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คำนำ
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่องการบริหารงานราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวัน ที่ 21 มีนาคม 2559 อาศัยอานาจตามข้อ 2 และข้อ 7
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ตั้ง สานักงานศึกษาธิการภาค จานวนสิบแปดภาค
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฎิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่
ทาหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน
อื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆ และกาหนดให้มีอานาจหน้าที่ข้อ (3) กากับดูแล ติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ และเพื่อให้การ
ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดเป็นไปด้วยความเรีย บร้อยและมีประสิทธิภาพ สานักงาน
ศึกษาธิก ารภาค 2 จึงได้ มีก ารติด ตาม และประเมิ นผลการด าเนิ น งานของสานัก งานศึ กษาธิก าร
จัง หวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ในช่วงการดาเนิน งานระหว่างเดือนเมษายน -กันยายน
2559 และจัดทารายงานขึ้น ซึ่งรายงานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ ต่อผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องในการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในระดับภูมิภาคให้บังเกิดประสิทธิผล ต่อไป
สานั ก งานศึ กษาธิก ารภาค 2 ขอขอบคุ ณ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ การจั ง หวัด ในกลุ่ม จั ง หวั ด
ภาคกลางตอนบน 2 ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล จนสามารถสรุปรายงานเป็นภาพรวมได้สาเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

สานักงานศึกษาธิการภาค 2
กันยายน 2559

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2 ช่วงการดาเนินงานระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2559 ประกอบด้วย
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
อ่างทอง และสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดยสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ได้ดาเนินการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติ การกาหนดแนวทางการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ขึ้น ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้มีการกาหนด
ประเด็นในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพื่อเป็น
เครื่องมือในการกากับ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ประเด็นหลักได้แก่ การติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจบทบาท อานาจหน้าที่ของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ประกอบด้วย 1)การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 2)การผลักดันการ
ดาเนินการตามนโยบายสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 3)การส่งเสริม สนับสนุนงานด้านวิชาการ
และ4)การจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด โดยใช้วิธีการ 1)ใช้แบบสอบถามสาหรับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อให้ตอบ
คาถาม หรือกรอกข้อสรุปในรายการข้อมูลสาคัญ ตามกรอบประเด็นการติดตาม 2) การตรวจสอบ
เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อยืนยันผลการดาเนินงานแล้วนาข้อมูลมาประมวลผลเพื่อหาข้อสรุป
สรุปผลกำรดำเนินงำน
จากการติดตาม และประเมิ นผลการดาเนิ นงานของส านั กงานศึ กษาธิก ารจั งหวัดในกลุ่ ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ช่วงการดาเนินงานระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2559 สามารถ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาไปสู่
ความสาเร็จได้โดยสังเขป ดังนี้
กำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจบทบำท อำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
1. กำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด
1.1 กระบวนการ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ในฐานะผู้แทนการดาเนินการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ได้จัดกระบวนการจัดทาแผนไว้ ดังนี้ 1) แต่งตั้งคณะทางานจัดทาร่าง
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 2) จัดทาคู่มือกรอบแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 3)
รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ 4) รวบรวม
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐาน สารสนเทศทางการศึกษา ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติฯ ผลการดาเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาที่
เกี่ยวข้อง 5)จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสารวจความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา นาผลการประชุมระดมความคิดเห็นและผล
การสารวจความคิดเห็นฯไปใช้ประกอบการพิจารณากาหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา 6) วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน โดยใช้รูปแบบ SWOT Analysis 7)ประชุมปฏิบัติการจัดทาเอกสารร่าง
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
8)เสนอร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดให้ที่ประชุมคณะกรรมการ

