รายชื่อโครงการที่ดาเนินการปีงบประมาณ 2563

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสานักงานศึกษาธิการภาค
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัตริ ะดับภาค
Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสานักงานศึกษาธิการภาค 9
TFE (Teams For Education) ของสานักงานศึกษาธิการภาค 9
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่สานักงานศึกษาธิการภาค 9
คัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุน ม.ท.ศ.
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนกากับติดตามงานการบริหารการศึกษาของจังหวัด
สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการกรณีปกติ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการฯ
ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทาแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
ปกติบประจ
าปีงานั
บประมาณ
2563การภาค
สานักงานศึ
พักรณี
ฒนาเว็
ไซต์ของส
กงานศึกษาธิ
9 กษาธิการภาค 9

โครงการได้รับ
งบประมาณ
ทั้งสิ้น

หน้า

68,000
540,000
50,000
100,000
40,000
11,400
60,000

1
5
11
17
24
31
36

45,520
23,080
5,700
15,000

41
46
52
58

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9
2. ชื่อโครงการ พัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ประจำปีงบประมำณ 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 และทำเครื่องหมำย √ 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 ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศำสตร์.............................................................................................................................. .....)
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)
4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุข้อ............................................................................................................)
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ........................................................................................................)
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำกำลังคน 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
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
๔.8.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงำนบูรณำกำรอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
ส ำนั กงำนปลั ด กระทรวงศึก ษำธิก ำร ได้ กำหนดแผนยุ ทธศำสตร์กำรพัฒ นำข้ำรำชกำรของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร โดยมียุทธศำสตร์ (Strategy) กำรพัฒนำข้ำรำชกำร 5 ด้ำน คือ 1. พัฒนำสมรรถนะของ
บุ ค ลำกรให้ ส ำมำรถขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศำสตร์ ข ององค์ ก ร 2. พั ฒ นำบุ ค ลำกรให้ เ ป็ น คนดี มี ค วำมซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยและเข้ำถึงประชำชน 3. พัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถเป็นผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง 4. สร้ำง
คุณภำพชีวิตที่ดีในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร และ 5. พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน
ในบริบทเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน และสำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนหรือสำนักงำน ก.พ. ได้ทำกำร
กำหนดมำตรฐำนคุณสมบัติที่พึงประสงค์สำหรับข้ำรำชกำรพลเรือนไว้ สำหรับใช้เป็นกรอบในกำรบริหำรและพัฒนำ
ข้ำรำชกำรที่ถือเป็ นทรัพยำกรบุ คคลที่สำคัญของส่ว นรำชกำรต่ำงๆ ไว้ โดยมำตรฐำนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับ
แผนกำรพัฒนำข้ำรำชกำรของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement
Motivation) บริกำรที่ (Service Mind) กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ (Expertise) กำรยึดมั่นในควำม
ถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) และกำรทำงำนเป็นทีม (Teamwork) ทักษะที่จำเป็น 4 ทักษะ คือ
ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ ทักษะกำรคำนวณ และทักษะกำรจัดกำรข้อมูล
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ได้เล็งเห็นควำมสำคัญของกำรพัฒนำบุคลำกรตำมแนวทำงที่สำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และสำนักงำน ก.พ. กำหนด ซึ่งมุ่งเน้นในกำรพัฒนำทักษะ และควำมสำมำรถของ
บุคลำกร และในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้บุคลำกรในองค์กรมีควำมสำมัคคี มีควำมรักและผูกพันกันในองค์กร
ซึ่งจะทำให้กำรดำเนินงำนขององค์กรสำเร็จลุล่วงตำมเป้ำหมำยที่หน่วยงำนตั้งไว้
ดังนั้น เพื่อให้บุคลำกรมีทักษะควำมสำมำรถ ควำมชำนำญงำน มีควำมรักควำมสำมัคคี พร้อมทั้งปรับ
ทัศนคติให้ เป็ น ไปในทิศทำงเดีย วกัน ส ำนั กงำนศึกษำธิกำรภำค 9 จึงได้กำหนดให้ มีโ ครงกำรพัฒ นำบุคลำกร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ขึ้น
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6. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรบริหำรจัดกำรองค์กรให้ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
2. เพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และสำมำรถสร้ำงสรรค์งำนใหม่ๆ
ให้กับองค์กร
3. เพื่อให้บุคลำกรมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล
4. เพื่อให้บุคลำกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดควำมสมัครสมำนสำมัคคีและควำมพร้อม
เพรียงในหมู่คณะ
7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
บุคลำกรในสังกัดสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 จำนวน 21 คน
7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
บุคลำกรสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 สำมำรถนำควำมรู้จำกกิจกรรมต่ำงๆ มำใช้ในกำรพัฒนำกำร
ปฏิบัติงำนได้เต็มศักยภำพ
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ บุคลำกรในสังกัดสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9
9. ระยะเวลาดาเนินการ มกรำคม – กันยำยน 2563
10. สถานที่ดาเนินการ จังหวัดฉะเชิงเทรำ หรือใกล้เคียง
11. กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. สำรวจควำมต้องกำรพัฒนำบุคลำกร
2. สรุปผลควำมต้องกำรและขออนุมัติโครงกำร
3. ประชุมพิจำรณำกำหนดวันจัดกิจกรรม
4. แจ้งเวียนให้บุคลำกรภำยในสำนักงำนทรำบ
5. ประสำนงำนเกี่ยวกับสถำนที่ศึกษำดูงำน
6. ดำเนินกำรจัดกิจกรรมศึกษำดูงำน
7. สรุปและรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม
12. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
13. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 7)
13.1 เชิงปริมำณ
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
13.2 เชิงคุณภำพ
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
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๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรดำเนินกำรสู่ควำมสำเร็จ จำนวน 5 ภำพ
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB)
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
15. งบประมาณ
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด

ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
68,000
0
0
แหล่งงบประมาณ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
0

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
0

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
0

16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
16.1 ปัญหำ อุปสรรค
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
16.2 แนวทำงแก้ไข
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
17. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
........................................................................................................................... ..........................................................
.....................................................................................................................................................................................
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
1. บุคลำกรร่วมกันบริหำรจัดกำรองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง เพื่อสอดคล้องกับกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
2. บุคลำกรร่วมกันปฏิบัติงำนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และสร้ำงสรรค์งำนใหม่ๆ ให้กับองค์กร
3. บุคลำกรมีขวัญ กำลังใจในกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล
4. บุคลำกรได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดควำมสมัครสมำนสำมัคคีและควำมพร้อม
เพรียงในหมู่คณะ
๑9. ผู้รายงาน น.ส.วิริยำภรณ์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์ ตาแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล
โทรศัพท์ 038 – 512190 โทรสาร 038 – 512191 E–mail : ...............................................................
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 24 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563
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แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9
2. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติระดับภูมิภำค สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 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 และทำเครื่องหมำย √ 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 ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศำสตร์...................................................................................................................................)
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)
4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุข้อ............................................................................................................)
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ........................................................................................................)
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำกำลังคน 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
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
๔.8.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงำนบูรณำกำรอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
แนวนโยบำยของนำยกรั ฐ มนตรี (พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชำ) ที่ ไ ด้ ก ำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ไ ว้ ใ ห้
กระทรวงศึกษำธิกำรนำไปกำหนดยุทธศำสตร์เพื่ อกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรไว้ว่ำ “ยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำที่ดีขึ้น มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และลดควำมเหลื่อมล้ำอย่ำงทั่วถึง ผลิตและพัฒนำกำลังคน
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ควำมต้ อ งกำรและรองรั บ กำรพั ฒ นำประเทศ” จุ ด เน้ น ของนโยบำยกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร
จะด ำเนิ น กำรตำมแผนยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เป็ น จุ ด เน้ น ด้ ำ นกำรศึ ก ษำ
ที่จะดำเนินกำร ๖ ด้ำน คือ ๑) ควำมมั่นคง ๒) กำรผลิต พัฒนำกำลังคนและสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
๓) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน ๔) กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำร
ศึกษำ ๕) กำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตประชำชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ๖) กำรพัฒนำระบบและกำรบริหำร
จัดกำรยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค จึงเป็นแนวทำงในกำรบรรลุจุดหมำยของกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ในพื้น ที่ และสิ่งที่สำคัญยิ่งในกำรจั ดทำยุ ทธศำสตร์ ที่จะต้องกำหนดจุดหมำยของกำรพัฒนำให้ ชัดเจน เพื่อให้
ยุ ทธศำสตร์ ที่ได้ออกมำนั้ น ตรงตำมควำมต้อ งกำร และดำเนินไปในทิศทำงที่ถูกต้อง นั่ นคือต้องประกอบด้ว ย
กำรกำหนดพันธกิจ (mission) วิสัยทัศน์ (vision) ประเด็นยุทธศำสตร์ (strategy issue) เป้ำประสงค์ (goal) ของ
แผนยุทธศำสตร์ กำรสร้ำงตัวชี้วัด (Key Performance Identification) ค่ำเป้ำหมำย (target) และ
กลยุทธ์ (strategy) ตำมคำสั่ งหั วหน้ ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำ
ในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้จัดตั้งสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค มีอำนำจหน้ำที่ในกำรกำหนดยุทธศำสตร์
และบทบำทกำรพัฒนำภำคต่ำง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ ทิศทำงกำรดำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรขับ เคลื่ อนกำรปฏิรู ป กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภ ำค นโยบำย ยุทธศำสตร์
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด รวมทั้งกำรพัฒนำด้ำนอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตำม
ศักยภำพและโอกำสของบุ คคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่ ดังนั้น สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 เห็ นควำมสำคัญ
ของกำรขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรไปสู่กำรปฏิบัติในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ที่จำเป็นต้องวิเครำะห์และประสำนควำมเชื่อมโยงให้สอดคล้องในกำรขับเคลื่อน 4 ระดับ ได้แก่ แผนกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน/นโยบำยของรัฐบำลและยุทธศำสตร์ชำติ (Agenda Based) ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร
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และองค์ ก รหลั ก (Function Based) ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำกลุ่ ม จั ง หวั ด (Cluster Based) และยุ ท ธศำสตร์
กำรพัฒนำจังหวัด (Area Based) รวมทั้งนำสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรและควำมเร่งด่วนของกลุ่มจังหวัดมำเป็น
จุดเน้นของกำรพัฒนำกำรศึกษำ โดยมีเป้ำหมำยสำคัญที่จะต้องขับเคลื่อนนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำให้สำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์ จึงจำเป็นต้องมีกำรทบทวนหรือจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของภำค รวมทั้ง
แผนปฏิบัติกำรประจำปี เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำของภำค
6. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติในระดับ
ภูมิภำคได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
2. เพื่อสื่อสำรนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติในภูมิภำค
3. เพื่อกำหนดยุทธศำสตร์และบทบำทกำรพัฒนำภำคให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำ
ประเทศ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด
4. เพื่อพัฒนำกำรศึกษำแบบร่วมมือและบูรณกำรกับหน่วยงำนใน ศธ. และหน่วยงำนอื่นหรือภำคส่วนที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่
5. เพื่อกำหนดโครงกำรหลักและโครงกำรรองที่สำคัญในกำรตอบโจทย์กำรบริหำรจัดกำรศึกษำในภำคได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
1) แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค จำนวน 1 ฉบับ
2) รำยงำนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค จำนวน 1 ฉบับ
3) บุคลำกรสังกัดหน่วยงำนใน ศธ. และหน่วยงำนอื่นหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
4) สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด มีโครงกำรหลักบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี และโครงกำรรองให้เหมำะสมตำมบริบทของแต่ละพื้นที่
7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
1) มีกำรสื่อสำรยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติในระดับภูมิภำคได้อย่ำงเป็น
รูปธรรมมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด
2) กรอบทิศทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำในพื้นที่ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ
นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดแบบร่วมมือและบูรณกำร
กับหน่วยงำนใน ศธ. และหน่วยงำนอื่นหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
3) สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่ 5 จังหวัด มีทิศทำงพัฒนำกำรพัฒนำกำรศึกษำตำมโครงกำรหลัก
และโครงกำรรอง ที่มีควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์จังหวัด
สภำพปัญหำควำมต้องกำรในพื้นที่ตำมบริบทของจังหวัด
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8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
ผู้ บ ริ ห ำรและผู้ รั บ ผิ ด ชอบในกำรก ำหนดยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำกำรศึ ก ษำของหน่ ว ยงำนใน ศธ .
และหน่วยงำนอื่นหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ประกอบด้วย 5 จังหวัด
9. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563
10. สถานที่ดาเนินการ จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9
11. กิจกรรมที่ดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ 5
จังหวัด
2 ประชุมปฏิบัติกำรกำรสื่อสำรยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของ
กระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติในภูมิภำคจัดทำ (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีและข้อมูล
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำระดับภำค
3 ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำคและกำร
จัดทำโครงกำรหลักและโครงกำรรอง
4 กำกับดูและให้ข้อเสนอแนะ ติดตำมและประเมินผลกำรขับเคลื่อนเกี่ยวกับ
กำรแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด,กำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
และกำรดำเนินกำรงำนโครงกำรหลักและโครงกำรรองของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด
5 สนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษำธิกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
ระยะเวลา
รับผิดชอบ
ศธภ. 9 ม.ค. - ก.ย. 63
ศธภ. 9

