


ท่ี ช่ือโครงการ

 โครงการได้รับ
งบประมาณ

ท้ังส้ิน

หน้า

1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการภาค 68,000          1
2 การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค 540,000         5

3 Coaching Teams  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 50,000          11

4 TFE (Teams For Education) ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 100,000         17
5 ขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ีส านักงานศึกษาธิการภาค 9 40,000          24

6 คัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุน ม.ท.ศ. 11,400 31

7 ประชุมเพ่ือขับเคล่ือนก ากับติดตามงานการบริหารการศึกษาของจังหวัด 60,000 36

8 สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการกรณีปกติ 45,520 41

9 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ 23,080 46

10 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กรณีปกติ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ส านักงานศึกษาธิการภาค 9

5,700            52
11 พัฒนาเว็บไซต์ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 15,000 58

รายช่ือโครงการท่ีด าเนินการปีงบประมาณ 2563



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
****************************** 

1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9  
2. ชื่อโครงการ  พัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (10.กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม/11.ศักยภำพคนตลอดช่วง
ชีวิต/12.กำรพัฒนำกำรเรียนรู้) 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศำสตร์.............................................................................................................................. .....) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ...................................................... ...................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. หลักการและเหตุผล  

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ก ำหนดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำข้ำรำชกำรของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร โดยมียุทธศำสตร์ (Strategy) กำรพัฒนำข้ำรำชกำร 5 ด้ำน คือ 1. พัฒนำสมรรถนะของ
บุคลำกรให้สำมำรถขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ขององค์กร 2. พัฒนำบุคลำกรให้เป็นคนดี มีควำมซื่อสัตย์สุจริต            
มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยและเข้ำถึงประชำชน 3. พัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง 4. สร้ำง
คุณภำพชีวิตที่ดีในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร และ 5. พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน
ในบริบทเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน และส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนหรือส ำนักงำน ก.พ. ได้ท ำกำร
ก ำหนดมำตรฐำนคุณสมบัติที่พึงประสงค์ส ำหรับข้ำรำชกำรพลเรือนไว้ ส ำหรับใช้เป็นกรอบในกำรบริหำรและพัฒนำ
ข้ำรำชกำรที่ถือเป็นทรัพยำกรบุคคลที่ส ำคัญของส่วนรำชกำรต่ำงๆ ไว้ โดยมำตรฐำนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับ
แผนกำรพัฒนำข้ำรำชกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement 
Motivation) บริกำรที่ (Service Mind) กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ (Expertise) กำรยึดมั่นในควำม
ถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ( Integrity) และกำรท ำงำนเป็นทีม (Teamwork) ทักษะที่จ ำเป็น 4 ทักษะ คือ 
ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ ทักษะกำรค ำนวณ และทักษะกำรจัดกำรข้อมูล 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำบุคลำกรตำมแนวทำงที่ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด ซึ่งมุ่งเน้นในกำรพัฒนำทักษะ และควำมสำมำรถของ
บุคลำกร และในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้บุคลำกรในองค์กรมีควำมสำมัคคี มีควำมรักและผูกพันกันในองค์กร     
ซึ่งจะท ำให้กำรด ำเนินงำนขององค์กรส ำเร็จลุล่วงตำมเป้ำหมำยที่หน่วยงำนตั้งไว้ 

ดังนั้น เพ่ือให้บุคลำกรมีทักษะควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญงำน มีควำมรักควำมสำมัคคี พร้อมทั้งปรับ
ทัศนคติให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 จึงได้ก ำหนดให้มีโครงกำรพัฒนำบุคลำกร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ขึ้น 
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6. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรบริหำรจัดกำรองค์กรให้ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับกำรพัฒนำ

คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
  2. เพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และสำมำรถสร้ำงสรรค์งำนใหม่ๆ 

ให้กับองค์กร 
  3. เพ่ือให้บุคลำกรมีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

4. เพ่ือให้บุคลำกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดควำมสมัครสมำนสำมัคคีและควำมพร้อม
เพรียงในหมู่คณะ 

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
      7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 

   บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 จ ำนวน 21 คน 
      7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 

   บุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 สำมำรถน ำควำมรู้จำกกิจกรรมต่ำงๆ มำใช้ในกำรพัฒนำกำร
ปฏิบัติงำนได้เต็มศักยภำพ 

8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 

9. ระยะเวลาด าเนินการ มกรำคม – กันยำยน 2563 

10. สถานที่ด าเนินการ จังหวัดฉะเชิงเทรำ หรือใกล้เคียง  

11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 1. ส ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำบุคลำกร 
 2. สรุปผลควำมต้องกำรและขออนุมัติโครงกำร 
 3. ประชุมพิจำรณำก ำหนดวันจัดกิจกรรม 
 4. แจ้งเวียนให้บุคลำกรภำยในส ำนักงำนทรำบ 
 5. ประสำนงำนเกี่ยวกับสถำนที่ศึกษำดูงำน 
 6. ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมศึกษำดูงำน 
 7. สรุปและรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม 

12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม   

  อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมำณ 

 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
     13.2 เชิงคุณภำพ 

 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
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๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
............................................................................................................................. ........................................................
........................................................................... ..........................................................................................................  

15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

68,000 0 0 0 0 0 
แหล่งงบประมาณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................  
     16.2 แนวทำงแก้ไข 

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

........................................................................... ..........................................................................................................
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
........................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ........................................................ 

18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
1. บุคลำกรร่วมกันบริหำรจัดกำรองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง เพ่ือสอดคล้องกับกำรพัฒนำ

คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
2. บุคลำกรร่วมกันปฏิบัติงำนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และสร้ำงสรรค์งำนใหม่ๆ ให้กับองค์กร 
3. บุคลำกรมีขวัญ ก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
4. บุคลำกรได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดควำมสมัครสมำนสำมัคคีและควำมพร้อม

เพรียงในหมู่คณะ 

๑9. ผู้รายงาน น.ส.วิริยำภรณ์  เฉิดฉันท์พิพัฒน์ ต าแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล 
     โทรศัพท์ 038 – 512190 โทรสาร 038 – 512191 E–mail : ............................................................... 

20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 24 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 
2. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติระดับภูมิภำค ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (10.กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม/11.ศักยภำพคนตลอดช่วง
ชีวิต/12.กำรพัฒนำกำรเรียนรู้) 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศำสตร์.......................................................................................................... .........................) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ...................................................... ...................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. หลักการและเหตุผล  

แนวนโยบำยของนำยกรัฐมนตรี  (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชำ) ที่ ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ ไว้ ให้
กระทรวงศึกษำธิกำรน ำไปก ำหนดยุทธศำสตร์เพ่ือกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรไว้ว่ำ “ยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำที่ดีขึ้น มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และลดควำมเหลื่อมล้ ำอย่ำงทั่วถึง ผลิตและพัฒนำก ำลังคน
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและรองรับกำรพัฒนำประเทศ” จุดเน้นของนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร                     
จะด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  เป็นจุดเน้นด้ำนกำรศึกษำ                        
ที่จะด ำเนินกำร ๖ ด้ำน คือ ๑) ควำมมั่นคง ๒) กำรผลิต พัฒนำก ำลังคนและสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน                    
๓) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน ๔) กำรสร้ำงโอกำส  ควำมเสมอภำคและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำร
ศึกษำ ๕) กำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตประชำชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ๖) กำรพัฒนำระบบและกำรบริหำร
จัดกำรยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค จึงเป็นแนวทำงในกำรบรรลุจุดหมำยของกำรพัฒนำกำรศึกษำ    
ในพ้ืนที่ และสิ่งที่ส ำคัญยิ่งในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ ที่จะต้องก ำหนดจุดหมำยของกำรพัฒนำให้ชัดเจน เพ่ือให้
ยุทธศำสตร์ที่ได้ออกมำนั้นตรงตำมควำมต้องกำร และด ำเนินไปในทิศทำงที่ถูกต้อง นั่นคือต้องประกอบด้วย                
กำรก ำหนดพันธกิจ (mission) วิสัยทัศน์ (vision) ประเด็นยุทธศำสตร์ (strategy issue) เป้ำประสงค์ (goal) ของ 
แผนยุทธศำสตร์ กำรสร้ำงตัวชี้วัด (Key Performance Identification)  ค่ำเป้ำหมำย (target) และ 
กลยุทธ์ (strategy) ตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำ               
ในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้จัดตั้งส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์
และบทบำทกำรพัฒนำภำคต่ำง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ ทิศทำงกำรด ำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค  นโยบำย ยุทธศำสตร์                
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด รวมทั้งกำรพัฒนำด้ำนอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบตำม
ศักยภำพและโอกำสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ ดังนั้น ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 เห็นควำมส ำคัญ             
ของกำรขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรไปสู่กำรปฏิบัติในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ที่จ ำเป็นต้องวิเครำะห์และประสำนควำมเชื่อมโยงให้สอดคล้องในกำรขับเคลื่อน 4 ระดับ ได้แก่ แผนกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน/นโยบำยของรัฐบำลและยุทธศำสตร์ชำติ (Agenda Based) ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร
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และองค์กรหลัก (Function Based) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด (Cluster Based) และยุทธศำสตร์                 
กำรพัฒนำจังหวัด (Area Based) รวมทั้งน ำสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรและควำมเร่งด่วนของกลุ่มจังหวัดมำเป็น
จุดเน้นของกำรพัฒนำกำรศึกษำ โดยมีเป้ำหมำยส ำคัญที่จะต้องขับเคลื่อนนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำให้ส ำเร็จ                    
ตำมวัตถุประสงค์ จึงจ ำเป็นต้องมีกำรทบทวนหรือจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของภำค รวมทั้ง
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำของภำค  
 
6. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติในระดับ
ภูมิภำคได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
  2. เพ่ือสื่อสำรนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติในภูมิภำค 
  3. เพ่ือก ำหนดยุทธศำสตร์และบทบำทกำรพัฒนำภำคให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำ
ประเทศ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด 
  4. เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำแบบร่วมมือและบูรณกำรกับหน่วยงำนใน ศธ . และหน่วยงำนอ่ืนหรือภำคส่วนที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
   5. เพ่ือก ำหนดโครงกำรหลักและโครงกำรรองที่ส ำคัญในกำรตอบโจทย์กำรบริหำรจัดกำรศึกษำในภำคได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 

     1) แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค จ ำนวน 1 ฉบับ 
 2) รำยงำนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค จ ำนวน 1 ฉบับ 
 3) บุคลำกรสังกัดหน่วยงำนใน ศธ. และหน่วยงำนอ่ืนหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
  4) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด มีโครงกำรหลักบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี และโครงกำรรองให้เหมำะสมตำมบริบทของแต่ละพ้ืนที่  

     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
 1) มีกำรสื่อสำรยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติในระดับภูมิภำคได้อย่ำงเป็น
รูปธรรมมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 2) กรอบทิศทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำในพ้ืนที่ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ 
นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดแบบร่วมมือและบูรณกำร
กับหน่วยงำนใน ศธ. และหน่วยงำนอื่นหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
  3) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพ้ืนที่ 5 จังหวัด มีทิศทำงพัฒนำกำรพัฒนำกำรศึกษำตำมโครงกำรหลัก
และโครงกำรรอง ที่มีควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์จังหวัด 
สภำพปัญหำควำมต้องกำรในพ้ืนที่ตำมบริบทของจังหวัด 
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8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ    
ผู้บริหำรและผู้รับผิดชอบในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของหน่วยงำนใน ศธ .             

