยำยน 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
สัมฤทธิ์ทางการศึกษาและศักยภาพการเรียนรู้ตามสมรรถนะของผู้เรียนเพ่ิมข้ึนตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
ของกระทรวงศึกษาธิการ  
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๑๑. ภาพกิจกรรม โดย ส่ง file ภาพเข้ามาที่ budgetmoe@gmail.com ด้วย (ภำพที่สื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่
ควำมส ำเร็จของเป้ำประสงค์ จ ำนวน ๖ ภำพ ขนำดของ file ภำพ เท่ำกับหรือมำกกว่ำ ๒ MB ) 
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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.- 93,966 ...........-........... 26,640 67,326 .......................... 
แหล่งงบประมาณ   ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร งบรายจ่าย  งบรำยจ่ำยอ่ืน  หมวดรายจ่าย.................... 
 
๑๓.  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

เนื่องจำกกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ระยะเวลำในปีกำรศึกษำ นั้น จ ำเป็นต้องวัดผลกันในระยะยำว จึงจะสำมำรถ
วัดผลได้ชัดเจน และปีกำรศึกษำเป้ำหมำยของกำรยกระดับยังไม่ชัดเจน ดังนั้นกำรวัดผลจึงวัดได้แค่กระบวนกำรเท่ำนั้น 
๑๔. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
  1. กำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของจังหวัดในพ้ืนที่ 
  2. กำรจัดงำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของ
จังหวัดในพ้ืนที่ระดับภำค 
  3. สรุปผลกำรด ำเนินงำนในพื้นที่ 
๑๕. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  ๑5.๑ ประชำชนได้ใช้ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ และศูนย์กลำงในกำรรวบรวมรูปแบบ/แนวทำง
ในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำระดับภำคและระดับจังหวัด 
  ๑5.๒ หน่วยงำนในพ้ืนที่มีการบูรณาการด้านการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาท าให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษาและศักยภาพการเรียนรู้ตามสมรรถนะของผู้เรียนเพ่ิมข้ึนตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 
๑๖. โครงการนี้เป็นโครงการที่หน่วยงานภูมิใจ ๑ ใน ๓ ล ำดบัหรือไม ่
 ๑๖.๑  เป็น  อยู่ในล ำดับที่ ๑  ล ำดับที่ ๒  ล ำดับที่ ๓ 
 ๑๖.๒  ไม่เป็น  
 

๑๗. ผู้รายงาน    นำงกุลจิรำ  พิธิยำนุวัฒน์  ต าแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
      หน่วยงาน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 (ฉะเชิงเทรำ) 
      โทรศัพท์ 038 512 190  โทรสาร  038 512 191   E-mail  :  porn52516@gmail.com 
 
๑๘. วันที่รายงาน ณ  วันที่  8  กรกฎำคม  2562 
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     แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

 

 
 

๑. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 
๒. ห้วงเวลารายงาน  ไตรมำสที่ ๑:  ต.ค. - ธ.ค. 61   ไตรมำสที่ ๒:  ม.ค. - มี.ค. 62  
    ไตรมำสที่ ๓:  เม.ย. - มิ.ย. 62  ไตรมำสที่ ๔:  ก.ค. - ก.ย. 62 
    สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร    สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
๓. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม  กำรพัฒนำเว็บไซต์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 

๔. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน 
    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
     แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพที่สอดคล้องเหมำะสมกับ 
                                                                 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ผู้เรียนมีสมรรถนะและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่สนอง 
                                                                 ควำมต้องกำรของตลำดงำนและประเทศ 
  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ และมีทักษะของผู้เรียน 
                                                                 ในศตวรรษท่ี 21  
  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และเสมอภำค 
  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 หน่วยงำนทั้งในส่วนกลำงและภูมิภำคมีระบบบริหำรจัดกำร 
                                                                 ที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 โครงกำรหนึ่งอ ำเภอหนึ่งทุน 
  โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำท่ียั่งยืน 