ม.ค. - ก.ย. 63

ศธภ.9

ม.ค. - ก.ย. 63

ศธภ. 9

ม.ค. - ก.ย. 63

ศธภ. 9

ต.ค. 62 -ก.ย.
63

12. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรสื่อสำรควำมเชื่อมโยงและควำมสอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนแม่บท
และกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนพัฒนำกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์ ในระบบ eMENSCR
ในวันที่ 17 มกรำคม 2563 ณ โรงแรมซันไรส์ ลำกูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ อำเภอบำงคล้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
13. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 7)
13.1 เชิงปริมำณ
ผู้เข้ำร่วมประชุม ผู้บริหำรและผู้รับผิดชอบในกำรกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของหน่วยงำน
ใน ศธ. และหน่วยงำนอื่นหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จำนวน 57 คน

~9~
13.2 เชิงคุณภำพ
ส ำนั กงำนศึกษำธิ กำรจั ง หวั ดทั้ ง 5 จั งหวัด มีค วำมเข้ำใจทิ ศทำงกำรพัฒ นำกำรศึก ษำของส ำนัก งำน
ศึกษำธิกำรภำค สำมำรถเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนแม่บท เพื่อรำยงำนผลในระบบ eMENSCR ได้อย่ำง
ถูกต้อง
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรดำเนินกำรสู่ควำมสำเร็จ จำนวน 5 ภำพ
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB)
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15. งบประมาณ
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด

ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
540,000
42,517
0
42,517
แหล่งงบประมาณ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
16.1 ปัญหำ อุปสรรค
ภาคี เ ครื อ ข่ า ยไม่ เ ห็ น ความส าคั ญ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในจั ด ท าแผนการจั ด การศึ ก ษาในพื้ น ที่
อย่างแท้จริง
16.2 แนวทำงแก้ไข
การมีช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
โดยการสร้างพื้นที่ในสังคม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้และเข้าใจ บทบาทของสานักงานศึกษาธิการภาคให้มาก
ขึ้น โดยจัดให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นต่อการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ในพื้นที่
17. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
จัดเตรียมข้อมูลเพื่อประชุมซักซ้อมกำรจัดทำโครงกำรหลักโครงกำรรองระดับภำค เพื่อจัดทำแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด และมีทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามโครางการหลักและโครงการรอง สภาพปัญหาความต้องการในพื้นที่
ตามบริบทของจังหวัด
๑9. ผู้รายงาน นำงจันทรำ เกียรติลุนสงฆ์ ตาแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มยุทธศำสตร์กำรศึกษำ
โทรศัพท์094-4968813 โทรสาร................................ E–mail : ...............................................................
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 20 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563
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แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9
2. ชื่อโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 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 และทำเครื่องหมำย √ 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 ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศำสตร์...................................................................................................................................)
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)
4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุข้อ............................................................................................................)
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ........................................................................................................)
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำกำลังคน 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
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
๔.8.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงำนบูรณำกำรอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษำธิกำรเป็ นองค์กรหลักในกำรขับเคลื่ อนและพัฒ นำคุณภำพกำรศึกษำของประเทศให้ มี
ประสิทธิภำพทัดเทียมกับนำนำประเทศ รวมทั้งส่งเสริมกำรศึกษำให้กับเยำวชน ประชำชน ให้มีควำมรู้ มีคุณภำพ มี
ศักยภำพในกำรพัฒนำตนเอง พัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ โดย
กระทรวงศึกษำธิกำรได้กำหนดนโยบำยและมำตรกำรต่ำงๆ ที่จะดำเนินกำรเพื่อพัฒนำกำลังคนซึ่งเป็นทรัพยำกรที่
สำคัญในกำรพัฒนำประเทศชำติ แต่ปรำกฏว่ำยังคงมีปัญหำบำงประกำรในกำรจัดกำรศึกษำของประเทศในส่วน
ภูมิภำค ทั้งในด้ำนโครงสร้ำงขององค์กร ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และด้ำนบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัญหำเหล่ำนี้ส่งผล
ต่อคุณภำพกำรศึกษำและกำรพัฒนำเยำวชน และเป็นอุปสรรคต่อกำรขับเคลื่อนและกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำของ
ประเทศให้มีประสิทธิภำพทักเทียมกับนำนำประเทศ แม้ที่ผ่ำนมำคณะรักษำควำมสงบเรียบร้อยแห่งชำติ ได้มีควำม
พยำยำมในกำรแก้ปัญหำด้วยกำรกำหนดมำตรกำรและกลไกต่ำงๆ ขึ้น โดยมีคำสั่งหัวหน้ำรักษำควำมสงบเรียบร้อย
แห่งชำติมำแล้วหลำยฉบับ แต่โดยเหตุที่สภำพกำรจัดกำรศึกษำของประเทศในส่วนภูมิภำคมีควำมซับซ้อนและสั่ง
สมเป็นระยะเวลำนำน รั ฐบำลจึ งได้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภ ำคของกระทรวงศึกษำธิกำรขึ้น เพื่อกำหนด
มำตรกำร กลไกเพิ่มเติมให้ปัญหำโดยส่วนใหญ่ได้รับกำรแก้ไขโดยเร็วเพื่อประโยชน์ในกำรเตรียมกำรและรองรับกำร
ปฏิรู ปกำรศึกษำอัน เป็ น เรื่องส ำคัญเรื่ องหนึ่งในกำรปฏิรูปประเทศตำมที่รัฐ ธรรมนูญแห่ งรำชอำณำจักรไทยได้
บัญญัติไว้
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ได้จัดตั้งขึ้นตำมคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำติ คำสั่งที่ 19/2560 เรื่องกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 3
เมษำยน พ.ศ.2560 โดยมีหน้ำที่ในกำรกำหนดยุทธศำสตร์และบทบำทกำรพัฒนำภำคต่ำงๆ ให้เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ กำหนดทิศทำงกำรดำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับภูมิภำค
แปลงยุทธศำสตร์ชำติสู่กำรปฏิบัติในระดับภำคและจังหวัดที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด และพัฒนำด้ำนอื่นๆ ตำมศักยภำพและโอกำสของบุคคล
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และชุมชนในแต่ละพื้นที่ ส่งเสริมสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อ
สร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมกำรศึกษำระดับภำค กำกับดูแล เร่งรัด กำกับติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำงำน
วิชำกำรและกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในพื้ นที่ที่รับผิดชอบและที่สำคัญ คือมีหน้ำที่กำกับดูแล
เร่งรัดติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนกำรศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่
รับผิดชอบ
ดังนั้นเพื่อให้ภำรกิจสำคัญในกำรกำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของ
หน่ วยงำนกำรศึกษำในพื้นที่รั บผิ ดชอบ เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภ ำพและเกิดประสิ ทธิผลต่อกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรและ
บริบทของเขตพื้นที่ สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 จึงได้กำหนดให้มีโครงกำร Coaching Teams เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ขึ้น เพื่อพัฒนำแนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำให้ตรงกับบริบทของพื้นที่ ตรงกับผลกำรวิเครำะห์ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรศึกษำและควำมต้องกำรของแต่ละพื้นที่ เพื่อ ให้กำรติดตำมและประเมินผล สำมำรถเป็นกลไกกระตุ้นให้
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ บริหำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งแก้ไขปัญหำด้ำนคุณภำพของผู้เรียน ให้เกิดผลลัพธ์ต่อคุณภำพ
ของผู้เรียนที่สูงขึ้น ให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเหมำะสม เป็นผู้มีองค์ควำมรู้ตำมศักยภำพและเป็นคนดีของ
สังคม
6. วัตถุประสงค์
1. เพื่อกำหนดขอบเขตแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนใน
ระดับจังหวัด 5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ตรำด ปรำจีนบุรี นครนำยก และสระแก้ว ที่มีควำมสอดคล้องเหมำะสมตำม
บริบทของพื้นที่
2. เพื่อสร้ำงควำมรับรู้เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ในระดับจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดเพื่อพัฒนำกำรศึกษำและยกระดับคุณภำพของผู้เรียน
3. ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในระดับจังหวัด 5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี
ตรำด ปรำจีนบุรี นครนำยก และสระแก้ว ที่มีควำมสอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่
7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
1. ทีม Supervisor Teams ระดับจังหวัด จำนวน 5 จังหวัด ๆ ละ 2 คน รวม 10 คน
2. บุคลำกรสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 จำนวน 6 คน รวมทั้งหมด 16 คน
7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 มีกำรกำหนดขอบเขตแนวทำงและเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรนิเทศ
ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่มีควำมสอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของแต่ละพื้นที่
เพื่อนำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรศึกษำและยกระดับคุณภำพของผู้เรียนให้เหมำะสมยิ่งขึ้น
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8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ทีม Supervisor Teams ระดับจังหวัด จำนวน 5 จังหวัด ๆ ละ 2 คน รวม 10 คน
9. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลำคม 2562 ถึง กันยำยน 2563
10. สถานที่ดาเนินการ สถานศึกษาในพื้นที่สานักงานศึกษาภาค 9
11. กิจกรรมที่ดาเนินการ
11.1 ประชุ ม ชี้ แ จงกำรด ำเนิ น งำนโครงกำร Coaching Teams เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ และ
วิ เ ครำะห์ ผ ลกำรทดสอบทำงกำรศึ ก ษำระดั บ ชำติ ขั้ น พื้ น ฐำน และข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในภำพรวมระดั บ ภำค
(ศธจ. นำเสนอกรอบกำรดำเนินงำนฯ ต่อ ศธภ. เพื่อวำงแผนกำรดำเนินงำนร่วมกัน
11.2 (ร่ ำง) กรอบระยะเวลำส ำหรั บกำรด ำเนิ นงำนโครงกำร Coaching Teams เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภำพ
กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ได้กำหนด (ร่ำง) กรอบระยะเวลำสำหรับกำรดำเนินงำนโครงกำร
Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค ๙ เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนในระดับจังหวัด/ภำค
11.3 (ร่ำง) แบบติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนโครงกำร Coaching Teams
เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๙
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ได้จัดทำ (ร่ำง) แบบติดตำมประเมินผลโครงกำร Coaching
Teams เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๙
12. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ละ 2 ชิ้น, สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 อย่ำงน้อย 1 ชิ้น
12.1 ได้กรอบระยะเวลำสำหรับกำรดำเนินงำนโครงกำร Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนในระดับจังหวัด/ภำค
12.2 ได้ แ บบติ ด ตำมประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนโครงกำร Coaching Teams เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภำพ
กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๙
13. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 7)
13.1 เชิงปริมำณ
13.1 ทีม Supervisor Teams ระดับจังหวัด จำนวน 5 จังหวัด ๆ ละ 2 คน รวม 10 คน
13.2 บุคลำกรสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 จำนวน 6 คน รวมทั้งหมด 16 คน
13.2 เชิงคุณภำพ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 มีกำรกำหนดขอบเขตแนวทำงและเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรนิเทศ
ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่มีควำมสอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของแต่ละพื้นที่
เพื่อนำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรศึกษำและยกระดับคุณภำพของผู้เรียนให้เหมำะสมยิ่งขึ้น
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๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรดำเนินกำรสู่ควำมสำเร็จ จำนวน 5 ภำพ
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB)