และหน่วยงำนอื่นหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ประกอบด้วย 5 จังหวัด   

9. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลำคม 2562  -  กันยำยน 2563 
 
10. สถานที่ด าเนินการ จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

ที ่ กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 5 
จังหวัด  

ศธภ. 9 ม.ค. - ก.ย. 63 

2 ประชุมปฏิบัติกำรกำรสื่อสำรยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของ
กระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติในภูมิภำคจัดท ำ (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและข้อมูล
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำระดับภำค 

ศธภ. 9 ม.ค. - ก.ย. 63 

3 ทบทวนและจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำคและกำร
จัดท ำโครงกำรหลักและโครงกำรรอง   

ศธภ.9 ม.ค. - ก.ย. 63 

4 ก ำกับดูและให้ข้อเสนอแนะ ติดตำมและประเมินผลกำรขับเคลื่อนเกี่ยวกับ
กำรแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด,กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
และกำรด ำเนินกำรงำนโครงกำรหลักและโครงกำรรองของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด  

ศธภ. 9 ม.ค. - ก.ย. 63 

5 สนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษำธิกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ศธภ. 9 ต.ค. 62 -ก.ย. 
63 

 
12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรสื่อสำรควำมเชื่อมโยงและควำมสอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนแม่บท 
และกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์ ในระบบ eMENSCR    
ในวันที่ 17 มกรำคม  2563 ณ โรงแรมซันไรส์ ลำกูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ  อ ำเภอบำงคล้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ  
 
13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
      13.1 เชิงปริมำณ 

ผู้เข้ำร่วมประชุม ผู้บริหำรและผู้รับผิดชอบในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของหน่วยงำน  
ใน ศธ. และหน่วยงำนอื่นหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ จ ำนวน  57 คน 
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13.2 เชิงคุณภำพ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด มีควำมเข้ำใจทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของส ำนักงำน

ศึกษำธิกำรภำค สำมำรถเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนแม่บท เพ่ือรำยงำนผลในระบบ eMENSCR ได้อย่ำง
ถูกต้อง 

   
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
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15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

540,000 42,517 0 42,517   
แหล่งงบประมาณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 

  ภาคี เครือข่ ายไม่ เห็นความส าคัญกับการมีส่ วนร่ วมในจัดท าแผนการจัดการศึกษาในพ้ืนที่   
อย่างแท้จริง 

     16.2 แนวทำงแก้ไข 
 การมีช่องทางเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้              
โดยการสร้างพ้ืนที่ในสังคม เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้และเข้าใจ บทบาทของส านักงานศึกษาธิการภาคให้มาก
ขึ้น โดยจัดให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นต่อการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
ในพ้ืนที ่ 
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อประชุมซักซ้อมกำรจัดท ำโครงกำรหลักโครงกำรรองระดับภำค เพ่ือจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด  และมีทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามโครางการหลักและโครงการรอง  สภาพปัญหาความต้องการในพ้ืนที่
ตามบริบทของจังหวัด 

 
๑9. ผู้รายงาน นำงจันทรำ เกียรติลุนสงฆ์ ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มยุทธศำสตร์กำรศึกษำ      
โทรศัพท์094-4968813  โทรสาร................................  E–mail : ............................................................... 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 20 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน  ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 
2. ชื่อโครงการ Coaching Teams  เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (10.กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม/11.ศักยภำพคนตลอดช่วง
ชีวิต/12.กำรพัฒนำกำรเรียนรู้) 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศำสตร์...................................................................................................................................)  
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ...................................................... ...................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. หลักการและเหตุผล  

กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นองค์กรหลักในกำรขับเคลื่อนและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของประเทศให้มี
ประสิทธิภำพทัดเทียมกับนำนำประเทศ รวมทั้งส่งเสริมกำรศึกษำให้กับเยำวชน ประชำชน ให้มีควำมรู้ มีคุณภำพ มี
ศักยภำพในกำรพัฒนำตนเอง พัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  โดย
กระทรวงศึกษำธิกำรได้ก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรต่ำงๆ ที่จะด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำก ำลังคนซึ่งเป็นทรัพยำกรที่
ส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศชำติ แต่ปรำกฏว่ำยังคงมีปัญหำบำงประกำรในกำรจัดกำรศึกษำของประเทศในส่วน
ภูมิภำค ทั้งในด้ำนโครงสร้ำงขององค์กร ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และด้ำนบุคลำกรที่เก่ียวข้อง ซึ่งปัญหำเหล่ำนี้ส่งผล
ต่อคุณภำพกำรศึกษำและกำรพัฒนำเยำวชน และเป็นอุปสรรคต่อกำรขับเคลื่อนและกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำของ
ประเทศให้มีประสิทธิภำพทักเทียมกับนำนำประเทศ แม้ที่ผ่ำนมำคณะรักษำควำมสงบเรียบร้อยแห่งชำติ ได้มีควำม
พยำยำมในกำรแก้ปัญหำด้วยกำรก ำหนดมำตรกำรและกลไกต่ำงๆ ขึ้น โดยมีค ำสั่งหัวหน้ำรักษำควำมสงบเรียบร้อย
แห่งชำติมำแล้วหลำยฉบับ แต่โดยเหตุที่สภำพกำรจัดกำรศึกษำของประเทศในส่วนภูมิภำคมีควำมซับซ้อนและสั่ง
สมเป็นระยะเวลำนำน รัฐบำลจึงได้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำรขึ้น เพ่ือก ำหนด
มำตรกำร กลไกเพ่ิมเติมให้ปัญหำโดยส่วนใหญ่ได้รับกำรแก้ไขโดยเร็วเพ่ือประโยชน์ในกำรเตรียมกำรและรองรับกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำอันเป็นเรื่องส ำคัญเรื่องหนึ่งในกำรปฏิรูปประเทศตำมที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยได้
บัญญัติไว้ 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ได้จัดตั้งขึ้นตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำติ ค ำสั่งที่ 19/2560 เรื่องกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 3 
เมษำยน พ.ศ.2560 โดยมีหน้ำที่ในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์และบทบำทกำรพัฒนำภำคต่ำงๆ ให้เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับภูมิภำค 
แปลงยุทธศำสตร์ชำติสู่กำรปฏิบัติในระดับภำคและจังหวัดที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด และพัฒนำด้ำนอ่ืนๆ ตำมศักยภำพและโอกำสของบุคคล 
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และชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ ส่งเสริมสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือ
สร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมกำรศึกษำระดับภำค ก ำกับดูแล เร่งรัด ก ำกับติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำงำน 
วิชำกำรและกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและที่ส ำคัญ คือมีหน้ำที่ก ำกับดูแล 
เร่งรัดติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนกำรศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
 ดังนั้นเพื่อให้ภำรกิจส ำคัญในกำรก ำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของ
หน่วยงำนกำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลต่อกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรและ
บริบทของเขตพ้ืนที่ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9  จึงได้ก ำหนดให้มีโครงกำร  Coaching Teams  เพ่ือยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ขึ้น เพ่ือพัฒนำแนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำให้ตรงกับบริบทของพ้ืนที่ ตรงกับผลกำรวิเครำะห์ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรศึกษำและควำมต้องกำรของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้กำรติดตำมและประเมินผล สำมำรถเป็นกลไกกระตุ้นให้
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ บริหำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งแก้ไขปัญหำด้ำนคุณภำพของผู้เรียน ให้เกิดผลลัพธ์ต่อคุณภำพ
ของผู้เรียนที่สูงขึ้น ให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเหมำะสม เป็นผู้มีองค์ควำมรู้ตำมศักยภำพและเป็นคนดีของ
สังคม 
 
6. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือก ำหนดขอบเขตแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนใน
ระดับจังหวัด 5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี  ตรำด  ปรำจีนบุรี นครนำยก  และสระแก้ว  ที่มีควำมสอดคล้องเหมำะสมตำม
บริบทของพ้ืนที ่
 2. เพ่ือสร้ำงควำมรับรู้เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ในระดับจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำและยกระดับคุณภำพของผู้เรียน 
    3.  ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในระดับจังหวัด 5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี  
ตรำด  ปรำจีนบุรี นครนำยก  และสระแก้ว  ที่มีควำมสอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่ 
 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
    1. ทีม Supervisor Teams ระดับจังหวัด  จ ำนวน 5 จังหวัด ๆ ละ 2 คน รวม 10 คน 
  2. บุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค  9 จ ำนวน 6 คน รวมทั้งหมด 16 คน 
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9  มีกำรก ำหนดขอบเขตแนวทำงและเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่มีควำมสอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
เพ่ือน ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรศึกษำและยกระดับคุณภำพของผู้เรียนให้เหมำะสมยิ่งขึ้น 
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8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  ทีม Supervisor Teams ระดับจังหวัด  จ ำนวน 5 จังหวัด ๆ ละ 2 คน รวม 10 คน 
9. ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลำคม 2562 ถึง กันยำยน 2563  
10. สถานที่ด าเนินการ สถานศึกษาในพื้นที่ส านักงานศึกษาภาค  9  
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  
      11.1 ประชุมชี้แจงกำรด ำเนินงำนโครงกำร Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  และ
วิเครำะห์ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในภำพรวมระดับภำค         
(ศธจ. น ำเสนอกรอบกำรด ำเนินงำนฯ ต่อ ศธภ. เพื่อวำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 
       11.2 (ร่ำง) กรอบระยะเวลำส ำหรับกำรด ำเนินงำนโครงกำร Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ได้ก ำหนด (ร่ำง) กรอบระยะเวลำส ำหรับกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
Coaching Teams  เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2563  ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค  ๙  เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนในระดับจังหวัด/ภำค  
       11.3 (ร่ำง) แบบติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร Coaching Teams 
เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๙ 

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ได้จัดท ำ (ร่ำง) แบบติดตำมประเมินผลโครงกำร Coaching 
Teams เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๙  
 
12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ละ 2 ช้ิน,  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 อย่ำงน้อย 1 ช้ิน 
       12.1  ได้กรอบระยะเวลำส ำหรับกำรด ำเนินงำนโครงกำร Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนในระดับจังหวัด/ภำค  
       12.2  ได้แบบติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร Coaching Teams  เพ่ือยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๙ 
 
13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมำณ 
  13.1 ทีม Supervisor Teams ระดับจังหวัด จ ำนวน 5 จังหวัด ๆ ละ 2 คน รวม 10 คน 
       13.2 บุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 จ ำนวน 6 คน รวมทั้งหมด 16 คน 
     13.2 เชิงคุณภำพ 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9  มีกำรก ำหนดขอบเขตแนวทำงและเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่มีควำมสอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
เพ่ือน ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรศึกษำและยกระดับคุณภำพของผู้เรียนให้เหมำะสมยิ่งขึ้น 
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๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

50,000.- 840 840 - - - 
แหล่งงบประมาณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
 
 
 
 
 



~ 16 ~ 

 

16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค  - 
     16.2 แนวทำงแก้ไข  - 
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

17.1  จัดประชุมคณะกรรมกำรเตรียมกำรติดตำมและประเมินผล  
17.2  ลงพ้ืนที่ติดตำมและประเมินผล  สถำนศึกษำในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำภำค  9                 

18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค  9  มีเครือข่ำยและแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำร

จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับจังหวัด ที่สอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่  เพ่ือน ำมำวำงแผนส่งเสริม
สนับสนุนกำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือยกระดับคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O–
NET) ของนักเรียน ได้อย่ำงเหมำะสม 
19. โครงการนี้เป็นโครงการที่หน่วยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ล ำดับหรือไม ่
 16.1   เป็น   อยู่ในล ำดับที่ 1  ล ำดับที่ 2  ล ำดับที่ 3 
 16.2  ไม่เป็น  
20. ผู้รายงาน ..นำงประภำวดี  โกสิยำรักษ์....   ต าแหน่ง ..นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร..  
หน่วยงาน ..ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค....9 
      โทรศัพท์ ... 038-512190  .......   โทรสาร ... 038-512191.....   E-mail:  Prapavadee.gos@gmail.com 
2๑. วันที่รายงาน ณ  วันที่ 15  มกรำคม  2563 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9  
2. ชื่อโครงการ  TFE (Teams For Education) ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ประจ ำปีงบประมำณ 2563.. 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62      ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ        ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร           สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (10.กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม/11.ศักยภำพคนตลอดช่วง
ชีวิต/12.กำรพัฒนำกำรเรียนรู้) 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศำสตร์..ยุทธศำสตร์ที่ 1 ..กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์.....................) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ......................................................................... ...........................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุข้อ..8 ปฏิรปูกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวยั) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ..7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21................) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2       แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                          แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
             แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                      แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ......................................................................................)  
5. หลักการและเหตุผล  
 กำรศึกษำมีบทบำทส ำคัญในกำรช่วยให้เยำวชนพัฒนำทั้งทำงด้ำนปัญญำบุคลิกภำพและช่วยให้เยำวชนมี
ควำมส ำเร็จในชีวิ ต ทุกประเทศจึ งหำทำงส่ งเสริมกำรศึกษำให้มีคุณภำพ มีมำตรฐำน ควำมเป็น เลิ ศ 
ซึ่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2553 มำตรำ 22 กล่ำวว่ำ กำรจัดกำรศึกษำต้องยึดหลักว่ำผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำ
ตนเองได้ และถือว่ำผู้เรียนมีควำมส ำคัญที่สุด กระบวนกำรจัดกำรศึกษำต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำ  
ตำมธรรมชำติและเต็มตำมศักยภำพผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเป็นองค์ประกอบอย่ำงหนึ่ง ที่บ่งบอกคุณภำพทำงกำร
ศึกษำและคุณภำพของผู้เรียน ซึ่งนับตั้งแต่กระทรวงศึกษำธิกำรได้กระจำยอ ำนำจกำรวัดและประเมินผลทำงกำร
ศึกษำสู่ระดับสถำนศึกษำ กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนทั้งในระดับกำรเรียนกำรสอน กำรตัดสินได้-ตก และ
กำรอนุมัติควำมส ำเร็จกำรศึกษำเป็นอ ำนำจของสถำนศึกษำถึงแม้ว่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ  
ทั่วประเทศจะใช้หลักสูตรเดียวกันของกระทรวงศึกษำธิกำร  แต่ควำมหลำกหลำยในทำงปฏิบัติเรื่องรูปแบบกำรเรียนกำร
สอน กำรใช้สื่ออุปกรณ์ ตลอดจนกำรวัดและประเมินผลได้เกิดขึ้นอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งในสถำนศึกษำต่ำง ๆ ภำยใน
ภูมิภำคและต่ำงภูมิภำค   
 กำรวัดและประเมินผลนั้นเป็นกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึ กษำขั้ น พ้ื นฐำน  ในระดั บชั้ นประถมศึ กษำปี ที่  3  ชั้ นประถมศึ กษำปี ที่  6  ชั้ น มั ธยมศึ กษำ 
ปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ซึ่งผลจำกกำรประเมินใช้เป็นข้อมูลในกำรเทียบเคียงคุณภำพกำรศึกษำในระดับ
ต่ำงๆ เ พ่ือน ำไปใช้ ในกำรวำงแผนยกระดับคุณภำพ กำรจัดกำรศึกษำ ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุน  
กำรตัดสินใจในระดับนโยบำยของต้นสังกัดระดับต่ำงๆ ข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินในระดับชั้นที่เข้ำทดสอบข้ำงต้น
จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนในกำรตรวจสอบ ทบทวน พัฒนำคุณภำพผู้เรียนถือเป็นภำระควำมรับผิดชอบของ
หน่วยงำนที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน เ พ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนำเต็มตำม
ศักยภำพบนพื้นฐำนควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลที่จ ำแนกตำมสภำพปัญหำและควำมต้องกำร ได้แก่ กลุ่มผู้เรียน 
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ทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ  กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำ กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหำด้ำนวินัย
และพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหำทำงเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มพิกำรทำงร่ำงกำยและ
สติปัญญำ เป็นต้น ข้อมูลจำกกำรประเมินจึงเป็นหัวใจของสถำนศึกษำในกำรด ำเนินกำรช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที 
เป็นโอกำสให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำและประสบควำมส ำเร็จในกำรเรียน 
 ส ำนั ก ง ำนศึ กษำธิ ก ำ รภำค  9  ส ำนั ก ง ำนปลั ดกระทรว งศึ กษำธิ ก ำ ร  ในฐ ำนะหน่ ว ย ง ำน 
ทำงกำรศึกษำ ซึ่ งมีบทบำท ภำรกิจส ำคัญในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำกำรศึกษำในระดับพ้ืนที่   
เห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน คุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือเป็นกำรสร้ำงคุณลักษณะและทักษะ 
ที่จ ำเป็นต่อกำรเรียนรู้ ให้กับผู้เรียนเพ่ือเป็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้ำสู่สังคมคุณภำพในศตวรรษที่ 21  
ได้อย่ำงมีคุณภำพ จึงได้มีโครงกำร “TFE (Teams For Education )” ขึ้น เพ่ือเป็นกำรส่งเสริม สนับสนุน  
กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของหน่วยงำนในพ้ืนที่ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดกำรเรียนรู้
มีทักษะจ ำเป็น ในกำรด ำรงชีวิตในสังคมคุณภำพยุคศตวรรษที่  21 โดยมีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่วมขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่และเป็นศูนย์กลำงส่งเสริมกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำ และถ่ำยทอด 
องค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำระดับภำคและระดับจังหวัดเพ่ือน ำไปสู่  
กำรพัฒนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ที่ยั่งยืนในอนำคต โดยเฉพำะตอบสนองโครงกำร TFE (Teams For 
Education ) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ในกำรนี้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปรำจีนบุรี เป็นหน่วยงำนในพ้ืนที่ 
ควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9  โดยได้จัดท ำรูปแบบกำรท ำงำนที่เป็นคณะกรรมกำรในกำร
ขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรศึกษำภำยใต้แนวคิดที่ชื่อว่ำ PEC (Provincial Education Community) ซึ่งมีกระบวนกำร
ในท ำงำนที่มีคณะกรรมกำรระดับจังหวัด และคณะกรรมกำรในระดับอ ำเภอ ที่ประกอบไปด้วยหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
ทุกภำคส่วนเข้ำมำร่วมเป็นคณะกรรมกำร ส่งผลให้กำรขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรศึกษำในจังหวัดปรำจีนบุรี ได้รับกำร
ยอมรับจำกทุกภำคส่วนทั้งภำครัฐและเอกชน ท ำให้งำนด้ำนกำรศึกษำมีควำมเป็นเอกภำพและสำมำรถขับเคลื่อน
งำนด้ำนกำรศึกษำไปได้อย่ำงดียิ่ง จึงเห็นสมควรถอดบทเรียนกำรจัดกำรศึกษำบูรณำกำรรูปแบบ PEC (Provincial 
Education Community) ให้จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบได้น ำไปประยุกต์ใช้ เพ่ือตอบโจทย์โครงกำร TFE (Teams 
For Education ) ให้ประสบผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ต่อไป 
 

6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือเป็นศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทสทำงกำรศึกษำ และพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและที่เก่ียวข้องระดับภำคและระดับจังหวัด 
 6.2 เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำนักเรียน
ของสถำนศึกษำที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนแต่ละวิชำต่ ำกว่ำเกณฑ์คะแนนร้อยละ 
50 เพิ่มข้ึน  
 6.3 เพ่ือให้สถำนศึกษำมีรูปแบบในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ส่งผลให้มีร้อยละของนักเรียนที่
คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนแต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 
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7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
      7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
  7.1.1 มีมีศูนย์กลำงกำรประสำนงำน กำรบูรณำกำรด้ำนกำรเรียนรู้ระหว่ำงหน่วยงำน 
ทำงกำรศึกษำทุกสังกัดในระดับภำคและระดับจังหวัด 
  7.1.2 มีแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/ 
แนวทำงกำรพัฒนำนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนแต่ละวิชำต่ ำกว่ำเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 เพิ่มข้ึน ระดับภำคและระดับจังหวัด อย่ำงน้อย 1 แนวทำงต่อ 1 จังหวัด 
  7.1.3 สถำนศึกษำมีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ 
ขั้นพ้ืนฐำน แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 
 
      7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
 กำรบูรณำกำรด้ำนกำรเรียนรู้ระหว่ำงหน่วยงำนในจังหวัดและภำค ในกำรพัฒนำคนให้พร้อม 
เข้ ำสู่ สั งคมคุณภำพในศตวรรษที่  21 เป็ น ไปตำมนโยบำยกำรศึกษำและยุทธศำสตร์ ของรั ฐบำล  
ของกระทรวงศึกษำธิกำรและนโยบำยที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จะท ำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและ
พัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้ตำมสมรรถนะของผู้เรียนเพ่ิมข้ึน 
 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ สถำนศึกษำในจังหวัดในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-Net) แต่ละวิชำต่ ำกว่ำเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ผู้บริหำร ครู บุคลลำกร
ทำงกำรศึกษำ ผู้เรียนในสถำนศึกษำทุกสังกัด รวมทั้งภำคเครือข่ำยที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 
 
9. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 
10. สถานที่ด าเนินการ สถำนศึกษำน ำร่องและสถำนศึกษำเครือข่ำยในจังหวัดในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำร ภำค 

9 ที่เข้ำร่วมโครงกำร  
 
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 1. กิจกรรมที่  1 จัดท ำและขออนุมัติ โครงกำรจัด และติดตำมกำรขับเคลื่อนรูปแบบ/แนวทำง 
กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของจังหวัดและสถำนศึกษำน ำร่องในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 2. กิจกรรมที่ 2 กำรประชุมทบทวนกำรด ำเนินงำนโครงกำร TFE (Teams For Education) ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 และชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำร TFE (Teams For Education) ปีงบประมำณ 2563 และ
พิจำรณำกรอบกำรด ำเนินโครงกำรในระดับพ้ืนที่ โดยจัดท ำเครื่องมือในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำเครือข่ำยและเครื่องมือติดตำมกำรด ำเนินโครงกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
     2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร TFE (Teams For Education) ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563   
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2.2 ประชุมทบทวนกำรด ำเนินงำนโครงกำร TFE (Teams For Education) ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2562 แต่งตั้งคณะติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร TFE (Teams For Education) ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562  และจัดท ำเครื่องมือ แผนกำรติดตำม ติดตำม สรุปผล กำรขับเคลื่อนรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ของจังหวัดและสถำนศึกษำน ำร่องในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
     2.3 ประชุมชี้แจงแนวทำงสร้ำงกำรรับรู้กำรด ำเนินโครงกำร TFE (Teams For Education)    
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ระดับภำคในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนในพื้นที่ระดับภำค   จ ำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 
7 กุมภำพันธ์ 2563 
    2.4 จัดท ำกรอบกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ พร้อมจัดท ำปฏิทินกำรด ำเนินโครงกำรในระดับพ้ืนที่ 
     