 
 แผนงานบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  1. แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 2. แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด  
 3. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคกำรเกษตร 
 4. แผนงำนบูรณำกำรกำรขับเคลื่อนเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) 
 5. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 6. แผนงำนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 
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 7. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต  
 8. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและจัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
 9. แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 10. แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง 

 แนวทำงท่ี 1 . พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือสร้ำงคุณลักษณะและทักษะที่จ ำเป็น 
                       ในศตวรรษท่ี 21 
 แนวทำงท่ี 2 . ผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
 แนวทำงท่ี 3 . พัฒนำคุณภำพระบบกำรผลิตและพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกร 

  ทำงกำรศึกษำ 
 แนวทำงท่ี 4 . พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
 แนวทำงท่ี 5 . ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภำพให้เท่ำเทียม 

  และท่ัวถึง 
 

 แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

  ภำคเหนือ      ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคตะวันออก      ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคกลำง       ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคใต้       ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 
 ภำคใต้ชำยแดน      ยุทธศำสตร์ที่ (ระบุ).......................................................................... 

 
5. หลักการและเหตุผล  

  สังคมในยุคปัจจุบันเป็นยุคเทคโนโลยีได้มีกำรพัฒนำสำรสนเทศต่ำงๆ และได้เข้ำมำมีบทบำทในด้ำน
กำรสื่อสำร ค้นหำข้อมูลมำกข้ึน ท ำให้ไม่ต้องยุ่งยำกในกำรสืบหำข้อมูลข่ำวสำรกำรสื่อสำรทำงด้ำนอินเตอร์เน็ตจึงเป็นสิ่ง
ส ำคัญในกำรค้นหำแหล่งข้อมูลข่ำวสำรจ ำนวนมำก และสำมำรถน ำข่ำวสำรสำระควำมบันเทิงให้ผู้เข้ำมำใช้บริกำรได้
อย่ำงทั่วถึง ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตมีบทบำทและมีควำมส ำคัญต่อชีวิตประจ ำวันของมนุษย์เรำเป็นอย่ำงมำกเพรำะท ำให้วิถี
ชีวิตเรำทันสมัยและทันเหตุกำรณ์อยู่เสมอ เนื่องจำกอินเตอร์เน็ตมีกำรเสนอข้อมูลข่ำวสำรปัจจุบัน และสื่อต่ำงๆ ที่
เกิดข้ึนให้ผู้สนใจทั่วไปได้รับทรำบ 

   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 เป็นหน่วยงำนในส่วนภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำรที่จัดตั้ งขึ้นใหม่
ตำมค ำสั่ งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่ งชำติ  ที่  19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของ
กระทรวงศึกษำธิกำร  ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 ข้อ 5 ให้มีส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค จ ำนวนสิบแปดภำค สังกัด
ส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร ตำมบัญชีที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนด เพ่ือ
ปฏิบัติภำรกิจของ กระทรวงศึกษำธิกำรในระดับพ้ืนที่ ท ำหน้ำที่ขับเคลื่อนกำรศึกษำในระดับภำคและจังหวัดโดยกำร  
อ ำนวยกำร ส่ งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนำกำรศึกษำแบบร่วมมือและบู รณำกำรกับหน่ วยงำนในสั งกัด  
กระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนอ่ืนหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ และให้มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้  
  (1) ก ำหนดยุทธศำสตร์และบทบำทกำรพัฒนำภำคต่ำง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ  ทิศทำงกำร
พัฒนำประเทศ ทิศทำงกำรด ำเนินงำนตำมข้อ 3 (1) นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์
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กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด รวมทั้งกำรพัฒนำด้ำนอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ รับผิดชอบตำมศักยภำพและโอกำสของบุคคลและชุมชน    
ในแต่ละพ้ืนที ่ 
  (2) สนับสนุนกำรพัฒนำจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรวิจัยและพัฒนำ  
  (3) ก ำกับดูแล ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
  (4) สนับสนุนกำรตรวจรำชกำร และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์    
ของกระทรวงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
  (5) ประสำนกำรบริหำรงำนระหว่ำงรำชกำรส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงบูรณำ
กำร ในระดับพ้ืนที่ของหลำยจังหวัด โดยยึดกำรมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชำชนเป็นหลัก  
  (6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่ เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับ  
มอบหมำย  