15. งบประมาณ
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด

ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
840
840
50,000.แหล่งงบประมาณ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-
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16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
16.1 ปัญหำ อุปสรรค 16.2 แนวทำงแก้ไข 17. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
17.1 จัดประชุมคณะกรรมกำรเตรียมกำรติดตำมและประเมินผล
17.2 ลงพื้นที่ติดตำมและประเมินผล สถำนศึกษำในพื้นที่สำนักงำนศึกษำภำค 9
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 มีเครือข่ำยและแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำร
จั ดกำรศึกษำขั้น พื้น ฐำน ระดับ จั งหวั ด ที่ส อดคล้ องเหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่ เพื่ อนำมำวำงแผนส่ งเสริ ม
สนับสนุนกำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ( O–
NET) ของนักเรียน ได้อย่ำงเหมำะสม
19. โครงการนี้เป็นโครงการที่หน่วยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ลำดับหรือไม่
16.1  เป็น  อยู่ในลำดับที่ 1
 ลำดับที่ 2  ลำดับที่ 3
16.2  ไม่เป็น
20. ผู้รายงาน ..นำงประภำวดี โกสิยำรักษ์.... ตาแหน่ง ..นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร..
หน่วยงาน ..สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค....9
โทรศัพท์ ... 038-512190 ....... โทรสาร ... 038-512191..... E-mail: Prapavadee.gos@gmail.com
2๑. วันที่รายงาน ณ วันที่ 15 มกรำคม 2563
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แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9
2. ชื่อโครงการ TFE (Teams For Education) ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ประจำปีงบประมำณ 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 และทำเครื่องหมำย √ 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 ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศำสตร์..ยุทธศำสตร์ที่ 1 ..กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์.....................)
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ....................................................................................................................)
4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุข้อ..8 ปฏิรปู กระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย)
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ..7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21................)
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำกำลังคน 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
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
๔.8.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงำนบูรณำกำรอื่น ๆ (โปรดระบุ......................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
กำรศึกษำมีบทบำทสำคัญในกำรช่วยให้เยำวชนพัฒนำทั้งทำงด้ำนปัญญำบุคลิกภำพและช่วยให้เยำวชนมี
ควำมส ำเร็ จ ในชี วิ ต ทุ ก ประเทศจึ ง หำทำงส่ ง เสริ ม กำรศึ ก ษำให้ มี คุ ณ ภำพ มี ม ำตรฐำน ควำมเป็ น เลิ ศ
ซึ่งพระรำชบั ญญั ติกำรศึก ษำแห่ ง ชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไ ขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 มำตรำ 22 กล่ำวว่ำ กำรจัดกำรศึกษำต้องยึดหลักว่ำผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำ
ตนเองได้ และถือว่ำผู้ เรี ยนมีควำมสำคัญที่สุ ด กระบวนกำรจัดกำรศึ กษำต้องส่ งเสริมให้ผู้ เรียนสำมำรถพัฒนำ
ตำมธรรมชำติและเต็มตำมศักยภำพผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเป็นองค์ประกอบอย่ำงหนึ่ง ที่บ่งบอกคุณภำพทำงกำร
ศึกษำและคุณภำพของผู้เรียน ซึ่งนับตั้งแต่กระทรวงศึกษำธิกำรได้กระจำยอำนำจกำรวัดและประเมินผลทำงกำร
ศึกษำสู่ร ะดับ สถำนศึกษำ กำรประเมิน ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนทั้งในระดับกำรเรียนกำรสอน กำรตัดสินได้-ตก และ
กำรอนุมัติควำมส ำเร็จกำรศึกษำเป็นอำนำจของสถำนศึกษำถึงแม้ว่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ
ทั่วประเทศจะใช้หลักสูตรเดียวกันของกระทรวงศึกษำธิกำร แต่ควำมหลำกหลำยในทำงปฏิบัติเรื่องรูปแบบกำรเรียนกำร
สอน กำรใช้สื่ออุปกรณ์ ตลอดจนกำรวัดและประเมินผลได้เกิดขึ้นอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งในสถำนศึกษำต่ำง ๆ ภำยใน
ภูมิภำคและต่ำงภูมิภำค
กำรวัดและประเมินผลนั้นเป็นกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน ในระดั บชั้ นประถมศึ กษำปี ที่ 3 ชั้ นประถมศึ กษำปี ที่ 6 ชั้ นมั ธยมศึ กษำ
ปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ซึ่งผลจำกกำรประเมินใช้เป็นข้อมูลในกำรเทียบเคียงคุณภำพกำรศึกษำในระดับ
ต่ ำ งๆ เพื่ อ น ำไปใช้ ใ นกำรวำงแผนยกระดั บ คุ ณ ภำพ กำรจั ด กำรศึ ก ษำ ตลอดจนเป็ น ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น
กำรตัดสินใจในระดับนโยบำยของต้นสังกัดระดับต่ำงๆ ข้อมูลที่ได้จำกกำรประเมินในระดับชั้นที่เข้ำทดสอบข้ำงต้น
จะเป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงำนในกำรตรวจสอบ ทบทวน พัฒ นำคุณภำพผู้เรียนถือเป็นภำระควำมรับผิ ดชอบของ
หน่ ว ยงำนที่จ ะต้องจั ดระบบดูแลช่วยเหลื อ ปรับปรุงแก้ไข ส่ งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ ผู้ เรียนได้พัฒ นำเต็มตำม
ศักยภำพบนพื้นฐำนควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลที่จำแนกตำมสภำพปัญหำและควำมต้องกำร ได้แก่ กลุ่มผู้เรียน
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ทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ำ กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหำด้ำนวินัย
และพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหำทำงเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มพิกำรทำงร่ำงกำยและ
สติปัญญำ เป็นต้น ข้อมูลจำกกำรประเมินจึงเป็นหัวใจของสถำนศึกษำในกำรดำเนินกำรช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที
เป็นโอกำสให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำและประสบควำมสำเร็จในกำรเรียน
ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรภ ำค 9 ส ำนั ก งำนปลั ดกระทรว งศึ ก ษำธิ ก ำร ในฐ ำนะหน่ ว ยงำ น
ทำงกำรศึ ก ษำ ซึ่ ง มี บ ทบำท ภำรกิ จ ส ำคั ญ ในกำรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กำรพั ฒ นำกำรศึ ก ษำในระดั บ พื้ น ที่
เห็นควำมสำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน คุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อเป็นกำรสร้ำงคุณลักษณะและทักษะ
ที่จำเป็นต่อกำรเรียนรู้ ให้กับผู้เรียนเพื่อเป็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้ำสู่สังคมคุณภำพในศตวรรษที่ 21
ได้ อ ย่ ำ งมี คุ ณ ภำพ จึ ง ได้ มี โ ครงกำร “TFE (Teams For Education )” ขึ้ น เพื่ อ เป็ น กำรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของหน่วยงำนในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดกำรเรียนรู้
มี ทั ก ษะจ ำเป็ น ในกำรด ำรงชี วิ ต ในสั ง คมคุ ณ ภำพยุ ค ศตวรรษที่ 21 โดยมี ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด
ในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมขับเคลื่อนในระดับพื้นที่และเป็นศูนย์ กลำงส่งเสริมกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำ และถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำระดับภำคและระดับจังหวัดเพื่อนำไปสู่
กำรพัฒนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ที่ยั่งยืนในอนำคต โดยเฉพำะตอบสนองโครงกำร TFE (Teams For
Education ) ได้อย่ ำงมีป ระสิ ทธิภำพ ในกำรนี้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปรำจีนบุรี เป็นหน่วยงำนในพื้นที่
ควำมรับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 โดยได้จัดทำรูปแบบกำรทำงำนที่เป็นคณะกรรมกำรในกำร
ขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรศึกษำภำยใต้แนวคิดที่ชื่อว่ำ PEC (Provincial Education Community) ซึ่งมีกระบวนกำร
ในทำงำนที่มีคณะกรรมกำรระดับจังหวัด และคณะกรรมกำรในระดับอำเภอ ที่ประกอบไปด้วยหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
ทุกภำคส่วนเข้ำมำร่วมเป็นคณะกรรมกำร ส่งผลให้กำรขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรศึกษำในจังหวัดปรำจีนบุรี ได้รับกำร
ยอมรับจำกทุกภำคส่วนทั้งภำครัฐและเอกชน ทำให้ง ำนด้ำนกำรศึกษำมีควำมเป็นเอกภำพและสำมำรถขับเคลื่อน
งำนด้ำนกำรศึกษำไปได้อย่ำงดียิ่ง จึงเห็นสมควรถอดบทเรียนกำรจัดกำรศึกษำบูรณำกำรรูปแบบ PEC (Provincial
Education Community) ให้จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบได้นำไปประยุกต์ใช้ เพื่อตอบโจทย์โครงกำร TFE (Teams
For Education ) ให้ประสบผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลำงข้ อ มู ล สำรสนเทสทำงกำรศึ ก ษำ และพั ฒ นำกระบวนกำรจั ด กำรเรี ย นรู้
เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและที่เกี่ยวข้องระดับภำคและระดับจังหวัด
6.2 เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำนักเรียน
ของสถำนศึกษำที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนแต่ละวิชำต่ำกว่ำเกณฑ์คะแนนร้อยละ
50 เพิ่มขึ้น
6.3 เพื่อให้ ส ถำนศึกษำมี รู ป แบบในกำรพัฒ นำคุณภำพกำรศึกษำที่ส่ งผลให้ มี ร้อยละของนักเรียนที่
คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนแต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์เพิ่มขึ้น
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7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
7.1.1 มี มี ศู น ย์ ก ลำงกำรประสำนงำน กำรบู ร ณำกำรด้ ำ นกำรเรี ย นรู้ ร ะหว่ ำ งหน่ ว ยงำน
ทำงกำรศึกษำทุกสังกัดในระดับภำคและระดับจังหวัด
7.1.2 มี แ นวทำงกำรพั ฒ นำกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ และถ่ ำ ยทอดองค์ ค วำมรู้ เ กี่ ย วกั บ รู ป แบบ/
แนวทำงกำรพัฒนำนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนแต่ละวิชำต่ำกว่ำเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น ระดับภำคและระดับจังหวัด อย่ำงน้อย 1 แนวทำงต่อ 1 จังหวัด
7.1.3 สถำนศึกษำมีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพื้นฐำน แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์เพิ่มขึ้น
7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
กำรบู ร ณำกำรด้ ำ นกำรเรี ย นรู้ ร ะหว่ ำ งหน่ ว ยงำนในจั ง หวั ด และ ภำค ในกำรพั ฒ นำคนให้ พ ร้ อ ม
เข้ ำ สู่ สั ง คมคุ ณ ภำพในศตวรรษที่ 21 เป็ น ไปตำมนโยบำยกำรศึ ก ษำและยุ ท ธศำสตร์ ข องรั ฐ บำล
ของกระทรวงศึกษำธิกำรและนโยบำยที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและ
พัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้ตำมสมรรถนะของผู้เรียนเพิ่มขึ้น
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ สถำนศึกษำในจังหวัดในพื้นที่สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-Net) แต่ละวิชำต่ำกว่ำเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ผู้บริหำร ครู บุคลลำกร
ทำงกำรศึกษำ ผู้เรียนในสถำนศึกษำทุกสังกัด รวมทั้งภำคเครือข่ำยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
9. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
10. สถานที่ดาเนินการ สถำนศึกษำนำร่องและสถำนศึกษำเครือข่ำยในจังหวัดในพื้นที่สำนักงำนศึกษำธิกำร ภำค
9 ที่เข้ำร่วมโครงกำร
11. กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. กิ จ กรรมที่ 1 จั ด ท ำและขออนุ มั ติ โ ครงกำรจั ด และติ ด ตำมกำรขั บ เคลื่ อ นรู ป แบบ/แนวทำง
กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของจังหวัดและสถำนศึกษำนำร่องในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
2. กิจกรรมที่ 2 กำรประชุมทบทวนกำรดำเนินงำนโครงกำร TFE (Teams For Education) ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 และชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินโครงกำร TFE (Teams For Education) ปีงบประมำณ 2563 และ
พิ จ ำรณำกรอบกำรด ำเนิ น โครงกำรในระดั บ พื้ น ที่ โดยจั ด ท ำเครื่ อ งมื อ ในกำรติ ด ตำมผลกำรด ำเนิ น งำนของ
สถำนศึกษำเครือข่ำยและเครื่องมือติดตำมกำรดำเนินโครงกำรของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำร TFE (Teams For Education) ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563
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2.2 ประชุ ม ทบทวนกำรด ำเนิ น งำนโครงกำร TFE (Teams For Education) ปี ง บประมำณ
พ.ศ. 2562 แต่งตั้งคณะติดตำมประเมินผลกำรดำเนินโครงกำร TFE (Teams For Education) ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 และจัดทำเครื่องมือ แผนกำรติดตำม ติดตำม สรุปผล กำรขับเคลื่อนรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำ
กำรจัดกำรเรียนรู้ของจังหวัดและสถำนศึกษำนำร่องในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
2.3 ประชุม ชี้ แจงแนวทำงสร้ ำงกำรรับ รู้ก ำรด ำเนิน โครงกำร TFE (Teams For Education)
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ระดับภำคในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนในพื้นที่ระดับภำค จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่
7 กุมภำพันธ์ 2563
2.4 จัดทำกรอบกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ พร้อมจัดทำปฏิทินกำรดำเนินโครงกำรในระดับพื้นที่
12. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
1. ได้แนวทำงกำรดำเนินโครงกำรที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกันและบูรณำกำรร่วมกันของจังหวัดในพื้นที่
รับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9
2. มีปฏิทินกำรปฏิบัติงำน หรือกรอบระยะเวลกำรกำรดำเนินโครงกำรฯ ปี พ.ศ. 2563
3. ได้รูปแบบและเครื่องมือติดตำมกำรดำเนินโครงกำรระดับภำค ปี 2562 และปี 2563 และเครื่องมือ
สำหรับนิเทศติดตำมกำรดำเนินโครงกำร ปี 2563
4. มีแผนกำรติดตำมกำรนำรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของจังหวัดและสถำนศึกษำ
นำร่องไปใช้ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
5. มีรูปแบบกำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับภำค
และกำหนดแนวทำงกำรวิเครำะห์ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
13. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 7)
13.1 เชิงปริมำณ
.............................................................อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร.......................................................
13.2 เชิงคุณภำพ
.............................................................อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร.......................................................
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๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรดำเนินกำรสู่ควำมสำเร็จ จำนวน 5 ภำพ
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB)