12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  
 1. ได้แนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกันและบูรณำกำรร่วมกันของจังหวัดในพ้ืนที่
รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 
 2. มีปฏิทินกำรปฏิบัติงำน หรือกรอบระยะเวลกำรกำรด ำเนินโครงกำรฯ ปี พ.ศ. 2563 
 3. ได้รูปแบบและเครื่องมือติดตำมกำรด ำเนินโครงกำรระดับภำค ปี 2562 และปี 2563 และเครื่องมือ
ส ำหรับนิเทศติดตำมกำรด ำเนินโครงกำร ปี 2563 
 4. มีแผนกำรติดตำมกำรน ำรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของจังหวัดและสถำนศึกษำ 
น ำร่องไปใช้ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 5. มีรูปแบบกำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับภำค  
และก ำหนดแนวทำงกำรวิเครำะห์ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
 
13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมำณ 
.............................................................อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร............... ........................................ 
     13.2 เชิงคุณภำพ 
.............................................................อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร............................................ ........... 
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๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

100,000 15,824 15,824 - - - 
แหล่งงบประมาณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
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16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 
  1. กำรประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรที่ทำง สป.จัดให้ล่ำช้ำเกือบสิ้นไตรมำสที่ 1 จึงไม่
มีควำมชัดเจนในกำรด ำเนินโครงกำรและเริ่มด ำเนินโครงกำรล่ำช้ำ  
  2. งบประมำณที่ได้รับจัดสรรไม่มีควำมแน่นอน ไม่ชัดเจน 
     16.2 แนวทำงแก้ไข 
  เสนอให้จัดประชุมแต่ต้นปีงบประมำณจะได้มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนไม่ปล่อยเวลำให้ล่วงเลย 
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
   รอประกำศผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562  
เพ่ือน ำมำวิเครำะห์เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง (2560-2562) และเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2561 และปี 2562 เพื่อใช้ติดตำมกำรขับเคลื่อนรูปแบบ/แนว
ทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของจังหวัดและสถำนศึกษำน ำร่อง ปีงบประมำณ 2562 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  นักเรียนจะมีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพ่ิมขึ้น และมีรูปแบบกำรพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย น่ำสนใจ เพ่ิมมำกข้ึน ส่งผลให้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ และกำรจัดล ำดับกำรศึกษำ
ของประเทศ 
๑9. ผู้รายงาน นำยสัจจำ  จุ่นบุญ ต าแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
     โทรศัพท์038-512190..โทรสาร038-512191 E–mail : joonboon1@hotmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 16  เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค  9 
2. ชื่อโครงการ  ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (10.กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม/11.ศักยภำพคนตลอดช่วง
ชีวิต/12.กำรพัฒนำกำรเรียนรู้) 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศำสตร์.......................................................................................................... .........................) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ...................................................... ...................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. หลักการและเหตุผล  

ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 มำตรำ ๕๔ รัฐต้องด ำเนินกำร
ให้ เด็ กทุกคนได้ รั บกำรศึ กษำ เป็ น เวลำสิ บสองปี  ตั้ ง แต่ก่ อนวั ย เรี ยนจนจบกำรศึ กษำภำคบั งคับ 
อย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำ
ตำมวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรด้วย ทั้งนี้ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรศึกษำแห่งชำติ ซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ และกำรด ำเนินกำร
และตรวจสอบกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติด้วย ในกำรด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแล
และพัฒนำ รัฐต้องด ำเนินกำรให้ผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำตำมควำมถนัดของตน  
กอปรกับรำชกิจจำนุเบกษำ ลงวันที่ ๓๐ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษำยน ๒๕๖๒  ซึ่งในพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๒
ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย เป็นคณะกรรมกำรระดับชำติ มีนำยกรัฐมนตรีหรือรอง
นำยกรัฐมนตรีซึ่งนำยกรัฐมนตรีมอบหมำย  เป็นประธำนมีอ ำนำจในกำรจัดท ำนโยบำย ยุทธศำสตร์และ
แผนพัฒนำเด็กปฐมวัย เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ควำมเห็นชอบ ประสำนงำน ก ำกับ ติดตำม และประเมินผล
กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำเด็กปฐมวัย บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐหรือ
องค์กรอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องในระดับชำติถึงระดับชุมชน เสนอหรือแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีและพัฒนำ
ฐำนข้อมูลเด็กปฐมวัย เสนอควำมเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกำรจัดท ำงบประมำณแบบบูรณำกำรของ
หน่วยงำนรัฐที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยซึ่งสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร
พัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ (ก.พ.ป.) คือ กำรมีแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย มำตรฐำนสถำนพัฒนำ
เด็กปฐมวัยแห่งชำติ และกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
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มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มกรำคม ๒๕๖๒ เห็นชอบมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ 
โดยมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ เป็นมำตรฐำนกลำงของประเทศ กอปรมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำ
คุณภำพกำรบริกำร ดูแลพัฒนำและจัดกำรศึกษำ และกำรด ำเนินงำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย      ทุกสังกัดที่ดูแล
เด็กในเวลำกลำงวัน ช่วงอำยุตั้งแต่แรกเกิด – ๖ ปีบริบูรณ์ หรือก่อนเข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่  ๑ ที่สำมำรถ
น ำไปใช้ประเมินกำรด ำเนินงำนของสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยทุกสังกัด เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดบริกำรและควำม
ต่อเนื่องของกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยรวมทั้งประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับ
ปฐมวัยฯ ประกำศ ณ วันที่ ๖ สิงหำคม ๒๕๖๑ กอปรกับส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 
ได้จัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติขั้นต่ ำที่เหมำะสมตำมช่วง
วัย และมีควำมต่อเนื่องเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปสู่ระดับกำรศึกษำที่สูงขึ้น โดยก ำหนดจุดมุ่งหมำยระดับ
ปฐมวัย คือ มีพัฒนำกำรรอบด้ำนและสมดุล สนใจเรียนรู้ และก ำกับตัวเองให้ท ำสิ่งต่ำง ๆ ที่เหมำะสมตำมช่วงวัย
ได้ส ำเร็จ และให้สถำนศึกษำทุกแห่งใช้เป็นแนวทำงส ำหรับกำรพัฒนำผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ใน ๓ ด้ำน 
ได้แก่ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง มีคุณลักษณะของคนไทย ๔.๐ ธ ำรงควำมเป็น
ไทย และแบ่งปันได้ในเวทีโลก 

นอกจำกนั้น นโยบำยรัฐบำล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภำ  
เมื่อวันที่  25 กรกฎำคม 2562 ได้ก ำหนดให้กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย เป็นนโยบำยหลัก  
ของนโยบำยปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ ศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย รวมถึงรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร นำยณัฐพล ทีปสุวรรณ ได้มอบนโยบำยให้ผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวงศึกษำธิกำรใน
โอกำสเข้ำรับต ำแหน่งอย่ำงเป็นทำงกำรได้ก ำหนด ให้กำรศึกษำ ปฐมวัยเป็นนโยบำยส ำคัญด้วย ดังนั้น เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร มีกรอบทิศทำงและเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำที่ชัดเจน เป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย สอดคล้องกับ
แนวนโยบำยและเป้ำหมำยกำรพัฒนำของ ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ แผนปฏิรูปประเทศด้ำน
กำรศึกษำ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ นโยบำยรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง 
เพ่ือให้เกิดกำรรวมพลัง ในกำรผลักดันและขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยร่วมกับหน่วยงำนอ่ืนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรสมวัย มีควำมพร้อมส ำหรับกำรเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น เป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณภำพ ตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรจึงได้ประสำนกับทุกหน่วยงำนใน
สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยของกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2563-2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑. ก ำหนดกรอบ
ทิศทำงและเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของกระทรวง ศึกษำธิกำร ในช่วงปี 2563-2565 และให้
หน่วยงำนในสังกัดที่เกี่ยวข้องน ำไปใช้เป็นกรอบแนวทำง กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  ๒. ให้ผู้บริหำร
กระทรวงศึกษำธิกำรใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำน จัดสรรงบประมำณ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผล
ควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในภำพรวมของกระทรวงศึกษำธิกำร ๓. ใช้เป็นกรอบทิศทำงและ
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนส ำหรับกำรบูรณำกำรกำรท ำงำน ร่วมกัน หรือส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนระหว่ำง
หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง ทั้ ง ในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ขอบเขตของแผน ตำมกฎหมำยก ำหนดให้
กระทรวงศึกษำธิกำรมีอ ำนำจหน้ำที่เก่ียวกับกำรส่งเสริมและก ำกับดูแล กำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท 
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 ปัจจุบันกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย มีหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง ศึกษำธิกำร
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ซึ่ง
ทุกหน่วยงำนมีควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจที่เกี่ยวข้องมำเป็นล ำดับ ส ำหรับในส่วนของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้รับจัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำเด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562 ซึ่งส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดได้มีกำรด ำเนินงำนใน 4 เรื่องหลัก โดยมีผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำ คัญ ได้แก่ 
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจผู้บริหำร ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน จัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ
เด็กปฐมวัยได้แล้วเสร็จ จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำปฐมวัยเชิงบูรณำกำรระดับจังหวัดแล้วเสร็จ และกำรคัดเลือก 
รวบรวม และขยำยผลผลงำนวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีของกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย รวมทั้งสิ้น  
รวมทั้ง มีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในพื้นที่เป็นระยะ
อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนั้น ในกำรด ำเนินงำนข้ำงต้น ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดได้
มีกำรประสำนงำน สร้ำงควำมร่วมมือและบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนของกระทรวงหลัก  
ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เป็นอย่ำงดี เช่น ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำธำรณสุขจังหวัด 
ท้องถิ่นจังหวัด รวมถึง ตชด. องค์กรภำคเอกชนและมูลนิธิในพ้ืนที่ด้วย ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนกำร
ส่ ง เสริม  ดู แลและพัฒนำเด็กปฐมวัยในส่วนของ พ้ืนที่ ระดับภำค และจั งหวัด เป็น ไปอย่ ำงต่อเนื่ อง  
และมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับข้อก ำหนดของกฎหมำย โดยอำศัยส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค และส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเป็นหน่วยงำนหลักในกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เป็นส ำคัญ 
 
6. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำรดูแลและพัฒนำในกำรจัดศึกษำปฐมวัยอย่ำงทั่วถึง 
และมีพัฒนำกำรสมวัย 

2.  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ 

 3.  เพ่ือให้ผู้บริหำร ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ  
เกิดควำมตระหนัก เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย และมีบทบำทในกำรส่ งเสริม สนับสนุนกำรดูแล 
พัฒนำและกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 

4.  เพ่ือบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพ้ืนที่  
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7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 

 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ ร้อยละ 90 
2 จ ำนวนผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก

ภำคส่วนที่ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำให้ควำมรู้ มีศักยภำพ เข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกำรดูแล พัฒนำและจัดกำรศึกษำให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรสมวัย 