ดังนั้น ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 จึงเห็นควรจัดท ำเว็บไซต์ของส ำนั กงำนศึกษำธิกำรภำค 9           
เพ่ือเป็นกำรประชำสัมพันธ์งำนของหน่วยงำนให้ประชำชนทั่วไปได้รู้จักและรับทรำบถึงภำรกิจหน้ำที่ของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 9 ต่อไป 
6. วัตถุประสงค ์

เพ่ือพัฒนำรูปแบบและข้อมูลของศึกษำธิกำรภำค 9 เพ่ือให้เป็นช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรและเผยแพร่ให้กับ
ประชำชนและผู้สนใจทั่วไปรับทรำบท ำให้สำมำรถเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและบริกำรต่ำงๆ ได้อย่ำงรวดเร็วและยังเป็น
กำรเพ่ิมช่องทำงกำรขำยสินค้ำหรือบริกำรอีกช่องทำงหนึ่งท ำให้เป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงำน 
 

7. ค่าเป้าหมาย (ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ) 
7.๑ เชิงปริมาณ  

 ร้อยละ 80 ของจ ำนวนผู้เข้ำชมเว็บไซต์มีควำมพึงพอใจในกำรเข้ำใช้เว็บไซต์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9     
ที่มีภำษำและรูปภำพที่ใช้มีควำมเหมำะสมและสวยงำม และสอดคล้องกันสำมำรถสื่อถึงเรื่องรำวต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม 
และมีกำรปรับปรุงให้มีควำมทันสมัย เป็นปัจจุบันตลอดเวลำ และมีควำมสวยงำมน่ำสนใจ 
 7.๒ เชิงคุณภาพ  

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด หน่วยจัดกำรศึกษำระดับจังหวัด และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในพ้ืนที่
รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 และบุคคลทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงเว็บไซต์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค  9      
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้อย่ำงครบถ้วน 
 

8. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลำคม 2561 -  กันยำยน 2562    

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

10. ผลการด าเนินงาน และ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
10.1 เชิงปริมาณ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 มีเว็บไซต์ขององค์กร เพื่อใช้เป็นสื่อกลำงกำรท ำงำน 
10.2เชิงคุณภาพ 

 ประชำชนทั่วไปได้รับรู้ และติดตำมข่ำวสำรกำรท ำงำน และเป็นกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่องค์กร      
ในฐำนะเป็นหน่วยงำนซึ่งที่จัดตั้งขึ้นใหม่ 



รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัตริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ไตรมำสที ่3 60 

 

11. ภาพกิจกรรม โดย ส่ง file ภาพเข้ามาที่ report_ed54@hotmail.com ด้วย (ภำพที่สื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่
ควำมส ำเร็จของเป้ำประสงค ์จ ำนวน 6 ภำพ ขนำดของ file ภำพ มำกกว่ำ 2 MB (ควำมละเอียด 3.1 ล้ำนพิกเซลขึ้นไป)  

 

 
 
 
 
 
 

 
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 ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร   งบรายจ่าย งบด ำเนินงำน   หมวดรายจ่าย งบด ำเนินงำน 

๑3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

1. ปัญหำ อุปสรรค - ข้อมูลบนเว็บไซต์มีโอกำสที่จะโดนแฮกข้อมูล 

2. ข้อเสนอแนะ -  จัดท ำระบบส ำรองข้อมูลเพ่ือป้องกันระบบ 

๑4. แผนที่จะด าเนินการต่อไป   

15. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ   

ประชำชนได้รับทรำบข่ำววงกำรศึกษำ ทั้งนโยบำยกำรศึกษำ ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
16. โครงการนี้เป็นโครงการที่หน่วยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ล ำดับหรือไม่ 
 16.1  เป็น  อยู่ในล ำดับที่ 1  ล ำดับที่ 2  ล ำดับที่ 3 
 16.2  ไม่เป็น  
 

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

 

  