15. งบประมาณ
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด

ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
100,000
15,824
15,824
แหล่งงบประมาณ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-
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16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
16.1 ปัญหำ อุปสรรค
1. กำรประชุมชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินโครงกำรที่ทำง สป.จัดให้ล่ำช้ำเกือบสิ้นไตรมำสที่ 1 จึงไม่
มีควำมชัดเจนในกำรดำเนินโครงกำรและเริ่มดำเนินโครงกำรล่ำช้ำ
2. งบประมำณที่ได้รับจัดสรรไม่มีควำมแน่นอน ไม่ชัดเจน
16.2 แนวทำงแก้ไข
เสนอให้จัดประชุมแต่ต้นปีงบประมำณจะได้มีกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนไม่ปล่อยเวลำให้ล่วงเลย
17. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
รอประกำศผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562
เพื่อนำมำวิเครำะห์เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง (2560-2562) และเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2561 และปี 2562 เพื่อใช้ติดตำมกำรขับเคลื่อนรูปแบบ/แนว
ทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของจังหวัดและสถำนศึกษำนำร่อง ปีงบประมำณ 2562
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
นักเรียนจะมีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพิ่มขึ้น และมีรูปแบบกำรพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย น่ำสนใจ เพิ่มมำกขึ้น ส่งผลให้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ และกำรจัดลำดับกำรศึกษำ
ของประเทศ
๑9. ผู้รายงาน นำยสัจจำ จุ่นบุญ ตาแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
โทรศัพท์038-512190..โทรสาร038-512191 E–mail : joonboon1@hotmail.com
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 16 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563
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แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9
2. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่ประจำปีงบประมำณ 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 และทำเครื่องหมำย √ 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 ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศำสตร์...................................................................................................................................)
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)
4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุข้อ............................................................................................................)
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ........................................................................................................)
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำกำลังคน 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
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
๔.8.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงำนบูรณำกำรอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 มำตรำ ๕๔ รัฐต้องดำเนินกำร
ให้ เ ด็ ก ทุ ก คนได้ รั บ กำรศึ ก ษำเป็ น เวลำสิ บ สองปี ตั้ ง แต่ ก่ อ นวั ย เรี ย นจนจบกำรศึ ก ษำภำคบั ง คั บ
อย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย รัฐต้องดำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำ
ตำมวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชนเข้ำมีส่ว นร่วมในกำรดำเนินกำรด้ว ย ทั้งนี้ตำมกฎหมำยว่ำด้ว ย
กำรศึกษำแห่งชำติ ซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรจัดทำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ และกำรดำเนินกำร
และตรวจสอบกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติด้วย ในกำรดำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแล
และพัฒนำ รัฐต้องดำเนินกำรให้ผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ได้รับกำรสนับสนุน ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำตำมควำมถนัดของตน
กอปรกับรำชกิจจำนุเบกษำ ลงวันที่ ๓๐ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ ไว้ ณ วัน ที่ ๒๖ เมษำยน ๒๕๖๒ ซึ่ งในพระรำชบัญญั ติก ำรพัฒ นำเด็ก ปฐมวั ย พ.ศ.๒๕๖๒
กำหนดให้มีคณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย เป็นคณะกรรมกำรระดับชำติ มีนำยกรัฐมนตรีหรือรอง
นำยกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง นำยกรั ฐ มนตรี ม อบหมำย เป็ น ประธำนมี อ ำนำจในกำรจั ด ท ำนโยบำย ยุ ท ธศำสตร์ แ ละ
แผนพัฒนำเด็กปฐมวัย เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ควำมเห็นชอบ ประสำนงำน กำกับ ติดตำม และประเมินผล
กำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำเด็กปฐมวัย บูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐหรือ
องค์ก รอื่น ใดที่เกี่ย วข้องในระดับ ชำติ ถึงระดับชุมชน เสนอหรือแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีและพัฒ นำ
ฐำนข้ อ มู ล เด็ ก ปฐมวั ย เสนอควำมเห็ น ต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ กี่ ยวกั บ กำรจั ด ท ำงบประมำณแบบบู ร ณำกำรของ
หน่วยงำนรัฐที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยซึ่งสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร
พัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ (ก.พ.ป.) คือ กำรมีแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย มำตรฐำนสถำนพัฒนำ
เด็กปฐมวัยแห่งชำติ และกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
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มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มกรำคม ๒๕๖๒ เห็นชอบมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ
โดยมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ เป็นมำตรฐำนกลำงของประเทศ กอปรมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรบริกำร ดูแลพัฒนำและจัดกำรศึกษำ และกำรดำเนินงำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ทุกสังกัดที่ดูแล
เด็กในเวลำกลำงวัน ช่วงอำยุตั้งแต่แรกเกิด – ๖ ปีบริบูรณ์ หรือก่อนเข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ที่สำมำรถ
นำไปใช้ประเมินกำรดำเนินงำนของสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยทุกสังกัด เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดบริกำรและควำม
ต่อเนื่องของกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยรวมทั้งประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับ
ปฐมวัยฯ ประกำศ ณ วันที่ ๖ สิงหำคม ๒๕๖๑ กอปรกับสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร
ได้จัดทำมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติขั้นต่ำที่เหมำะสมตำมช่วง
วัย และมีควำมต่อเนื่องเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปสู่ระดับกำรศึกษำที่สูงขึ้น โดยกำหนดจุดมุ่งหมำยระดับ
ปฐมวัย คือ มีพัฒนำกำรรอบด้ำนและสมดุล สนใจเรียนรู้ และกำกับตัวเองให้ทำสิ่งต่ำง ๆ ที่เหมำะสมตำมช่วงวัย
ได้สำเร็จ และให้สถำนศึกษำทุกแห่งใช้เป็นแนวทำงสำหรับกำรพัฒนำผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ใน ๓ ด้ำน
ได้แก่ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง มีคุณลักษณะของคนไทย ๔.๐ ธำรงควำมเป็น
ไทย และแบ่งปันได้ในเวทีโลก
นอกจำกนั้ น นโยบำยรั ฐ บำล พลเอก ประยุ ทธ์ จั นทร์ โ อชำ นำยกรัฐ มนตรี ที่แ ถลงต่อ รัฐ สภำ
เมื่ อ วั น ที่ 25 กรกฎำคม 2562 ได้ ก ำหนดให้ ก ำรส่ ง เสริ ม กำรพั ฒ นำเด็ ก ปฐมวั ย เป็ น นโยบำยหลั ก
ของนโยบำยปฏิ รู ป กระบวนกำรเรี ย นรู้ แ ละกำรพั ฒ นำ ศั ก ยภำพคนไทยทุ ก ช่ ว งวั ย รวมถึ ง รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำร
กระทรวงศึกษำธิกำร นำยณัฐพล ทีปสุวรรณ ได้มอบนโยบำยให้ผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวงศึกษำธิกำรใน
โอกำสเข้ำรับตำแหน่งอย่ำงเป็นทำงกำรได้กำหนด ให้กำรศึกษำ ปฐมวัยเป็นนโยบำยสำคัญด้วย ดังนั้น เพื่อให้กำร
ดำเนิ น งำนของกระทรวงศึกษำธิกำร มีกรอบทิศทำงและเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนในส่ ว นที่เกี่ยวข้องกับกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำที่ชัดเจน เป็นไปตำมข้อกำหนดของกฎหมำย สอดคล้องกับ
แนวนโยบำยและเป้ำหมำยกำรพัฒนำของ ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ แผนปฏิรูปประเทศด้ำน
กำรศึกษำ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ นโยบำยรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
เพื่อให้เกิดกำรรวมพลัง ในกำรผลักดันและขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยร่วมกับหน่วยงำนอื่นที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรสมวัย มีควำมพร้อมสำหรับกำรเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น เป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณภำพ ตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรจึงได้ประสำนกับทุกหน่วยงำนใน
สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยของกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2563-2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. กำหนดกรอบ
ทิศทำงและเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของกระทรวง ศึกษำธิกำร ในช่วงปี 2563-2565 และให้
หน่ ว ยงำนในสั ง กั ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งน ำไปใช้ เ ป็ น กรอบแนวทำง กำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำน ๒. ให้ ผู้ บ ริ ห ำร
กระทรวงศึกษำธิกำรใช้เป็ นเครื่ องมือในกำรบริห ำรงำน จัดสรรงบประมำณ กำกับ ติดตำม และประเมินผล
ควำมส ำเร็ จ ของกำรจั ด กำรศึกษำปฐมวัย ในภำพรวมของกระทรวงศึกษำธิกำร ๓. ใช้เป็นกรอบทิศทำงและ
เป้ำหมำยกำรดำเนินงำนสำหรับกำรบูรณำกำรกำรทำงำน ร่วมกัน หรือส่งเสริม สนับสนุนกำรดำเนินงำนระหว่ำง
หน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง ในส่ ว นกลำงและส่ ว นภู มิ ภ ำค ขอบเขตของแผน ตำมกฎหมำยก ำหนดให้
กระทรวงศึกษำธิกำรมีอำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรส่งเสริมและกำกับดูแล กำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท

~ 27 ~
ปัจจุบันกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย มีหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง ศึกษำธิกำร
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ซึ่ง
ทุกหน่วยงำนมีควำมคืบหน้ำของกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจที่เกี่ยวข้องมำเป็นลำดับ สำหรับในส่วนของสำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้รับจั ดสรรงบประมำณเพื่อกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรส่ งเสริมและพัฒ นำกำรจัด
กำรศึกษำเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562 ซึ่งสำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำคและสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดได้มีกำรดำเนินงำนใน 4 เรื่องหลัก โดยมีผลกำรดำเนินงำนที่สำคัญ ได้แก่
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจผู้บริหำร ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน จัดทำระบบข้อมูล สำรสนเทศ
เด็กปฐมวัยได้แล้วเสร็จ จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำปฐมวัยเชิงบูรณำกำรระดับจังหวัดแล้วเสร็จ และกำรคัดเลือก
รวบรวม และขยำยผลผลงำนวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีของกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย รวมทั้งสิ้น
รวมทั้ง มีกำรนิเทศ กำกับ ติดตำมควำมคืบหน้ำของกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในพื้นที่เป็นระยะ
อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนั้น ในกำรดำเนินงำนข้ำงต้น สำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดได้
มี ก ำรประสำนงำน สร้ ำ งควำมร่ ว มมื อ และบู ร ณำกำรกำรท ำงำนร่ ว มกั บ หน่ ว ยงำนของกระทรวงหลั ก
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นอย่ำงดี เช่น สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำธำรณสุขจังหวัด
ท้องถิ่นจังหวัด รวมถึง ตชด. องค์กรภำคเอกชนและมูลนิธิในพื้นที่ด้วย ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินงำนขับเคลื่อนกำร
ส่ ง เสริ ม ดู แ ลและพั ฒ นำเด็ ก ปฐมวั ย ในส่ ว นของพื้ น ที่ ร ะดั บ ภำค และจั ง หวั ด เป็ น ไปอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง
และมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมำย โดยอำศัยสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค และสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเป็นหน่วยงำนหลักในกำรบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นสำคัญ
6. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำรดูแลและพัฒนำในกำรจัดศึกษำปฐมวัยอย่ำงทั่วถึง
และมีพัฒนำกำรสมวัย
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ
3. เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ำร ครู ผู้ ดู แ ลเด็ ก พ่ อ แม่ ผู้ ป กครอง และผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง มี ค วำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจ
เกิดควำมตระหนัก เล็งเห็นควำมสำคัญของกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย และมีบทบำทในกำรส่ งเสริม สนับสนุนกำรดูแล
พัฒนำและกำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่เพิ่มขึ้น
4. เพื่อบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพื้นที่
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7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ
ร้อยละ 90
2 จำนวนผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
1,00 คน/จังหวัด
ภำคส่วนที่ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำให้ควำมรู้ มีศักยภำพ เข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกำรดูแล พัฒนำและจัดกำรศึกษำให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรสมวัย
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
3 จำนวนรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในกำรพัฒนำเด็ก
ละ 2 ชิ้น
ปฐมวัย (ด้ำนบริหำรจัดกำร : ผู้บริหำร หรือด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ : ครู)
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
อย่ำงน้อย 1 ชิ้น