    1,00 คน/จังหวัด 

3 จ ำนวนรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในกำรพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย (ด้ำนบริหำรจัดกำร : ผู้บริหำร  หรือด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ : ครู)   

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
ละ 2 ช้ิน 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 
อย่ำงน้อย 1 ช้ิน 

     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ  
1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่จบกำรศึกษำระดับปฐมวัยมีพัฒนำกำรอยู่ในระดับดี

ทุกด้ำน  
ร้อยละ 60 

2 ร้อยละของสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยที่มีระดับคุณภำพผ่ำนเกณฑ์ขั้นต้นตำม
มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ 

ร้อยละ 60 

8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   
8.1  เด็กปฐมวัยที่ได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ  ร้อยละ 90   
8.2  จ ำนวนผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วนที่ได้รับกำร

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำให้ควำมรู้ มีศักยภำพ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดูแล พัฒนำและจัดกำรศึกษำให้เด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนำกำรสมวัย  1,00 คน/จังหวัด 

8.3  จ ำนวนรูปแบบ/แนวปฏบิัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย (ด้ำนบริหำร
จัดกำร : ผู้บริหำร  หรือด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ : ครู)  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ละ 2 ช้ิน  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 
อย่ำงน้อย 1 ช้ิน 
 
9. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563 
10. สถานที่ด าเนินการ สถานศึกษาในพื้นที่ส านักงานศึกษาภาค 9  
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11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  
       11.1  จัดประชุมผู้รับผิดชองโครงกำร 
       11.2  (ร่ำง) กรอบระยะเวลำส ำหรับกำรด ำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย          
ในระดับพ้ืนที ่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
       11.3  (ร่ำง) คู่มือด ำเนินกำรคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practices)  ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์กำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย   (ผู้บริหำร)  โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพ้ืนที่  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 
       11.4  (ร่ำง) คู่มือด ำเนินกำรคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practices)  ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์กำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย   (ด้ำนครูผู้สอน)  โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพ้ืนที่  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 
12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ละ 2 ช้ิน,  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 อย่ำงน้อย 1 ช้ิน 
13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมำณ 

จ ำนวนรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย (ด้ำนบริหำรจัดกำร : 
ผู้บริหำร  หรือด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ : ครู)   
     13.2 เชิงคุณภำพ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ละ 2 ช้ิน,  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 อย่ำงน้อย 1 
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
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15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

40,000 - - -   
แหล่งงบประมาณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 

- 
     16.2 แนวทำงแก้ไข 

- 
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

17.1  จัดประชุมคณะกรรมกำรเตรียมกำรติดตำมและประเมินผล  
17.2  ลงพ้ืนที่ติดตำมและประเมินผล  สถำนศึกษำในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำภำค  9                 

18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
1.  เด็กปฐมวัยที่ได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ   
2.  ได้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย (ด้ำนบริหำรจัดกำร : ผู้บริหำร  หรือด้ำน
กำรจัดประสบกำรณ์ : ครู)   
๑9. ผู้รายงาน  นางประภาวดี  โกสิยารักษ์  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
     โทรศัพท์  081-3532222  โทรสาร................................E–mail : ............................................................... 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่  17  เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2563 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน    ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9  
2. ชื่อโครงการ   คัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุน ม.ท.ศ. ในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9                                                

ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (10.กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม/11.ศักยภำพคนตลอดช่วง
ชีวิต/12.กำรพัฒนำกำรเรียนรู้) 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศำสตร์.......................................................................................................... .........................) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.................................................................................................................... .....) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................ ................................) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ........................................................................................................)  
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
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 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. หลักการและเหตุผล  

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงมีพระรำชด ำริให้ด ำเนิน โครงกำรทุนกำรศึกษำสมเด็จพระบรม
โอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร ขึ้นเมื่อปี 2552 ทรงให้น ำพระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจำคโดยเสด็จ
พระรำชกุศล มำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตำมพระรำชปณิธำนที่มุ่งสร้ำงควำมรู้ สร้ำงโอกำสแก่เยำวชนไทยที่มี
ฐำนะยำกจนยำกล ำบำก แต่ประพฤติดี มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำ ให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มั่นคง ต่อเนื่อง
ในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยจนส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรีตำมควำมสำมำรถของแต่ละคน อันเป็นกำร
ลงทุนเพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถและศักยภำพแก่เยำวชนไทย ต่อมำในปี 2553 ทรงมีพระรำชด ำริให้จัดตั้ง 
“มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ขึ้น ทรงเป็น
องค์ประธำนกรรมกำร และทรงให้น ำโครงกำรทุนกำรศึกษำฯ มำอยู่ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของมูลนิธิฯ เพ่ือให้เกิด
ควำมต่อเนื่องและยั่งยืนสืบต่อไป กำรด ำเนินงำนโครงกำรทุนกำรศึกษำฯ ม.ท.ศ. ที่ผ่ำนมำ มีกลไกคณะกรรมกำร
มูลนิธิฯ ก ำกับดูแลอ ำนวยกำรรัดบนโยบำย และคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนงำน ม.ท.ศ. และกำรติดตำม
ประเมินผลฯ ช่วยขับเคลื่อนประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกลไกคณะกรรมกำรระดับจังหวัด
ทุกจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำน เพ่ือร่วมด ำเนินกระบวนกำรคัดเลือก คัดสรร ผู้มีคุณสมบัติ
เหมำะสมจำกทุกจังหวัด เข้ำรับทุนพระรำชทำน พร้อมทั้งร่วมกันติดตำมดูแลอย่ำงเป็นระบบ โดยมุ่งเน้น
กระบวนกำรด ำเนินกำรภำยใต้กลไกกำรคัดเลือก คัดสรรระดับพ้ืนที่ ภำยใต้ 3 หลักเกณฑ์ เรียนดี ประพฤติดี และมี
ควำมพร้อมที่จะเข้ำรับกำรฝึกและพัฒนำศักยภำพ 
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ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรทุนกำรศึกษำสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำม
มกุฎรำชกุมำร ของพื้นที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร
ทุนกำรศึกษำฯ ม.ท.ศ. ปี 2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 จึงได้จัดท ำโครงกำรคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุน ม.ท.ศ. 
ในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ขึ้น 

6. วัตถุประสงค ์
6.1 เพ่ือคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุน ม.ท.ศ. ในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ประจ ำปี

งบประมำณ 2563 
6.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยำวชนไทยที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ที่จบชั้น

มัธยมศึกษำปีที่ 3 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 มีโอกำสศึกษำต่อระดับมัธยมศึกษำตอน
ปลำยสำยสำมัญ สำยอำชีพ และต่อเนื่องไปจนจบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ภำยใต้โครงกำร
ทุนกำรศึกษำพระรำชทำน ม.ท.ศ. 

6.3 เพ่ือส่งเสริมทัศนคติท่ีถูกต้อง ดีงำม ต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์และประเทศชำติ ส่งเสริมกำร
บ่มเพำะวินัย กำรพัฒนำศักยภำพควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถเติบโตเป็นคน
ดี มีคุณภำพ น ำควำมรู้กลับไปท ำงำนพัฒนำท้องถิ่นชุมชน เป็นพลเมืองที่ท ำประโยชน์ให้แก่ประเทศชำติ 

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

7.1.1 ร้อยละ 100 ของจ ำนวนผู้ได้รับกำรคัดเลือกคัดสรรในระดับพ้ืนที่ ในพ้ืนที่รับผิดชอบส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 9 เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด (จ ำนวน 8 รำย) 
 7.1.2 ร้อยละ 100 ของจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตรำด จังหวัดนครนำยก จังหวัดปรำจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ด ำเนินกำรคัดเลือก คัดสรร
ระดับพ้ืนที ่
 7.2 เชิงคุณภาพ  
 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 8 รำย จำก 5 จังหวัด ในพ้ืนที่
รับผิดชอบส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ได้มีโอกำสเข้ำรับทุนกำรศึกษำพระรำชทำน ม.ท.ศ. โดยกลไกกำรคัดเลือก 
คัดสรรระดับพื้นที่ ภำยใต้เงื่อนไข 3 หลักเกณฑ์ เรียนดี ประพฤติดี และมีควำมพร้อมที่จะเข้ำรับกำรฝึกและพัฒนำ
ศักยภำพ ต่อไป 

  
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ     

8.1 ผู้ได้รับกำรคัดเลือกคัดสรรในระดับพ้ืนที่ ในพ้ืนที่รับผิดชอบส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 จ ำนวน 8 รำย 
8.2 จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี 

จังหวัดตรำด จังหวัดนครนำยก จังหวัดปรำจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว 

9. ระยะเวลาด าเนินการ เดือนตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563 

10. สถานที่ด าเนินการ.........หน่วยงำน สถำนศึกษำ ในพื้นที่ควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๙  
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11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  
1) เสนอขออนุมัติโครงกำร  
2) แจ้งหลักเกณฑ์กำรด ำเนินงำนโครงกำรทุนกำรศึกษำพระรำชทำน ม.ท.ศ. 
3) แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
4) จัดประชุมพิจำรณำจัดท ำหลักเกณฑ์กำรคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  

ระดับภำค 
5) อยู่ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร ในกิจกรรมต่อไป 

12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  
1) โครงกำรผ่ำนกำรอนุมัติ  
2) จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ทั้ง 5 จังหวัด มีหลักเกณฑ์กำรด ำเนินงำน

โครงกำรทุนกำรศึกษำพระรำชทำน ม.ท.ศ.  
3) มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
4) กำรประชุมพิจำรณำจัดท ำหลักเกณฑ์กำรคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับภำค เสร็จสิ้น และจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ทั้ง 5 จังหวัด มีเกณฑ์กำร
คัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

5) อยู่ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร ในกิจกรรมต่อไป 
 

13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
      13.1 เชิงปริมำณ 

......................................................... อยู่ระหวำ่งด ำเนนิโครงกำร ........................... 
      13.2 เชิงคุณภำพ 

......................................................... อยู่ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร ...........................  

๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
...............................................................อยู่ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร................................................... ...... 

15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

11,400 3,100 0 3,100   
แหล่งงบประมาณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
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16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 

............................................................    ไม่มี             ........................................................... 
     16.2 แนวทำงแก้ไข 

............................................................    ไม่มี             ........................................................... 

17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
ด ำเนินกำรกิจกรรมที่ 2 จัดให้มีกำรกำรประชุมพิจำรณำกลั่นกรองรำยชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมในระดับภำค 
ภำยในเดือนเมษำยน 2563 

18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

        ....................................................อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ...................................................... 
 