7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่จบกำรศึกษำระดับปฐมวัยมีพัฒนำกำรอยู่ในระดับดี
ทุกด้ำน
2 ร้อยละของสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยที่มีระดับคุณภำพผ่ำนเกณฑ์ขั้นต้นตำม
มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 60
ร้อยละ 60

8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
8.1 เด็กปฐมวัยที่ได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ ร้อยละ 90
8.2 จำนวนผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วนที่ได้รับกำร
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำให้ควำมรู้ มีศักยภำพ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดูแล พัฒนำและจัดกำรศึกษำให้เด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนำกำรสมวัย 1,00 คน/จังหวัด
8.3 จำนวนรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย (ด้ำนบริหำร
จัดกำร : ผู้บริหำร หรือด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ : ครู) สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ละ 2 ชิ้น สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
อย่ำงน้อย 1 ชิ้น

9. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563
10. สถานที่ดาเนินการ สถานศึกษาในพื้นที่สานักงานศึกษาภาค 9
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11. กิจกรรมที่ดาเนินการ
11.1 จัดประชุมผู้รับผิดชองโครงกำร
11.2 (ร่ำง) กรอบระยะเวลำสำหรับกำรดำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒ นำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
11.3 (ร่ำง) คู่มือดำเนินกำรคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์กำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย (ผู้บริหำร) โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563
11.4 (ร่ำง) คู่มือดำเนินกำรคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์กำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย (ด้ำนครูผู้สอน) โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563
12. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ละ 2 ชิ้น, สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 อย่ำงน้อย 1 ชิ้น
13. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 7)
13.1 เชิงปริมำณ
จำนวนรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย (ด้ำนบริหำรจัดกำร :
ผู้บริหำร หรือด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ : ครู)
13.2 เชิงคุณภำพ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ละ 2 ชิ้น, สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 อย่ำงน้อย 1

๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรดำเนินกำรสู่ควำมสำเร็จ จำนวน 5 ภำพ
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB)
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15. งบประมาณ
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด

ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
40,000
แหล่งงบประมาณ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
16.1 ปัญหำ อุปสรรค
16.2 แนวทำงแก้ไข
17. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
17.1 จัดประชุมคณะกรรมกำรเตรียมกำรติดตำมและประเมินผล
17.2 ลงพื้นที่ติดตำมและประเมินผล สถำนศึกษำในพื้นที่สำนักงำนศึกษำภำค 9
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ
2. ได้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย (ด้ำนบริหำรจัดกำร : ผู้บริหำร หรือด้ำน
กำรจัดประสบกำรณ์ : ครู)
๑9. ผู้รายงาน นางประภาวดี โกสิยารักษ์ ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ
โทรศัพท์ 081-3532222 โทรสาร................................E–mail : ...............................................................
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 17 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563
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แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9
2. ชื่อโครงการ คัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุน ม.ท.ศ. ในพื้นที่สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9
ประจำปีงบประมำณ 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 และทำเครื่องหมำย √ 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 ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศำสตร์...................................................................................................................................)
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.................................................................................................................... .....)
4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุข้อ............................................................................................................)
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ........................................................................................................)
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำกำลังคน 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
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
๔.8.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงำนบูรณำกำรอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงมีพระรำชดำริให้ดำเนิน โครงกำรทุนกำรศึกษำสมเด็จพระบรม
โอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร ขึ้นเมื่อปี 2552 ทรงให้นำพระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจำคโดยเสด็จ
พระรำชกุศล มำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตำมพระรำชปณิธำนที่มุ่งสร้ำงควำมรู้ สร้ำงโอกำสแก่เยำวชนไทยที่มี
ฐำนะยำกจนยำกลำบำก แต่ประพฤติดี มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำ ให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มั่นคง ต่อเนื่อง
ในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยจนสำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรีตำมควำมสำมำรถของแต่ละคน อันเป็นกำร
ลงทุนเพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถและศักยภำพแก่เยำวชนไทย ต่อมำในปี 2553 ทรงมีพระรำชดำริให้จัดตั้ง
“มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ขึ้น ทรงเป็น
องค์ประธำนกรรมกำร และทรงให้นำโครงกำรทุนกำรศึกษำฯ มำอยู่ภำยใต้กำรดำเนินงำนของมูลนิธิฯ เพื่อให้เกิด
ควำมต่อเนื่องและยั่งยืนสืบต่อไป กำรดำเนินงำนโครงกำรทุนกำรศึกษำฯ ม.ท.ศ. ที่ผ่ำนมำ มีกลไกคณะกรรมกำร
มู ล นิ ธิ ฯ ก ำกั บ ดู แ ลอ ำนวยกำรรั ด บนโยบำย และคณะอนุ ก รรมกำรขั บ เคลื่ อ นงำน ม.ท.ศ. และกำรติ ด ตำม
ประเมินผลฯ ช่วยขับเคลื่อนประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกลไกคณะกรรมกำรระดับจังหวัด
ทุกจั งหวัด ซึ่ง มีผู้ ว่ำรำชกำรจั งหวัด เป็ น ประธำน เพื่อร่ว มดำเนิ นกระบวนกำรคัดเลื อ ก คัดสรร ผู้ มี คุณสมบั ติ
เหมำะสมจำกทุ ก จั ง หวั ด เข้ ำ รั บ ทุ น พระรำชทำน พร้ อ มทั้ ง ร่ ว มกั น ติ ด ตำมดู แ ลอย่ ำ งเป็ น ระบบ โดยมุ่ ง เน้ น
กระบวนกำรดำเนินกำรภำยใต้กลไกกำรคัดเลือก คัดสรรระดับพื้นที่ ภำยใต้ 3 หลักเกณฑ์ เรียนดี ประพฤติดี และมี
ควำมพร้อมที่จะเข้ำรับกำรฝึกและพัฒนำศักยภำพ
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ดังนั้ น เพื่อให้ กำรดำเนิ น งำนตำมโครงกำรทุนกำรศึกษำสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำม
มกุฎรำชกุมำร ของพื้นที่สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมแนวทำงกำรดำเนินงำนโครงกำร
ทุนกำรศึกษำฯ ม.ท.ศ. ปี 2563 สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 จึงได้จัดทำโครงกำรคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุน ม.ท.ศ.
ในพื้นที่สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ประจำปีงบประมำณ 2563 ขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่ อ คั ด เลื อ ก คั ด สรร ผู้ รั บ ทุ น ม.ท.ศ. ในพื้ น ที่ ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรภำค 9 ประจ ำปี
งบประมำณ 2563
6.2 เพื่อส่ งเสริ มและสนั บสนุนเด็กและเยำวชนไทยที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ที่จบชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 มีโอกำสศึกษำต่อระดับมัธยมศึกษำตอน
ปลำยสำยสำมัญ สำยอำชีพ และต่อเนื่ องไปจนจบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีห รือเทียบเท่ำ ภำยใต้โครงกำร
ทุนกำรศึกษำพระรำชทำน ม.ท.ศ.
6.3 เพื่อส่งเสริมทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงำม ต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์และประเทศชำติ ส่งเสริมกำร
บ่มเพำะวินัย กำรพัฒนำศักยภำพควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถเติบโตเป็นคน
ดี มีคุณภำพ นำควำมรู้กลับไปทำงำนพัฒนำท้องถิ่นชุมชน เป็นพลเมืองที่ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชำติ
7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 เชิงปริมาณ
7.1.1 ร้อยละ 100 ของจำนวนผู้ได้รับกำรคัดเลือกคัดสรรในระดับพื้นที่ ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 9 เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด (จำนวน 8 รำย)
7.1.2 ร้อยละ 100 ของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตรำด จังหวัดนครนำยก จังหวัดปรำจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ดำเนินกำรคัดเลือก คัดสรร
ระดับพื้นที่
7.2 เชิงคุณภาพ
นั ก เรี ย นที่ จ บชั้ น มั ธ ยมศึ กษำปี ที่ 3 ในปี ก ำรศึ ก ษำ 2562 จ ำนวน 8 รำย จำก 5 จั ง หวั ด ในพื้ น ที่
รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ได้มีโอกำสเข้ำรับทุนกำรศึกษำพระรำชทำน ม.ท.ศ. โดยกลไกกำรคัดเลือก
คัดสรรระดับพื้นที่ ภำยใต้เงื่อนไข 3 หลักเกณฑ์ เรียนดี ประพฤติดี และมีควำมพร้อมที่จะเข้ำรับกำรฝึกและพัฒนำ
ศักยภำพ ต่อไป
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
8.1 ผู้ได้รับกำรคัดเลือกคัดสรรในระดับพื้นที่ ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 จำนวน 8 รำย
8.2 จังหวัดในพื้น ที่รับ ผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ จั งหวัดจันทบุรี
จังหวัดตรำด จังหวัดนครนำยก จังหวัดปรำจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว
9. ระยะเวลาดาเนินการ เดือนตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563
10. สถานที่ดาเนินการ.........หน่วยงำน สถำนศึกษำ ในพื้นที่ควำมรับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๙

~ 34 ~
11. กิจกรรมที่ดาเนินการ
1) เสนอขออนุมัติโครงกำร
2) แจ้งหลักเกณฑ์กำรดำเนินงำนโครงกำรทุนกำรศึกษำพระรำชทำน ม.ท.ศ.
3) แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน
4) จัดประชุมพิจำรณำจัดทำหลักเกณฑ์กำรคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ. ประจำปีกำรศึกษำ 2563
ระดับภำค
5) อยู่ระหว่ำงดำเนินโครงกำร ในกิจกรรมต่อไป
12. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
1) โครงกำรผ่ำนกำรอนุมัติ
2) จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ทั้ง 5 จังหวัด มีหลักเกณฑ์กำรดำเนินงำน
โครงกำรทุนกำรศึกษำพระรำชทำน ม.ท.ศ.
3) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน
4) กำรประชุมพิจำรณำจัดทำหลักเกณฑ์กำรคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ. ประจำปีกำรศึกษำ 2563
ระดับภำค เสร็จสิ้น และจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ทั้ง 5 จังหวัด มีเกณฑ์กำร
คัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ. ประจำปีกำรศึกษำ 2563 เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
5) อยู่ระหว่ำงดำเนินโครงกำร ในกิจกรรมต่อไป
13. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 7)
13.1 เชิงปริมำณ
......................................................... อยู่ระหว่ำงดำเนินโครงกำร ...........................
13.2 เชิงคุณภำพ
......................................................... อยู่ระหว่ำงดำเนินโครงกำร ...........................
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรดำเนินกำรสู่ควำมสำเร็จ จำนวน 5 ภำพ
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB)
...............................................................อยู่ระหว่ำงดำเนินโครงกำร.........................................................
15. งบประมาณ
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด

ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
งบประมาณ
รวม(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
11,400
3,100
0
แหล่งงบประมาณ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
3,100

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
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16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
16.1 ปัญหำ อุปสรรค
............................................................ ไม่มี
16.2 แนวทำงแก้ไข
............................................................ ไม่มี

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

17. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
ดำเนินกำรกิจกรรมที่ 2 จัดให้มีกำรกำรประชุมพิจำรณำกลั่นกรองรำยชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมในระดับภำค
ภำยในเดือนเมษำยน 2563
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
....................................................อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ......................................................
๑9. ผู้รายงาน นางภัทรานิษฐ์ งามวงศ์น้อย. ตำแหน่ง 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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แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9
2. ชื่อโครงการ ประชุมขับเคลื่อน กำกับ ติดตำมงำน กำรบริหำรกำรศึกษำของจังหวัด ในพื้นที่สำนักงำน
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 และทำเครื่องหมำย √ 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 ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศำสตร์...................................................................................................................................)
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)
4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุข้อ............................................................................................................)
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ........................................................................................................)
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำกำลังคน 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
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
๔.8.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงำนบูรณำกำรอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และคำสั่ง
หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่ องกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร
จำเป็นต้องมีกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ภำคและจังหวัดให้เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม สอดคล้อง
กับ นโยบำยของรั ฐ บำล นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยของส ำนักงำนปลั ดกระทรวงศึกษำธิกำร
ยุทธศำสตร์ภ ำค ยุทธศำสตร์ จังหวัด ตำมสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของภำคและจังหวัด เพื่อเป็นกรอบ
แนวทำงในกำรดำเนิน กำรพัฒนำกำรศึกษำให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนด ซึ่งต้องมีรำยละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลำ และงบประมำณ ที่ต้องใช้ในกำรดำเนินงำนของแต่ละขั้นตอน เป้ำหมำยของภำรกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภำรกิจ และตัวชี้วัดของควำมสำเร็จ เพื่อปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ นโยบำย และยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำร
ต่ำง ๆ ที่มอบหมำย ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ ทิศทำงกำรดำเนินงำน
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 สังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร จึงได้ใช้แนวทำงกำรจัดประชุม
ซักซ้อม และทำควำมเข้ำใจ ให้กับสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในส่วนของกำรบริหำรงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด กำรพัฒนำกำรศึกษำ ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้เกิดกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงกับทุกภำคส่วน สอดรับกับนโยบำย
กิจกรรม โครงกำร จึงมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องจัดกิจกรรมโครงกำรประชุมขับเคลื่อน กำกับ ติดตำมงำน กำร
บริหำรกำรศึกษำของจังหวัดในพื้นที่สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9
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6. วัตถุประสงค์
1. เพื่อขับเคลื่อนกำรบริหำรงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ให้เป็นเอกภำพและมีทิศทำงเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรม
๒. เพื่อกำกับติดตำมกำรบริหำรงำนในพื้นที่ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๓. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรบริหำรงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค และสำนักงำนศึกษำจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 5 จังหวัด
มีผู้เข้ำร่วมจำนวน 40 คน
7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 5 จังหวัด มีทิศทำงในกำรบริหำร ที่มีควำมเชื่อมโยง
สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
ผู้บริหำรและบุคลำกรของหน่วยงำนสำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 5 จังหวัด
9. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563
10. สถานที่ดาเนินการ จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9
11. กิจกรรมที่ดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1. ประชุมผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้องทั้ง 5 จังหวัด

หน่วยงาน
ระยะเวลา
รับผิดชอบ
ศธภ. 9 ม.ค. - ก.ย. 63

2 สรุปรำยงำนกำรประชุม

ศธภ. 9

ม.ค. - ก.ย. 63

3 ติดตำมกำรดำเนินงำน

ศธภ.9

ม.ค. - ก.ย. 63

4 สรุปผลกำรดำเนินงำน

ศธภ. 9

ม.ค. - ก.ย. 63
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12. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
กำรบริหำรงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด มีควำมเป็นเอกภำพและมี
ทิศทำงเดียวกันอย่ำงเป็นรูปธรรม มีกำรกำกับติดตำมกำรบริหำรงำนในพื้นที่ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 และ
เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรบริหำรงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 9
13. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 7)
13.1 เชิงปริมำณ
.................ไม่มีกิจกรรมดำเนินงำนในไตรมำส 2...................
13.2 เชิงคุณภำพ
.................ไม่มีกิจกรรมดำเนินงำนในไตรมำส 2...................
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรดำเนินกำรสู่ควำมสำเร็จ จำนวน 5 ภำพ
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB)
.................ไม่มีกิจกรรมดำเนินงำนในไตรมำส 2...................
15. งบประมาณ
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด

ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
60,000
7,600
7,600
0
แหล่งงบประมาณ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
16.1 ปัญหำ อุปสรรค
เนื่องจำกโครงกำรเป็นกำรประชุม บำงครั้งอำจไม่สำมำรถจัดประชุมได้ตำมกำหนดกำร หรือหำกมีเรื่อง
เร่งด่วน อำจส่งผลให้ไม่สำมำรถจัดประชุมได้ตำมกำหนดเวลำคำดกำรณ์ได้เพิ่มขึ้นอีก
16.2 แนวทำงแก้ไข
ต้องมีการวางแผนและจัดเตรียมหัวข้อการประชุมไว้ให้เป็นปัจจุบัน เมื่อต้องจัดประชุมจะได้ทันเวลา
17. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมควำมพร้อมจัดประชุมในครั้งต่อไป

~ 40 ~
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันกับ
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของภาค เหมาะสมกับสภาพปัญหาความต้องการในพื้นที่ตามบริบทของแต่ละจังหวัด
๑9. ผู้รายงาน นำยโชคชัย พรหมมำก ตาแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
โทรศัพท์ 094-4968813 โทรสาร................................ E–mail : ...............................................................
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 24 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563
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แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กรณีปกติ ประจำปี
งบประมำณ 2563 สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 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 และทำเครื่องหมำย √ 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 ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศำสตร์...................................................................................................................................)
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.................................................................................................................... .....)
4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุข้อ............................................................................................................)
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ........................................................................................................)
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำกำลังคน 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
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
๔.8.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงำนบูรณำกำรอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
ตำมคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง ปฏิ รูปกำรศึกษำ ในภูมิภำคของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 5 ให้มีสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค มีอำนำจหน้ำที่ (3) กำกับดูแล ติดตำม และประเมินผล
กำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ (4) สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรและติดตำม
ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมอบหมำย
ภำรกิจงำนให้กลุ่มตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล มีหน้ำที่ กำกับดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำร
ดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ กำกับดูแลเร่งรัดติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร
จัดกำรกำรศึกษำของหน่วยงำนกำรศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่รับผิดชอบ วำงแผนและจัดระบบกำร
ประสำนกำรตรวจรำชกำรของผู้ ต รวจรำชกำรกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ และระเบี ย บ
กระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ.
2560 จึงกำหนดให้สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 เพื่อสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของกระทรวงและมี อำนำจหน้ำที่
5 ประกำร คือ 1) กำหนดแนวทำงกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กำรใช้จ่ำย งบประมำณ
กำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 2) ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ วิจัย นิเทศ
ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ของหน่วยงำนกำรศึกษำ 3) ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะเพื่อ
กำรปรั บ ปรุ งระบบกำรติดตำมประเมิน ผลกำรจัดกำรศึกษำ และข้อเสนอเพื่อกำรพัฒ นำระบบกำรบริห ำรจัด
กำรศึกษำระดับจังหวัด 4) รำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำระดับภำค ไปยัง
คณะกรรมกำร 5) ติดตำม ตรวจสอบ เฝ้ำระวังเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่มีผลกระทบและรำยงำนผลกระทบ ผลกำร
ดำเนินกำรต่อปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง 6) จัดทำข้อมูลสำรสนเทศ เพื่อประโยชน์ใน
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล กำรจัดกำรศึกษำในระดับภำค
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ดังนั้น เพื่อให้กำรติดตำม ประเมินผลและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร ของหน่วยงำนกำรศึกษำในพื้นที่
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และแก้ไขปัญหำได้อย่ำงรวดเร็วทันต่อสถำนกำรณ์ โดยมุ่งเน้น
ระบบกำรประสำนควำมร่วมมือแบบบูรณำกำรกำรทำงำนของทุกภำคส่วนในพื้นที่ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุก
สังกัดในระดับจังหวัด ทั้งในและนอกกระทรวงศึกษำธิกำร ให้สำมำรถเชื่อมโยงติดต่อสื่อสำรถึงกัน ได้ทุกระดับ จำก
เหตุผลควำมจำเป็นดังกล่ำวสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ซึ่งรับผิดชอบภำรกิจในกำรสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจ
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร จึงได้จัดทำโครงกำรสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
กรณีปกติ ประจำปีงบประมำณ 2563 สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่ อ ติ ด ตำมและประเมิ น ผลผลกำรด ำเนิ น งำน/โครงกำรที่ ส ำคั ญ ตำมนโยบำยของรั ฐ บำลและ
กระทรวงศึกษำธิกำร
6.2 เพื่อสรุปและรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำ อุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมทั้งแนว ทำงกำรแก้ไข
ป้ อ งกั น ปั ญ หำกำรด ำเนิ น โครงกำรที่ ส ำคั ญ ตำมนโยบำยของรั ฐ บำลและกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์ต่อเด็ก เยำวชน และประชำชนโดยเร็ว
7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 เชิงปริมาณ
7.1.1 ร้อยละของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในกำกับทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
จันทบุรี สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรำด สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครนำยก สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ปรำจีนบุรี และสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสระแก้ว ได้รับกำรตรวจติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
7.1.2 ร้ อยละผู้ บ ริ ห ำรหน่ว ยงำนและผู้ รับผิ ดชอบ กำรติดตำม ประเมินผลและสนับสนุนกำรตรวจ
รำชกำร ของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพื้นที่สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ทุกสังกัด
7.2 เชิงคุณภาพ
7.2.1 ร้อยละของกำรดำเนินกำรติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำน/โครงกำรที่สำคัญตำมนโยบำย ของ
รัฐบำลและกระทรวงศึกษำธิกำรมอบหมำยในระดับจังหวัดของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9
7.2.2 ร้อยละของกำรดำเนินกำรเก็บข้อมูล สรุป วิเครำะห์ เขียนรำยงำนกำรวิจัย รำยงำน ต่อหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง และส่งเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ไปยังหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำที่ เกี่ยวข้องเพื่อใช้ ประโยชน์
ทำงกำรศึกษำ ในระดับจังหวัดของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
ส ำนั กงำนศึ ก ษำธิ กำรจั ง หวัด ในก ำกับ ทั้ ง 5 จัง หวัด ผู้ บ ริ ห ำรหน่ ว ยงำนแลผู้ รั บ ผิ ด ชอบ กำรติด ตำม
ประเมินผลและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร ของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพื้นที่สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9
9. ระยะเวลาดาเนินการ เดือนตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563
10. สถานที่ดาเนินการ หน่วยงำน สถำนศึกษำ ในพื้นที่ควำมรับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๙
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11. กิจกรรมที่ดาเนินการ
1) เสนอขออนุมัติโครงกำร
2) แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน
3) สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร กรณีปกติ รอบที่ 1
ประจำปี 2563
4) อยู่ระหว่ำงดำเนินโครงกำร ในกิจกรรมต่อไป
12. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
1) โครงกำรผ่ำนกำรอนุมัติ
2) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน
3) งำนสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร ของผู้ตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร กรณีปกติ รอบที่
1 ประจำปี 2563 เป็นไปตำมกำหนดกำร นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และครอบคลุมพื้นที่เป้ำหมำยใน
ควำมรับผิดชอบของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร เขตตรวจรำชกำรที่ ๙
4) อยู่ระหว่ำงดำเนินโครงกำร ในกิจกรรมต่อไป
13. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 7)
13.1 เชิงปริมำณ
......................................................... อยู่ระหว่ำงดำเนินโครงกำร ...........................
13.2 เชิงคุณภำพ
......................................................... อยู่ระหว่ำงดำเนินโครงกำร ...........................
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรดำเนินกำรสู่ควำมสำเร็จ จำนวน 5 ภำพ
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB)
...............................................................อยู่ระหว่ำงดำเนินโครงกำร.........................................................
15. งบประมาณ
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด

ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
ผลการใช้จ่าย
ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
....45,520..... .....13,700...... ......................... ......13,700....... ......................... ..........................
แหล่งงบประมาณ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
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16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
16.1 ปัญหำ อุปสรรค
............................................................ ไม่มี

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

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

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

17. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
ดำเนินกำรกิจกรรมที่ 2 สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรตำมนโนบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี 2563
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
....................................................อยู่ระหว่ำงดำเนินโครงกำร......................................................
๑9. ผู้รายงาน นำงภัทรำนิษฐ์ งำมวงศ์น้อย. ตาแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
โทรศัพท์ 082-9949154 โทรสาร 038-512190 E-mail : nfetakk@gmail.com
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 16 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563