๑9. ผู้รายงาน    นางภัทรานิษฐ์  งามวงศ์น้อย.      ต ำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
     โทรศัพท์ 082-9949154  โทรสาร  038-512190.   E-mail:  nfetakk@gmail.com 

20. วันที่รายงาน ณ วันที่  16  เดือน  มีนำคม พ.ศ. 2563 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 
2. ชื่อโครงการ ประชุมขับเคลื่อน ก ำกับ ติดตำมงำน กำรบริหำรกำรศึกษำของจังหวัด ในพ้ืนที่ส ำนักงำน 

ศึกษำธิกำรภำค 9 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (10.กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม/11.ศักยภำพคนตลอดช่วง
ชีวิต/12.กำรพัฒนำกำรเรียนรู้) 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศำสตร์...................................................................................................................................) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ...................................................... ...................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
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 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. หลักการและเหตุผล  

ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และค ำสั่ง
หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่องกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร 
จ ำเป็นต้องมีกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ภำคและจังหวัดให้เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม สอดคล้อง
กับนโยบำยของรัฐบำล นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
ยุทธศำสตร์ภำค  ยุทธศำสตร์จังหวัด  ตำมสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของภำคและจังหวัด เพ่ือเป็นกรอบ
แนวทำงในกำรด ำเนินกำรพัฒนำกำรศึกษำให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด ซึ่งต้องมีรำยละเอียดของขั้นตอน 
ระยะเวลำ และงบประมำณ ที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินงำนของแต่ละขั้นตอน เป้ำหมำยของภำรกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภำรกิจ และตัวชี้วัดของควำมส ำเร็จ เพื่อปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ นโยบำย และยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำร
ต่ำง ๆ ที่มอบหมำย ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ ทิศทำงกำรด ำเนินงำน  

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร จึงได้ใช้แนวทำงกำรจัดประชุม 
ซักซ้อม และท ำควำมเข้ำใจ ให้กับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในส่วนของกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด กำรพัฒนำกำรศึกษำ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ให้เกิดกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงกับทุกภำคส่วน สอดรับกับนโยบำย 
กิจกรรม โครงกำร จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องจัดกิจกรรมโครงกำรประชุมขับเคลื่อน ก ำกับ ติดตำมงำน กำร
บริหำรกำรศึกษำของจังหวัดในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 
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6. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือขับเคลื่อนกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
ให้เป็นเอกภำพและมีทิศทำงเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรม 
  ๒. เพ่ือก ำกับติดตำมกำรบริหำรงำนในพื้นที่ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๓. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรบริหำรงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
      7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค และส ำนักงำนศึกษำจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้ง 5 จังหวัด                              
มีผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 40 คน      

7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้ง 5 จังหวัด  มีทิศทำงในกำรบริหำร ที่มีควำมเชื่อมโ ยง

สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ    
ผู้บริหำรและบุคลำกรของหน่วยงำนส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 5 จังหวัด   

9. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลำคม 2562  -  กันยำยน 2563 
 
10. สถานที่ด าเนินการ จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

ที ่ กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

1. ประชุมผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้องทั้ง 5 จังหวัด ศธภ. 9 ม.ค. - ก.ย. 63 

2 สรุปรำยงำนกำรประชุม ศธภ. 9 ม.ค. - ก.ย. 63 

3 ติดตำมกำรด ำเนินงำน ศธภ.9 ม.ค. - ก.ย. 63 

4 สรุปผลกำรด ำเนินงำน ศธภ. 9 ม.ค. - ก.ย. 63 
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12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  
 กำรบริหำรงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด มีควำมเป็นเอกภำพและมี
ทิศทำงเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรม มีกำรก ำกับติดตำมกำรบริหำรงำนในพื้นที่ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 และ
เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรบริหำรงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ในพ้ืนที่รับผิดชอบส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 9 

13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
      13.1 เชิงปริมำณ 

.................ไม่มีกิจกรรมด ำเนนิงำนในไตรมำส 2................... 
13.2 เชิงคุณภำพ 

.................ไม่มีกิจกรรมด ำเนินงำนในไตรมำส 2................... 
 

๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 

.................ไม่มีกิจกรรมด ำเนินงำนในไตรมำส 2................... 
 
15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

60,000 7,600 7,600 0   
แหล่งงบประมาณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      16.1 ปัญหำ อุปสรรค 

เนื่องจำกโครงกำรเป็นกำรประชุม บำงครั้งอำจไม่สำมำรถจัดประชุมได้ตำมก ำหนดกำร หรือหำกมีเรื่อง
เร่งด่วน อำจส่งผลให้ไม่สำมำรถจัดประชุมได้ตำมก ำหนดเวลำคำดกำรณ์ได้เพ่ิมขึ้นอีก 

      16.2 แนวทำงแก้ไข 
 ต้องมีการวางแผนและจัดเตรียมหัวข้อการประชุมไว้ให้เป็นปัจจุบัน เมื่อต้องจัดประชุมจะได้ทันเวลา 
 
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมควำมพร้อมจัดประชุมในครั้งต่อไป  
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18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันกับ 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของภาค เหมาะสมกับสภาพปัญหาความต้องการในพ้ืนที่ตามบริบทของแต่ละจังหวัด  
 
๑9. ผู้รายงาน นำยโชคชัย พรหมมำก ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร      
โทรศัพท์ 094-4968813  โทรสาร................................  E–mail : ............................................................... 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 24 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9  
2. ชื่อโครงการ  สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กรณีปกติ ประจ ำปี

งบประมำณ 2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9  
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (10.กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม/11.ศักยภำพคนตลอดช่วง
ชีวิต/12.กำรพัฒนำกำรเรียนรู้) 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศำสตร์...................................................................................................................................) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.................................................................................................................... .....) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................)  
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ.............................................................................. ..........................) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
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 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. หลักการและเหตุผล  

ตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง  ปฏิรูปกำรศึกษำ ในภูมิภำคของ
กระทรวงศึกษำธิกำร  ข้อ 5 ให้มีส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค มีอ ำนำจหน้ำที่ (3) ก ำกับดูแล ติดตำม และประเมินผล
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ (4) สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรและติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่รับผิดชอบ  โดยมอบหมำย
ภำรกิจงำนให้กลุ่มตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล  มีหน้ำที่ ก ำกับดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ ก ำกับดูแลเร่งรัดติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร
จัดกำรกำรศึกษำของหน่วยงำนกำรศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่รับผิดชอบ วำงแผนและจัดระบบกำร
ประสำนกำรตรวจรำชกำรของผู้ ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ใน พ้ืนที่ รั บผิดชอบ และระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 
2560 จึงก ำหนดให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 เพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของกระทรวงและมี อ ำนำจหน้ำที่ 
5 ประกำร คือ 1) ก ำหนดแนวทำงกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กำรใช้จ่ำย งบประมำณ
กำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 2) ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ วิจัย นิเทศ 
ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ของหน่วยงำนกำรศึกษำ 3) ให้ค ำแนะน ำหรือข้อเสนอแนะเพ่ือ
กำรปรับปรุงระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  และข้อเสนอเพ่ือกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำระดับจังหวัด 4) รำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำระดับภำค  ไปยัง
คณะกรรมกำร 5) ติดตำม ตรวจสอบ เฝ้ำระวังเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่มีผลกระทบและรำยงำนผลกระทบ ผลกำร
ด ำเนินกำรต่อปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง 6) จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือประโยชน์ใน
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล กำรจัดกำรศึกษำในระดับภำค 
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ดังนั้น เพ่ือให้กำรติดตำม ประเมินผลและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร ของหน่วยงำนกำรศึกษำใน พ้ืนที่
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และแก้ไขปัญหำได้อย่ำงรวดเร็วทันต่อสถำนกำรณ์ โดยมุ่งเน้น
ระบบกำรประสำนควำมร่วมมือแบบบูรณำกำรกำรท ำงำนของทุกภำคส่วนในพ้ืนที่ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุก
สังกัดในระดับจังหวัด ทั้งในและนอกกระทรวงศึกษำธิกำร ให้สำมำรถเชื่อมโยงติดต่อสื่อสำรถึงกันได้ทุกระดับ จำก
เหตุผลควำมจ ำเป็นดังกล่ำวส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ซึ่งรับผิดชอบภำรกิจในกำรสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจ
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร จึงได้จัดท ำโครงกำรสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
กรณีปกติ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9  ขึ้น 

6. วัตถุประสงค ์
6.1 เพ่ือติดตำมและประเมินผลผลกำรด ำเนินงำน/โครงกำรที่ส ำคัญตำมนโยบำยของรัฐบำลและ

กระทรวงศึกษำธิกำร 
6.2 เพ่ือสรุปและรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำ อุปสรรค ผลกระทบที่เกิดข้ึนรวมทั้งแนว ทำงกำรแก้ไข 

ป้องกันปัญหำกำรด ำเนิน โครงกำรที่ส ำคัญตำมนโยบำยของรัฐบำลและกระทรวงศึกษำธิกำร  เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์ต่อเด็ก เยำวชน และประชำชนโดยเร็ว 

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

7.1.1 ร้อยละของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในก ำกับทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
จันทบุรี ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรำด ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครนำยก ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ปรำจีนบุรี และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสระแก้ว ได้รับกำรตรวจติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  

7.1.2  ร้อยละผู้บริหำรหน่วยงำนและผู้รับผิดชอบ กำรติดตำม ประเมินผลและสนับสนุนกำรตรวจ
รำชกำร ของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพื้นที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ทุกสังกัด 

7.2 เชิงคุณภาพ  
 7.2.1 ร้อยละของกำรด ำเนินกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน/โครงกำรที่ส ำคัญตำมนโยบำย ของ

รัฐบำลและกระทรวงศึกษำธิกำรมอบหมำยในระดับจังหวัดของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 
7.2.2 ร้อยละของกำรด ำเนินกำรเก็บข้อมูล สรุป วิเครำะห์ เขียนรำยงำนกำรวิจัย รำยงำน ต่อหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง และส่งเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ไปยังหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำที่ เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประโยชน์
ทำงกำรศึกษำ ในระดับจังหวัดของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9  

8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ     

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในก ำกับทั้ง 5 จังหวัด ผู้บริหำรหน่วยงำนแลผู้รับผิดชอบ กำรติดตำม 
ประเมินผลและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร ของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพื้นที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 

9. ระยะเวลาด าเนินการ เดือนตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563 

10. สถานที่ด าเนินการ   หน่วยงำน สถำนศึกษำ ในพื้นที่ควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๙  
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11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  
1) เสนอขออนุมัติโครงกำร  
2) แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  
3) สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร กรณีปกติ รอบที่ 1 

ประจ ำปี 2563 
4) อยู่ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร ในกิจกรรมต่อไป 

12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  
1) โครงกำรผ่ำนกำรอนุมัติ  
2) มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  
3) งำนสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร ของผู้ตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร กรณีปกติ รอบที่ 

1 ประจ ำปี 2563 เป็นไปตำมก ำหนดกำร นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และครอบคลุมพ้ืนที่เป้ำหมำยใน
ควำมรับผิดชอบของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร เขตตรวจรำชกำรที่ ๙ 

4) อยู่ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร ในกิจกรรมต่อไป 

13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
      13.1 เชิงปริมำณ 

......................................................... อยู่ระหวำ่งด ำเนนิโครงกำร ........................... 
      13.2 เชิงคุณภำพ 

......................................................... อยู่ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร ...........................  

๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
...............................................................อยู่ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร........................................ ................. 

15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

....45,520..... .....13,700...... ......................... ......13,700....... ......................... .......................... 
แหล่งงบประมาณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
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16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      16.1 ปัญหำ อุปสรรค 

............................................................    ไม่มี             ........................................................... 
 

      16.2 แนวทำงแก้ไข 
............................................................    ไม่มี             ........................................................... 

17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
ด ำเนินกำรกิจกรรมที่ 2 สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรตำมนโนบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจ ำปี 2563 

18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

          ....................................................อยู่ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร................................................. ..... 
 