~ 46 ~
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9
2. ชื่อโครงการ ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ประจำปีงบประมำณ 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 และทำเครื่องหมำย √ 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 ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศำสตร์...................................................................................................................................)
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)
4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุข้อ............................................................................................................)
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ........................................................................................................)
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำกำลังคน 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
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
๔.8.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงำนบูรณำกำรอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
ตำมที่สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ดำเนินกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด มำตั้งแต่ปีงบประมำณ 2550 เพื่อเป็นกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่สะท้อนผลกำร
ด ำเนิ น งำนของส ำนั ก งำนในสั ง กั ด ได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ มี ค วำมสอดคล้ อ งและขั บ เคลื่ อ นภำรกิ จ ของ
กระทรวงศึกษำธิกำรและสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรให้บรรลุผลสำเร็จ และสืบเนื่องจำกคำสั่งหัวหน้ำคณะ
รักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหำในกำรจัดกำรศึกษำของประเทศในส่วนภูมิภำคทั้งในด้ำน
โครงสร้ำงและองค์กำร ด้ำนระบบบริหำรจัดกำร และด้ำนบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้มีสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด สังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำตำมที่กฎหมำยกำหนด สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร จึงได้ดำเนินกำรจัดทำตัวชี้วัดเพื่อ
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และใช้เป็นกรอบในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่สำมำรถสะท้อนผลกำรดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมสอดคล้องและสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
ภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรและสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงเป็นรูปธรรม และ
ในปี งบประมำณ พ.ศ. 2562 ศึกษำธิกำรจังหวัดได้ล งนำมในคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกับปลั ดกระทรวง
ศึกษำธิกำร เพื่อเป็นกำรแสดงถึงควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลที่ดี โดยกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำม คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ซึ่ง
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้ให้ควำมเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2561 ประกอบด้วย 3 ประเด็นกำร
ประเมิน คือ กำรประเมินประสิทธิผ ล กำรประเมินประสิทธิภำพ และกำรพัฒนำองค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้ ทรำบถึง
ผลสั ม ฤทธิ์ ปั ญ หำ อุป สรรค ในกำรปฏิบั ติร ำชกำรของส ำนั กงำนศึก ษำธิ กำรจั งหวัด และน ำข้ อมู ล ที่ ได้ ไปใช้
ประโยชน์ในกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดต่อไป
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ส ำนั ก งำนศึก ษำธิ กำรภำค 9 จึ ง ได้ ดำเนิน กำรจัด ทำโครงกำรติ ด ตำมประเมิน ผลกำรปฏิบั ติร ำชกำร
ตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
วัตถุประสงค์
1 เพื่อติดตำมประเมินผลตรวจสอบร่องรอยกระบวนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด
2 เพื่อรับทรำบปัญหำอุปสรรคข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำนและหำแนวทำงในกำรปรับปรุงและ
พัฒนำ
7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
ร้อยละ 100 สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในสังกัดได้ดำเนินกำรตรงตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของ
โครงกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
1. สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ในสังกัดได้ดำเนินกำรตรงตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของโครงกำร
ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 จำกผลกำรตรวจสอบร่องรอยกระบวนกำรปฏิบัติงำน อันจะนำไปสู่กำรพัฒนำสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด
2. เพื่อรับทรำบปัญหำอุปสรรคข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำนและหำแนวทำงในกำรปรับปรุง
และพัฒนำ
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
ผู้ บ ริ ห ำรและผู้ รั บ ผิ ด ชอบในกำรก ำหนดยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำกำรศึ ก ษำของหน่ ว ยงำนใน ศธ .
และหน่วยงำนอื่นหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ประกอบด้วย 5 จังหวัด
9. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563
10. สถานที่ดาเนินการ จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9
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11. กิจกรรมที่ดาเนินการ
ที่
1
2
3
4

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผล
กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมกำรลงพื้นที่ติดตำมประเมินผล
กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมกำรสรุปผลกำรติดตำมประเมินผล
กิจกรรมที่ 4 สรุปจัดทำเล่มผลกำรติดตำมประเมินผล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศธภ. 9
ศธภ. 9
ศธภ.9
ศธภ. 9

ระยะเวลา
ม.ค. - ก.ย. 63
ม.ค. - ก.ย. 63
ม.ค. - ก.ย. 63
ม.ค. - ก.ย. 63

12. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในสังกัดได้ดำเนินกำรตรงตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของโครงกำรติดตำม
และประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562
13. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 7)
13.1 เชิงปริมำณ
ร้อยละ 100 สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในสังกัดได้ดำเนินกำรตรงตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของ
โครงกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
13.2 เชิงคุณภำพ
1. สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ในสังกัดได้ดำเนินกำรตรงตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของโครงกำร
ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 จำกผลกำรตรวจสอบร่องรอยกระบวนกำรปฏิบัติงำน อันจะนำไปสู่กำรพัฒนำสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด และได้เล่มรำยงำนสรุป ผลภำพรวมกำรติดตำมประเมินผลส่งส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรตำม
กำหนดเวลำ
2. ทรำบปัญหำอุปสรรคข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำนเพื่อหำแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำ
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๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรดำเนินกำรสู่ควำมสำเร็จ จำนวน 5 ภำพ
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB)

15. งบประมาณ
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด

ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
23,080
17,060
17,060
แหล่งงบประมาณ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
0

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
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16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
16.1 ปัญหำ อุปสรรค
ขำดงบประมำณในกำรดำเนินกำร
16.2 แนวทำงแก้ไข
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ควรจัดสรรงบประมำณให้สำนักงำนศึกษำธิกำรภำคในกำร
ดำเนินกำรตรวจติดตำมประเมินผลและจัดประชุม
17. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
จัดประชุม(หำกมีงบประมำณในกำรดำเนินกำร)
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
หน่วยงำนได้รับทรำบผลกำรดำเนินงำนและปัญหำอุปสรรคในกำรดำเนินงำนเพื่อนำไปปรับปรุง
แก้ไขในกำรพัฒนำองค์กรต่อไป
19. ผู้รายงาน นำงสำวอัจฉรำ สำรำญเฟื่องสุข ตาแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
หน่วยงาน สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9
โทรศัพท์ 038-512190 โทรสาร 038-512191 E-mail: achra5262@gmail.com
20. วันที่รายงาน วันที่ 24 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563
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แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9
2. ชื่อโครงการ ประชุมเชิงปฏิบั ติกำรจั ดทำแผนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
กรณีปกติ ประจำปีงบประมำณ 2563 สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 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 และทำเครื่องหมำย √ 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 ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศำสตร์...................................................................................................................................)
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)
4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุข้อ............................................................................................................)
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ........................................................................................................)
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำกำลังคน 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
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
๔.8.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงำนบูรณำกำรอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
ตำมคำสั่งหั วหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่ งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง ปฏิ รูปกำรศึกษำในภูมิภ ำคของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ข้อ 5 ให้มีสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค มีอำนำจหน้ำที่ (3) กำกับดูแล ติดตำม และประเมินผล
กำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ (4) สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรและติดตำม
ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมอบหมำย
ภำรกิจงำนให้กลุ่มตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล มีหน้ำที่ กำกับดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำร
ดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ กำกับดูแลเร่งรัดติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร
จัดกำรกำรศึกษำของหน่วยงำนกำรศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิก ำรในพื้นที่รับผิดชอบ วำงแผนและจัดระบบกำร
ประสำนกำรตรวจรำชกำรของผู้ ต รวจรำชกำรกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ และระเบี ย บ
กระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ.
2560 จึงกำหนดให้สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 เพื่อสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของกระทรวงและมี อำนำจหน้ำที่
5 ประกำร คือ 1) กำหนดแนวทำงกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กำรใช้จ่ำย งบประมำณ
กำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 2) ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ วิจัย นิเทศ
ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ของหน่วยงำนกำรศึกษำ 3) ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะเพื่อ
กำรปรั บ ปรุ งระบบกำรติดตำมประเมิน ผลกำรจัดกำรศึกษำ และข้อเสนอเพื่อกำรพัฒ นำระบบกำรบริห ำรจัด
กำรศึกษำระดับจังหวัด 4) รำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำระดับภำค ไปยัง
คณะกรรมกำร 5) ติดตำม ตรวจสอบ เฝ้ำระวังเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่มีผลกระทบและรำยงำนผลกระทบ ผลกำร
ดำเนินกำรต่อปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง 6) จัดทำข้อมูลสำรสนเทศ เพื่อประโยชน์ใน
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล กำรจัดกำรศึกษำในระดับภำค
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ดังนั้น เพื่อให้กำรติดตำม ประเมินผลและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร ของหน่วยงำนกำรศึกษำในพื้นที่
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และแก้ไขปัญหำได้อย่ำงรวดเร็วทันต่อสถำนกำรณ์ โดยมุ่งเน้น
ระบบกำรประสำนควำมร่วมมือแบบบูรณำกำรกำรทำงำนของทุกภำคส่วนในพื้นที่ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุก
สังกัดในระดับจังหวัด ทั้งในและนอกกระทรวงศึกษำธิกำร ให้สำมำรถเชื่อมโยงติดต่อสื่อสำรถึงกัน ได้ทุกระดับ จำก
เหตุผลควำมจำเป็นดังกล่ำวสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ซึ่งรับผิดชอบภำรกิจในกำรสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจ
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร จึงได้จัดทำโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร กรณีปกติ ประจำปีงบประมำณ 2563 สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อวิเครำะห์ สภำพปัญหำ นโยบำยกำรตรวจรำชกำร ปัญหำ อุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมทั้ง
แนว ทำงกำรแก้ไข ป้องกันปัญหำกำรดำเนิน โครงกำรที่สำคัญตำมนโยบำยของรัฐบำลและกระทรวงศึกษำธิกำร
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์ต่อเด็ก เยำวชน และประชำชนโดยเร็ว
6.2 เพื่ อจั ด ทำแผนกำรตรวจรำชกำร ของผู้ ต รวจรำชกำรกระทรวงศึ กษำธิกำร กรณีป กติ ประจำปี
งบประมำณ 2563 สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9
7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละของผู้บริหำร ผู้อำนวยกำรกลุ่มในสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจั ดกำรศึกษำ ผู้ อำนวยกำรกลุ่ มนโยบำยและแผน ศึกษำนิเทศก์ สังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจั งหวั ด
(ปรำจีนบุรี นครนำยก สระแก้ว จันทบุรีและตรำด)
๒) ร้อยละควำมสำเร็จของกำรจัดทำแผนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กรณีปกติ
ประจำปีงบประมำณ 2563 สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9
7.2 เชิงคุณภาพ
ด ำเนิ น กำรติ ด ตำม ประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำน/โครงกำรที่ ส ำคั ญ ตำมนโย บำย ของรั ฐ บำลและ
กระทรวงศึกษำธิกำรมอบหมำย และดำเนินกำรเก็บข้อมูล สรุป วิเครำะห์ เขียนรำยงำนกำรวิจัย รำยงำน ต่อ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และส่งเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ไปยังหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำที่ เกี่ยวข้องเพื่อ
ใช้ประโยชน์ทำงกำรศึกษำตำมแผนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กรณีปกติ ประจำปี
งบประมำณ 2563 สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
ผู้บริหำร ผู้อำนวยกำรกลุ่มในสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ศึกษำนิเทศก์ สังกัดสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด (ปรำจีนบุรี นครนำยก
สระแก้ว จันทบุรีและตรำด) จำนวน 30 คน
9. ระยะเวลาดาเนินการ เดือนตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563
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10. สถานที่ดาเนินการ สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๙
11. กิจกรรมที่ดาเนินการ
1) เสนอขออนุมัติโครงกำร
2) แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน
3) จัดทำแผนกำรตรวจรำชกำรฯ
4) สรุป ประเมินผล และรำยงำนผล
12. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
1) โครงกำรผ่ำนกำรอนุมัติ
2) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน
3) มีแผนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กรณีปกติ ประจำปีงบประมำณ
2563 สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ทั้ง 5 จังหวัด
4) สรุ ป กำรติดตำม ประเมิน ผล กำรปฏิบัติรำชกำรตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปี
งบประมำณ 2563 รำยงำนผู้บริหำรรับทรำบ
13. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 7)
13.1 เชิงปริมาณ
1) ผู้ บ ริ ห ำร ผู้ อำนวยกำรกลุ่ ม ในสำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรภำค 9 ผู้ อำนวยกำรกลุ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตำม
และประเมิ น ผลกำรจั ด กำรศึ ก ษำ ผู้ อำนวยกำรกลุ่ ม นโยบำยและแผน ศึ ก ษำนิ เ ทศก์ สั ง กั ด สำนั ก งำน
ศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด (ปรำจี น บุ รี นครนำยก สระแก้ ว จั น ทบุ รี แ ละตรำด) จำนวน 30 คน เข้ ำ ร่ ว มประชุ ม
ร้ อ ยละ 100
2) สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 มีแผนกำรตรวจรำชกำร ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กรณี
ปกติ ประจำปีงบประมำณ 2563 สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9
13.2 เชิงคุณภาพ
แผนกำรตรวจรำชกำร ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กรณีปกติ ประจำปีงบประมำณ 2563
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ผ่ำนกำรร่วมกันของกลุ่มเป้ำหมำยทั้ง 5 จังหวัด ในกำรร่วมกันวิเครำะห์ สภำพปัญหำ
นโยบำยกำรตรวจรำชกำร ปัญหำ อุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมทั้งแนว ทำงกำรแก้ไข ป้องกันปัญหำกำรดำเนิน
โครงกำรที่สำคัญตำมนโยบำยของรัฐบำลและกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์ต่อเด็ก
เยำวชน และประชำชน และสำมำรถใช้ในกำรติดตำม ประเมินผลและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร ของหน่วยงำน
กำรศึกษำในพื้นที่สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรดำเนินกำรสู่ควำมสำเร็จ จำนวน 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 ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
งบประมาณ
รวม(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
... 5,700 .... ... 5,700 .... ..........0.........
แหล่งงบประมาณ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
... 5,700 ....

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

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
......................

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
...................

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

17. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
ประสำนงำนข้อมูล จำกหน่ ว ยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรจัดทำสรุปรำยงำนกำรตรวจรำชกำรของผู้ ตรวจ
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมำณ 2563 สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 มีแผนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กรณีปกติ
ประจำปีงบประมำณ 2563 เพื่อสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรในระดับจังหวัดของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 โดย
กำรดำเนิ น กำรติด ตำม ประเมิน ผลกำรดำเนินงำน/โครงกำรที่ส ำคัญตำมนโยบำย ของรัฐ บำลและกระทรวง
ศึกษำธิกำรมอบหมำย และดำเนินกำรเก็บข้อมูล สรุป วิเครำะห์ เขียนรำยงำนกำรวิจัย รำยงำน ต่อหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง และส่งเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ไปยังหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำที่ เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประโยชน์
ทำงกำรศึกษำและสำมำรถประสำนงำนด้ำนต่ำงๆ ทั้งเรื่องกำรติดตำม ประเมินผลและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร
กำรวำงแผนกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ต่ำงๆ กำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำในพื้นที่ควำมรับผิดชอบ ตลอดจนใช้ใน
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน ทั้งหมดเป็ นไปเพื่อกำรปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรศึกษำ ให้ ตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนและหน่วยงำนต่ำงๆ ในพื้นที่ควำมรับผิดชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๑9. ผู้รายงาน นำงภัทรำนิษฐ์ งำมวงศ์น้อย. ตาแหน่ง 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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แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9
2. ชื่อโครงการ พัฒนำเว็บไซต์ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 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 และทำเครื่องหมำย √ 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 ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(โปรดระบุยุทธศำสตร์...................................................................................................................................)
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................)
4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุข้อ............................................................................................................)
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ........................................................................................................)
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำกำลังคน 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
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
๔.8.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงำนบูรณำกำรอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
ในยุ คที่โ ลกขับ เคลื่อนด้วยข้อมูล ดิจิทัล ผ่ านทางเครือข่ายเน็ตเวิร์ค และมีแนวโน้มที่ข้อมูล เหล่านั้นจะ
กระจายสู่สังคมอย่างแพร่ หลายมากยิ่งขึ้นเมื่อมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นทุกวัน ทั้งเรื่องความครอบคลุมของ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้ยังถูกบรรจุไว้เป็นหนึ่งในวาระแห่งชาติอีกด้วย เนื่องจากแนวโน้มของระบบอินเทอร์เน็ตซึ่ง
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ประชากรจานวนมากรับฟังข่าวสารจากระบบอินเทอร์ เน็ตกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรไม่
แสวงหาผลประโยชน์ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานต่าง ๆ นิติบุคคล หรือกระทั่งบุคคลธรรมดา หลากอาชีพหลายสาขา
จึงให้ความสาคัญกับการสร้างสื่อทางอินเทอร์เน็ต สร้างเว็บไซต์หรือสนับสนุนให้มีการรับทาเว็บไซต์เป็นของตนเอง
เพื่อประชาสัมพันธ์ โฆษณางานหรือกิจกรรมต่าง ๆ
เว็บไซต์มีความสาคัญกับหน่วยงานและวงการธุรกิจ ปัจจุบันเว็บไซต์เปรียบเหมือนสิ่งหนึ่งที่ไม่อาจขาดได้
เมื่อไม่ว่าจะหน่วยงาน บริษัทใหญ่หรือเล็กต่างก็ทาเว็บไซต์เป็นของตนเอง เพราะเว็บไซต์คือช่องทางสาคัญที่จะทา
ให้หน่วยงานหรือบริษัทมีโอกาสได้นาเสนอข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรมของหน่วยงานของตนให้ผู้คนจานวนมากได้
เห็น ซึมซับ และรับทราบถึงภารกิจ บทบาทหน้าที่ หรือบริการ ด้วยต้นทุนที่ต่ายิ่งกว่าการใช้สื่อหลักอย่างวิทยุ
โทรทัศน์ และการเกิดขึ้นของ Social Media ยังทาให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ ด้วย SEO (Search
Engine Optimization หมายถึงวิธีการปรับแต่งโครงสร้างหน้าตาเว็บไซต์ การปรับแต่งโค๊ด ปรับแต่งความเร็วใน
การเข้าถึงเว็บไซต์ และการเขียนเนื้อหาให้เป็นไปตามความต้องการของ เว็บ Search Engine เช่น เว็บ Google,
Bing เป็นต้น ซึ่งผลลัพธ์ปรับแต่งเว็บไซต์ของการทา SEO จะทาให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับอยู่ในลาดับต้นๆ ของ
ผลการค้นหา ด้วยคีย์เวิร์ด) กระจายได้อย่างรวดเร็ว และกว้างขวางยิ่งกว่าสื่อกระแสหลัก ดังที่ปัจจุบันเราจะได้เห็น
สื่อกระแสหลักจาเป็นต้องพึ่งข้อมูลและหลักฐานจากการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตกันบ่อยครั้งยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องชี้
ให้เราตระหนักถึงความสาคัญของข้อมูลดิจิทัลกันอย่างชัดเจน เมื่อผู้คนและหน่วยงานต่างก็ใช้เว็บไซต์ ทาเว็บไซต์
เพื่อพัฒนา ประชาสัมพันธ์ภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงาน รูปแบบเว็บไซต์ การจัดการระบบให้ใช้งานง่าย อ่านง่าย
และเอาใจใส่ต่อข้อมูลที่นาเสนอ ดังนั้นการมีเว็บไซต์ที่ดูดี น่าเชื่อถือจึงเป็นหนึ่งสิ่งที่สามารถช่วยสร้างช่อง
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ทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้ ถึงแม้หน่วยงานที่ใหญ่โตทว่าเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลกลับมีแต่ข้อบกพร่อง หรือไม่มี
เว็บไซต์ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทาให้ผู้รับบริการมีความรู้สึกในด้านลบและลดความเชื่อถือลงได้ ในทางตรงกันข้าม แม้จะ
เป็นหน่วยงานหรือบริษัทเล็ก ๆ แต่การสร้างเว็บไซต์ให้ดึงดูด น่าดู น่าอ่าน น่าติดตาม ก็ทาให้สามารถดึงดูดความ
สนใจของผู้ ใช้บ ริ การเว็บ ไซต์ได้เป็ น อย่ างดี ประกอบกับ สั งคมในยุคปัจจุบันเป็นยุ คเทคโนโลยีได้มีการพัฒ นา
สารสนเทศต่างๆ และได้เข้ามามีบทบาทในด้านการสื่อสาร ค้นหาข้อมูลมากขึ้น ทาให้ไม่ต้องยุ่งยากในการสืบหา
ข้อมูลข่าวสารการสื่อสารทางด้านอินเตอร์เน็ตจึงเป็นสิ่งสาคัญในการค้นหาแหล่งข้อมูลข่าวสารจานวนมาก และ
สามารถน าข่าวสารสาระความบั น เทิงให้ ผู้ เข้ามาใช้บริการได้อย่างทั่ว ถึง ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตมีบทบาทและมี
ความสาคัญต่อชีวิตประจาวันของมนุษย์เราเป็นอย่างมากเพราะทาให้วิถีชีวิตเราทันสมัยและทันเหตุการณ์อยู่เสมอ
เนื่องจากอินเตอร์เน็ตมีการเสนอข้อมูลข่าวสารปัจจุบัน และสื่อต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ
สานักงานศึกษาธิการภาค 9 เป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตาม
คาสั่งของหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ลงวัน ที่ 21 มี น าคม 2559 ดัง นั้ น ส านั กงานศึก ษาธิ การภาค 9 จึงเล็ งเห็ นความส าคั ญในพัฒ นาเว็ บไซต์ของ
สานักงานศึกษาธิการภาค 9 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานของหน่วยงานให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 และเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่บุคคลที่สนใจ ต่อไป
6. วัตถุประสงค์
พั ฒ นารู ป แบบการประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของศึ ก ษาธิ ก ารภาค 9 เพื่ อ ให้ เ ป็ น ช่ อ งทางในการ
ติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ให้กับประชาชนและผู้สนใจทั่วไปรับทราบ
7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
ร้อยละ 80 ของจานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซต์ของ
สานักงานศึกษาธิการภาค 9
7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 มีเว็บไซต์ที่ครอบคลุมและครบถ้วนรองรับกำรตรวจจำกหน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอกและเพื่อใช้ประโยชน์เป็นช่องทำงในกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรและประชำสัมพันธ์กิจกรรม ข่ำวสำร ประกำศ
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
มีเว็บไซต์ที่ครอบคลุมและครบถ้วนรองรับกำรตรวจจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอกและเพื่อใช้
ประโยชน์เป็นช่องทำงในกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรและประชำสัมพันธ์กิจกรรม ข่ำวสำร ประกำศ ผู้เข้ำชมเว็บไซต์มี
ควำมพึงพอใจในกำรเข้ำใช้เว็บไซต์ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9
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9. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลำคม 2562 - กันยำยน 2563
10. สถานที่ดาเนินการ สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9
11. กิจกรรมที่ดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 รวบรวบข้อมูลเพื่อดำเนินกำรพัฒนำเว็บไซต์
2 ดำเนินกำรพัฒนำเว็บไซต์ อัพโหลด ดูแลและปรับปรุง

หน่วยงานรับผิดชอบ
ศธภ.9
ศธภ. 9

ระยะเวลา
ตุลำคม – ธันวำคม 2562
มกรำคม – กันยำยน 2563

12. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
อยู่ระหว่ำงรวบรวบข้อมูล วำงแผน เพื่อดำเนินกำรพัฒนำเว็บไซต์
13. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 7)
13.1 เชิงปริมำณ
....................................อยู่ระหว่างดาเนินการ................................................
13.2 เชิงคุณภำพ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 มีเว็บไซต์ที่ครอบคลุมและครบถ้วนรองรับกำรตรวจจำกหน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอกและเพื่อใช้ประโยชน์เป็นช่องทำงในกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรและประชำสัมพันธ์กิจกรรม ข่ำวสำร ประกำศ
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรดำเนินกำรสู่ควำมสำเร็จ จำนวน 5 ภำพ
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB)
- อยู่ระหว่ำงดำเนินงำน –
15. งบประมาณ
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด

ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
15,000
0
0
แหล่งงบประมาณ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
0

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4

16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
16.1 ปัญหำ อุปสรรค
ผังเว็บไซต์อาจไม่ครบถ้วนเพื่อรองรับการตรวจจากหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายใน
16.2 แนวทำงแก้ไข
ตรวจสอบหัวข้อการตรวจ ประสานผู้ดูแลเว็บไซต์เพื่อปรับหน้าเว็บไซต์ให้มีตามหัวข้อการตรวจอย่าง
ครบถ้วน และเข้าถึงได้จริง
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17. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
รวบรวบข้อมูล วำงแผน เพื่อดำเนินกำรพัฒนำเว็บไซต์
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
สานักงานศึกษาธิการภาค 9 มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์และสื่อสารไปยังผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องภายในและภายนอกองค์กร
๑9. ผู้รายงาน นำยสัจจำ จุ่นบุญ ตาแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
โทรศัพท์ 094 - 4968813 โทรสาร................................ E–mail : ...............................................................
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 20 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563