๑9. ผู้รายงาน    นำงภัทรำนิษฐ์  งำมวงศ์น้อย.      ต าแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 
     โทรศัพท์ 082-9949154  โทรสาร 038-512190  E-mail : nfetakk@gmail.com 

20. วันที่รายงาน ณ วันที่  16  เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 46 ~ 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 
2. ชื่อโครงการ ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ  
                    ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (10.กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม/11.ศักยภำพคนตลอดช่วง
ชีวิต/12.กำรพัฒนำกำรเรียนรู้) 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศำสตร์.......................................................................................................... .........................) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ...................................................... ...................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
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 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. หลักการและเหตุผล  

ตำมที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ด ำเนินกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด มำตั้งแต่ปีงบประมำณ 2550 เพ่ือเป็นกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่สะท้อนผลกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนในสังกัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมสอดคล้องและขับเคลื่อนภำรกิจของ
กระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรให้บรรลุผลส ำเร็จ และสืบเนื่องจำกค ำสั่งหัวหน้ำคณะ
รักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหำในกำรจัดกำรศึกษำของประเทศในส่วนภูมิภำคทั้งในด้ำน
โครงสร้ำงและองค์กำร ด้ำนระบบบริหำรจัดกำร และด้ำนบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยก ำหนดให้มีส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำตัวชี้วัดเพ่ือ
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และใช้เป็นกรอบในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่สำมำรถสะท้อนผลกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมสอดคล้องและสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
ภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงเป็นรูปธรรม และ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ศึกษำธิกำรจังหวัดได้ลงนำมในค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกับปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร เพ่ือเป็นกำรแสดงถึงควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลที่ดี โดยกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำม ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ซึ่ง
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้ให้ควำมเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2561 ประกอบด้วย 3 ประเด็นกำร
ประเมิน คือ กำรประเมินประสิทธิผล กำรประเมินประสิทธิภำพ และกำรพัฒนำองค์กร ทั้งนี้ เพ่ือให้ทรำบถึง
ผลสัมฤทธิ์ ปัญหำ อุปสรรค ในกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และน ำข้อมูลที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดต่อไป 
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 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำ โครงกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร          
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
 
วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือติดตำมประเมินผลตรวจสอบร่องรอยกระบวนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด  
 2 เพ่ือรับทรำบปัญหำอุปสรรคข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำนและหำแนวทำงในกำรปรับปรุงและ
พัฒนำ 
 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
      7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 

ร้อยละ 100 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในสังกัดได้ด ำเนินกำรตรงตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของ
โครงกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

      7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
 1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในสังกัดได้ด ำเนินกำรตรงตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของโครงกำร
ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 จำกผลกำรตรวจสอบร่องรอยกระบวนกำรปฏิบัติงำน อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด 
  2. เพ่ือรับทรำบปัญหำอุปสรรคข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำนและหำแนวทำงในกำรปรับปรุง
และพัฒนำ 

 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ    

ผู้บริหำรและผู้รับผิดชอบในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของหน่วยงำนใน ศธ .             
และหน่วยงำนอื่นหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ประกอบด้วย 5 จังหวัด   

9. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลำคม 2562  -  กันยำยน 2563 
 
10. สถานที่ด าเนินการ จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 
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11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

ที ่ กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

1     กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผล ศธภ. 9 ม.ค. - ก.ย. 63 
2     กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมกำรลงพ้ืนที่ติดตำมประเมินผล ศธภ. 9 ม.ค. - ก.ย. 63 
3     กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมกำรสรุปผลกำรติดตำมประเมินผล ศธภ.9 ม.ค. - ก.ย. 63 
4     กิจกรรมที่ 4 สรุปจัดท ำเล่มผลกำรติดตำมประเมินผล ศธภ. 9 ม.ค. - ก.ย. 63 

 
12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในสังกัดได้ด ำเนินกำรตรงตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของโครงกำรติดตำม
และประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 
 
13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
      13.1 เชิงปริมำณ 

ร้อยละ 100 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในสังกัดได้ด ำเนินกำรตรงตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของ
โครงกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
13.2 เชิงคุณภำพ 

      1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในสังกัดได้ด ำเนินกำรตรงตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของโครงกำร
ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 จำกผลกำรตรวจสอบร่องรอยกระบวนกำรปฏิบัติงำน อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด และได้เล่มรำยงำนสรุปผลภำพรวมกำรติดตำมประเมินผลส่งส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรตำม
ก ำหนดเวลำ 
 2. ทรำบปัญหำอุปสรรคข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำนเพื่อหำแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำ 
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๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

23,080 17,060 17,060 0   
แหล่งงบประมาณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
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16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      16.1 ปัญหำ อุปสรรค 
 ขำดงบประมำณในกำรด ำเนินกำร  
      16.2 แนวทำงแก้ไข 
   ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ควรจัดสรรงบประมำณให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคในกำร
ด ำเนินกำรตรวจติดตำมประเมินผลและจัดประชุม 
 
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
  จัดประชุม(หำกมีงบประมำณในกำรด ำเนินกำร) 
 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 หน่วยงำนได้รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนและปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนเพ่ือน ำไปปรับปรุง
แก้ไขในกำรพัฒนำองค์กรต่อไป 

 
19. ผู้รายงาน นำงสำวอัจฉรำ ส ำรำญเฟื่องสุข ต าแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร                                 
      หน่วยงาน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 
      โทรศัพท์ 038-512190   โทรสาร 038-512191   E-mail: achra5262@gmail.com 
20. วันที่รายงาน วันที ่24 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9  
2. ชื่อโครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร     

กรณีปกติ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร               สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (10.กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม/11.ศักยภำพคนตลอดช่วง
ชีวิต/12.กำรพัฒนำกำรเรียนรู้) 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศำสตร์...................................................................................................................................)  
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ........................................................................................................ .................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................)  
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ........................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
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 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. หลักการและเหตุผล  

ตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง  ปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของ
กระทรวงศึกษำธิกำร  ข้อ 5 ให้มีส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค มีอ ำนำจหน้ำที่ (3) ก ำกับดูแล ติดตำม และประเมินผล
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ (4) สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรและติดตำม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่รับผิดชอบ  โดยมอบหมำย
ภำรกิจงำนให้กลุ่มตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล  มีหน้ำที่ ก ำกับดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ ก ำกับดูแลเร่งรัดติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร
จัดกำรกำรศึกษำของหน่วยงำนกำรศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่รับผิดชอบ วำงแผนและจัดระบบกำร
ประสำนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ใน พ้ืนที่ รั บผิดชอบ และระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 
2560 จึงก ำหนดให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 เพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของกระทรวงและมี อ ำนำจหน้ำที่ 
5 ประกำร คือ 1) ก ำหนดแนวทำงกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กำรใช้จ่ำย งบประมำณ
กำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 2) ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ วิจัย นิเทศ 
ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ของหน่วยงำนกำรศึกษำ 3) ให้ค ำแนะน ำหรือข้อเสนอแนะเพ่ือ
กำรปรับปรุงระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  และข้อเสนอเพ่ือกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำระดับจังหวัด 4) รำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำระดับภำค  ไปยัง
คณะกรรมกำร 5) ติดตำม ตรวจสอบ เฝ้ำระวังเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่มีผลกระทบและรำยงำนผลกระทบ  ผลกำร
ด ำเนินกำรต่อปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง 6) จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือประโยชน์ใน
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล กำรจัดกำรศึกษำในระดับภำค 
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ดังนั้น เพ่ือให้กำรติดตำม ประเมินผลและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร ของหน่วยงำนกำรศึกษำในพ้ืนที่
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และแก้ไขปัญหำได้อย่ำงรวดเร็วทันต่อสถำนกำรณ์ โดยมุ่งเน้น
ระบบกำรประสำนควำมร่วมมือแบบบูรณำกำรกำรท ำงำนของทุกภำคส่วนในพ้ืนที่ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุก
สังกัดในระดับจังหวัด ทั้งในและนอกกระทรวงศึกษำธิกำร ให้สำมำรถเชื่อมโยงติดต่อสื่อสำรถึงกัน ได้ทุกระดับ จำก
เหตุผลควำมจ ำเป็นดังกล่ำวส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ซึ่งรับผิดชอบภำรกิจในกำรสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจ
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร จึงได้จัดท ำโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร กรณีปกติ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ขึ้น 

6. วัตถุประสงค ์
6.1 เพ่ือวิเครำะห์ สภำพปัญหำ นโยบำยกำรตรวจรำชกำร ปัญหำ อุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมทั้ง

แนว ทำงกำรแก้ไข ป้องกันปัญหำกำรด ำเนิน โครงกำรที่ส ำคัญตำมนโยบำยของรัฐบำลและกระทรวงศึกษำธิกำร  
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์ต่อเด็ก เยำวชน และประชำชนโดยเร็ว 

6.2 เพ่ือจัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำร ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กรณีปกติ ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 

 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
 7.1 เชิงปริมาณ  

1) ร้อยละของผู้บริหำร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มในส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ศึกษำนิเทศก์ สังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
(ปรำจีนบุรี นครนำยก  สระแก้ว จันทบุรีและตรำด) 

๒) ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กรณีปกติ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 
 7.2 เชิงคุณภาพ  

ด ำเนินกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน/โครงกำรที่ส ำคัญตำมนโยบำย ของรัฐบำลและ
กระทรวงศึกษำธิกำรมอบหมำย และด ำเนินกำรเก็บข้อมูล สรุป วิเครำะห์ เขียนรำยงำนกำรวิจัย รำยงำน       ต่อ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และส่งเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ไปยังหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำที่  เกี่ยวข้องเพ่ือ
ใช้ประโยชน์ทำงกำรศึกษำตำมแผนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กรณีปกติ ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 

  
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ     

ผู้บริหำร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มในส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ศึกษำนิเทศก์ สังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด (ปรำจีนบุรี นครนำยก 
สระแก้ว จันทบุรีและตรำด) จ ำนวน 30 คน 

9. ระยะเวลาด าเนินการ เดือนตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563 
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10. สถานที่ด าเนินการ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๙ 

11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  
1) เสนอขออนุมัติโครงกำร  
2) แตง่ตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
3) จัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำรฯ 
4) สรุป ประเมินผล และรำยงำนผล 

12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  
1) โครงกำรผ่ำนกำรอนุมัติ  
2) มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  
3) มีแผนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กรณีปกติ ประจ ำปีงบประมำณ 

2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ทั้ง 5 จังหวัด  
4) สรุปกำรติดตำม ประเมินผล กำรปฏิบัติรำชกำรตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปี

งบประมำณ 2563 รำยงำนผู้บริหำรรับทรำบ 
 

13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
       13.1 เชิงปริมาณ 

1) ผู้บริหำร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มในส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ศึกษำนิเทศก์ สังกัด ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด (ปรำจีนบุรี นครนำยก สระแก้ว จันทบุรีและตรำด) จ ำนวน 30 คน เข้ำร่วมประชุม
ร้อยละ 100  

2) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 มีแผนกำรตรวจรำชกำร ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กรณี
ปกติ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 
      13.2 เชิงคุณภาพ 

แผนกำรตรวจรำชกำร ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กรณีปกติ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ผ่ำนกำรร่วมกันของกลุ่มเป้ำหมำยทั้ง 5 จังหวัด ในกำรร่วมกันวิเครำะห์ สภำพปัญหำ 
นโยบำยกำรตรวจรำชกำร ปัญหำ อุปสรรค ผลกระทบที่เกิดข้ึนรวมทั้งแนว ทำงกำรแก้ไข ป้องกันปัญหำกำรด ำเนิน 
โครงกำรที่ส ำคัญตำมนโยบำยของรัฐบำลและกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์ต่อเด็ก 
เยำวชน และประชำชน และสำมำรถใช้ในกำรติดตำม ประเมินผลและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร ของหน่วยงำน
กำรศึกษำในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 

 
 
 
 

 

รูปที่ 1   

 

รูปที่ 2   

 

รูปที่ 3   

 

รูปที่ 4     

 

รูปที่ 5   

 

รูปที่ 6   
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15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

... 5,700 .... ... 5,700 .... ..........0......... ... 5,700 .... ...................... ................... 
แหล่งงบประมาณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      16.1 ปัญหำ อุปสรรค 

............................................................    ไม่มี             ........................................................... 
      16.2 แนวทำงแก้ไข 

............................................................    ไม่มี             ........................................................... 

17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
ประสำนงำนข้อมูลจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรจัดท ำสรุปรำยงำนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจ

รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กรณีปกติ รอบท่ี 1 ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 

18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 มีแผนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กรณีปกติ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 เพ่ือสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรในระดับจังหวัดของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9  โดย
กำรด ำเนินกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน/โครงกำรที่ส ำคัญตำมนโยบำย  ของรัฐบำลและกระทรวง
ศึกษำธิกำรมอบหมำย และด ำเนินกำรเก็บข้อมูล สรุป วิเครำะห์ เขียนรำยงำนกำรวิจัย รำยงำน ต่อหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง และส่งเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ไปยังหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำที่ เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประโยชน์
ทำงกำรศึกษำและสำมำรถประสำนงำนด้ำนต่ำงๆ ทั้งเรื่องกำรติดตำม ประเมินผลและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร  
กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ต่ำงๆ  กำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำในพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบ ตลอดจนใช้ใน
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน ทั้งหมดเป็นไปเพ่ือกำรปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรศึกษำ ให้ ตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนและหน่วยงำนต่ำงๆ ในพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
๑9. ผู้รายงาน    นำงภัทรำนิษฐ์  งำมวงศ์น้อย.      ต าแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 
     โทรศัพท์   082 - 9949154   โทรสาร  038-512190  E-mail:  nfetakk@gmail.com 

20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 16 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 
2. ชื่อโครงการ พัฒนำเว็บไซต์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (10.กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม/11.ศักยภำพคนตลอดช่วง
ชีวิต/12.กำรพัฒนำกำรเรียนรู้) 

4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศำสตร์.......................................................................................................... .........................) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ...................................................... ...................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
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 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. หลักการและเหตุผล  

ในยุคที่โลกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลดิจิทัลผ่านทางเครือข่ายเน็ตเวิร์ค และมีแนวโน้มที่ข้อมูลเหล่านั้นจะ
กระจายสู่สังคมอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นเมื่อมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นทุกวัน ทั้งเรื่องความครอบคลุมของ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้ยังถูกบรรจุไว้เป็นหนึ่งในวาระแห่งชาติอีกด้วย เนื่องจากแนวโน้มของระบบอินเทอร์เน็ตซึ่ง
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ประชากรจ านวนมากรับฟังข่าวสารจากระบบอินเทอร์ เน็ตกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรไม่
แสวงหาผลประโยชน์ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานต่าง ๆ นิติบุคคล หรือกระทั่งบุคคลธรรมดา หลากอาชีพหลายสาขา
จึงให้ความส าคัญกับการสร้างสื่อทางอินเทอร์เน็ต สร้างเว็บไซต์หรือสนับสนุนให้มีการรับท าเว็บไซต์เป็นของตนเอง
เพ่ือประชาสัมพันธ์ โฆษณางานหรือกิจกรรมต่าง ๆ   

เว็บไซต์มีความส าคัญกับหน่วยงานและวงการธุรกิจ ปัจจุบันเว็บไซต์เปรียบเหมือนสิ่งหนึ่งที่ไม่อาจขาดได้ 
เมื่อไม่ว่าจะหน่วยงาน บริษัทใหญ่หรือเล็กต่างก็ท าเว็บไซต์เป็นของตนเอง เพราะเว็บไซต์คือช่องทางส าคัญที่จะท า
ให้หน่วยงานหรือบริษัทมีโอกาสได้น าเสนอข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรมของหน่วยงานของตนให้ผู้คนจ านวนมากได้
เห็น ซึมซับ และรับทราบถึงภารกิจ บทบาทหน้าที่ หรือบริการ ด้วยต้นทุนที่ต่ ายิ่งกว่าการใช้สื่อหลักอย่างวิทยุ 
โทรทัศน์ และการเกิดขึ้นของ Social Media ยังท าให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ ด้วย SEO (Search 
Engine Optimization หมายถึงวิธีการปรับแต่งโครงสร้างหน้าตาเว็บไซต์ การปรับแต่งโค๊ด ปรับแต่งความเร็วใน
การเข้าถึงเว็บไซต์ และการเขียนเนื้อหาให้เป็นไปตามความต้องการของ เว็บ Search Engine เช่น เว็บ Google, 
Bing เป็นต้น ซึ่งผลลัพธ์ปรับแต่งเว็บไซต์ของการท า SEO จะท าให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับอยู่ในล าดับต้นๆ ของ
ผลการค้นหา ด้วยคีย์เวิร์ด) กระจายได้อย่างรวดเร็ว และกว้างขวางยิ่งกว่าสื่อกระแสหลัก ดังที่ปัจจุบันเราจะได้เห็น
สื่อกระแสหลักจ าเป็นต้องพ่ึงข้อมูลและหลักฐานจากการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตกันบ่อยครั้งยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องชี้
ให้เราตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูลดิจิทัลกันอย่างชัดเจน เมื่อผู้คนและหน่วยงานต่างก็ใช้เว็บไซต์ ท าเว็บไซต์ 
เพ่ือพัฒนา ประชาสัมพันธ์ภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงาน รูปแบบเว็บไซต์ การจัดการระบบให้ใช้งานง่าย  อ่านง่าย 
และเอาใจใส่ต่อข้อมูลที่น าเสนอ ดังนั้นการมีเว็บไซต์ท่ีดูดี น่าเชื่อถือจึงเป็นหนึ่งสิ่งที่สามารถช่วยสร้างช่อง 
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ทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้ ถึงแม้หน่วยงานที่ใหญ่โตทว่าเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลกลับมีแต่ข้อบกพร่อง หรือไม่มี
เว็บไซต์ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้ผู้รับบริการมีความรู้สึกในด้านลบและลดความเชื่อถือลงได้ ในทางตรงกันข้าม แม้จะ
เป็นหน่วยงานหรือบริษัทเล็ก ๆ แต่การสร้างเว็บไซต์ให้ดึงดูด น่าดู น่าอ่าน น่าติดตาม ก็ท าให้สามารถดึงดูดความ
สนใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี ประกอบกับสังคมในยุคปัจจุบันเป็นยุคเทคโนโลยีได้มีการพัฒนา
สารสนเทศต่างๆ และได้เข้ามามีบทบาทในด้านการสื่อสาร ค้นหาข้อมูลมากขึ้น ท าให้ไม่ต้องยุ่งยากในการสืบหา
ข้อมูลข่าวสารการสื่อสารทางด้านอินเตอร์เน็ตจึงเป็นสิ่งส าคัญในการค้นหาแหล่งข้อมูลข่าวสารจ านวนมาก และ
สามารถน าข่าวสารสาระความบันเทิงให้ผู้ เข้ามาใช้บริการได้อย่างทั่วถึง ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตมีบทบาทและมี
ความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของมนุษย์เราเป็นอย่างมากเพราะท าให้วิถีชีวิตเราทันสมัยและทันเหตุการณ์อยู่เสมอ 
เนื่องจากอินเตอร์เน็ตมีการเสนอข้อมูลข่าวสารปัจจุบัน และสื่อต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ 
  ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 เป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตาม
ค าสั่งของหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ  ที่   11/2559 เรื่อง  การบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 ดังนั้น ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 จึงเล็งเห็นความส าคัญในพัฒนาเว็บไซต์ของ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์งานของหน่วยงานให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 และเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่บุคคลที่สนใจ ต่อไป 

6. วัตถุประสงค ์
พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของศึกษาธิการภาค 9 เพ่ือให้เป็นช่องทางในการ

ติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ให้กับประชาชนและผู้สนใจทั่วไปรับทราบ   
 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
      7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 

ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซต์ของ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9  

      7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 มีเว็บไซต์ที่ครอบคลุมและครบถ้วนรองรับกำรตรวจจำกหน่วยงำนภำยในและ

ภำยนอกและเพ่ือใช้ประโยชน์เป็นช่องทำงในกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรและประชำสัมพันธ์กิจกรรม ข่ำวสำร ประกำศ  

8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ    
มีเว็บไซต์ที่ครอบคลุมและครบถ้วนรองรับกำรตรวจจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอกและเพ่ือใช้

ประโยชน์เป็นช่องทำงในกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรและประชำสัมพันธ์กิจกรรม ข่ำวสำร ประกำศ ผู้เข้ำชมเว็บไซต์มี
ควำมพึงพอใจในกำรเข้ำใช้เว็บไซต์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 
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9. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลำคม 2562  -  กันยำยน 2563 
10. สถานที่ด าเนินการ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

ที ่ กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลา 
1 รวบรวบข้อมูลเพื่อด ำเนินกำรพัฒนำเว็บไซต์ ศธภ.9 ตุลำคม – ธันวำคม 2562 
2 ด ำเนินกำรพัฒนำเว็บไซต์ อัพโหลด ดูแลและปรับปรุง ศธภ. 9 มกรำคม – กันยำยน 2563 

 
12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  

อยู่ระหว่ำงรวบรวบข้อมูล วำงแผน เพ่ือด ำเนินกำรพัฒนำเว็บไซต์  
 
13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
      13.1 เชิงปริมำณ 

 ....................................อยู่ระหวา่งด าเนนิการ................................................ 
13.2 เชิงคุณภำพ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 มีเว็บไซต์ที่ครอบคลุมและครบถ้วนรองรับกำรตรวจจำกหน่วยงำนภำยในและ

ภำยนอกและเพ่ือใช้ประโยชน์เป็นช่องทำงในกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรและประชำสัมพันธ์กิจกรรม ข่ำวสำร ประกำศ   
 
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 

- อยู่ระหว่ำงด ำเนินงำน – 
 

15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

15,000 0 0 0   
แหล่งงบประมาณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 

  ผังเว็บไซต์อาจไม่ครบถ้วนเพื่อรองรับการตรวจจากหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายใน 
 

     16.2 แนวทำงแก้ไข 
ตรวจสอบหัวข้อการตรวจ ประสานผู้ดูแลเว็บไซต์เพ่ือปรับหน้าเว็บไซต์ให้มีตามหัวข้อการตรวจอย่าง

ครบถ้วน และเข้าถึงได้จริง 
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17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 รวบรวบข้อมูล วำงแผน เพ่ือด ำเนินกำรพัฒนำเว็บไซต์ 
 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์และสื่อสารไปยังผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องภายในและภายนอกองค์กร 
 
๑9. ผู้รายงาน นำยสัจจำ  จุ่นบุญ ต าแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร      
โทรศัพท์ 094 - 4968813  โทรสาร................................  E–mail : ............................................................... 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 20 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563 

 