ข
ศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)พิจารณาให้ความเห็นชอบ 9)จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดฉบับสมบูรณ์
เสนอผู้เกี่ยวข้องฯ ทราบ 10) ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบทางเว็บไซต์
1.2 ความทันเวลา : การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ในการบริหารจัดการของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นการวางแผนในระยะปานกลาง คือ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2561(แผนขอเงิน) การจัดทาแผนดังกล่าวแล้วเสร็จทัน
กาหนดระยะเวลา ดาเนินการจัดทาส่งสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ได้ทันตามกาหนดเวลา
1.3 ปัญหาอุปสรรค : 1)จากการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยการบริหาร
จัดการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ด้วยระยะเวลากระชั้นชิด ได้พบกับปัญหาเกี่ยวกับการ
กาหนดทิศทางการจัดการศึกษา ที่ควรจะครอบคลุมภารกิจสาคัญของแต่ละหน่วยงานทางการศึกษา
ที่ต่างกรม ต่างระดับ ต่างประเภทในการจัดการศึกษา และต้องดาเนินการร่วมกันในการกาหนด
กิจกรรม/โครงการที่เป็นภาพรวมของจังหวัด โดยเน้นส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ใน
ภาพรวมของจังหวัด
2)การมีส่วนร่วมยังมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและจัดทาแผนไม่มากนัก
เนื่องจากเวลาและภารกิจงานที่มมี ากของส่วนราชการ การนาเสนอโครงการที่เร่งด่วนบางโครงการ
ซ้าซ้อนกัน 3)สานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ตามคาสั่งคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 และ 11/2559 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 ซึ่ งเป็นไปตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล ทาให้การสั่งการและการบริหารจัดการขับเคลื่อนนโยบายไม่ชัดเจน ขาดการติดต่อ
ประสานงานผู้ปฏิบัติงานสับสนปฏิบัติไม่ถูกต้อง 4)ยังไม่มีสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่จัดตั้งเป็น
เอกเทศ ต้องอาศัยสานักงานอื่นเป็นที่ปฏิบัติงาน 5)ยังไม่มีบุคลากร และกรอบอัตรากาลังในการ
ปฏิบัติงาน ต้องอาศัยบุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ในการ
ปฏิบัติงาน
6)กระทรวงศึกษาธิการ
ยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานของ
ศึกษาธิการจังหวัดการผลักดันนโยบายต่างๆจึงยังไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร
7)บุคลากรของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ที่มาช่วยปฏิบัติงานขาดขวัญและกาลังใจใน
การทางาน เพราะต้องทางานหลายด้าน
1.4 แนวทางแก้ไข : 1)ควรจัดประชุมสร้างความเข้าใจและร่วมกันกาหนดทิศทางการจัด
การศึกษา โดยใช้ทิศทางการจัดการศึกษาของแผนพัฒนาการศึกษาระดับชาติ นโยบายของนายก
รัฐมนตรี ของรมว.กระทรวงศึกษาธิการ ระดับกรม ระดับจังหวัด และของทุกหน่วยงานจัด
การศึกษา มา SWOT กาหนดเป็นทิศทางการจัดการศึกษาของจังหวัด 2)รัฐบาล/กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้ชัดเจนเป็นเอกเทศ กาหนดที่ตั้งสานักงาน กรอบ
อัตรากาลังของบุคลากร กาหนดหน้าที่ภารกิจให้ชัดเจน 3)จัดตั้ง/จัดหางบประมาณสนับสนุนการ
ดาเนินการให้เพียงพอ 4)มีระบบการบริหารจัดการ/การสั่งการที่ชัดเจน การมอบอานาจในการวินิจฉัย
สั่งการให้กับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด 5)ควรมีการประชาสัมพันธ์บทบาทอานาจ หน้าที่ ของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเนื่องจากเป็นหน่วยงานใหม่ ประชาชน/บุคคลทั่วไป ยังไม่ค่อยทราบ
บทบาทหน้าที่/ภารกิจที่แท้จริง
2. กำรผลักดันกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยสำคัญของกระทรวงศึกษำธิกำร
2.1 นโยบายสาคัญที่มีการแจ้ง หรือมอบหมายให้หน่วยงานดาเนินการ : สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดรับทราบนโยบายสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกับมอบหมายผู้รับผิดชอบ
มอบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และสถานศึกษาในความรับผิดชอบ เพื่อ

ค
ขับเคลื่อนนโยบายตามภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งนโยบายสาคัญที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ดาเนินการแจ้งให้หน่วยงานดาเนินการ สรุปได้ดังนี้
1) การพัฒนาครูด้านเทคนิค ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่ทาให้เรียนอย่าง
สนุก และมีความสุขต่อการเรียนรู้
2) การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์
3) การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
4) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
5) การปลูกฝังคุณลักษณะในการรู้จักหน้าที่ของตน
6) การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)
7) โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
8) การปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ
9) นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
10) การแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน
11) นโยบายคืนครูสู่ห้องเรียน
12) นโยบายการผลิตและพัฒนาครู
13) นโยบายทวิภาคี/ ทวิศึกษา
14) นโยบายอาชีวศึกษาเป็นเลิศ
15) นโยบายมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาพี่เลี้ยง
16) โครงการโรงเรียนประชารัฐ
17) โรงเรียนสุจริต
18) โครงการ DLIT
19) ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (O-NET)
20) การป้องกันยาเสพติด
21) การนิเทศ
2.2 การเร่งรัด กากับ ติดตาม ประเมินผล : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ดาเนินการ
ดังนี้ 1)แต่งตั้งคณะทำงำนขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรสำคัญ 2)แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน 3)มีการมอบหมายนโยบายแก่หน่วยงานในสังกัดทราบ ถือปฏิบัติ
ในระดับผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ในระดับพื้นที่ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งครู ผู้ปกครองนักเรียนทราบ
4)ประชุมชี้แจง ครู ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด 5)ประชุมทีมบริหารทุกเดือนประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาเพื่อรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานนโยบายสาคัญ รับทราบปัญหาการดาเนินงาน
และหาแนวทางแก้ไขระหว่างดาเนินงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์
6)ประสานเร่งรัดกากับติดตาม
ประเมินผลตามนโยบายของหน่วยงานในสังกัด 7)รายงานผลการดาเนินงานหน่วยงานต้นสังกัด
2.3 ผลการดาเนินการที่สาคัญ : จากการเร่งรัด กากับ ติดตาม ประเมินผล การ
ดาเนินงานตามนโยบายสาคัญของรัฐบาลที่บรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นรูปธรรม และมีผลการดาเนิน
งานตามนโยบายสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ พอสรุปภาพรวมดังนี้
1) การพัฒนาครูด้านเทคนิค ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่ทาให้เรียนอย่าง
สนุก และมีความสุขต่อการเรียนรู้ ดาเนินการจัดประชุมปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบการสอนในในสาระ
การเรียนรู้หลัก เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก(Active Learning)
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2) การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ โดยดาเนินการ
โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ในด้านการ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ได้พัฒนากิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ที่เน้น 4H
โดยเฉพาะด้าน head จัดกิจกรรม พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการแก้ปัญหาแบบ
ร่วมมือ(Collaborative Problem Solving) และได้มีการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้
สามารถนาสู่การพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งเป็นการบูรณาการการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเตรียมยกระดับการทดสอบ PISA
3) การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ได้มีการแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด
ทราบเกี่ยวกับการดาเนินการทางหนังสือราชการ และมีการนาเสนอผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไข
ปัญหาการอ่านการเขียน ในการประชุมประจาเดือนผู้บริหารสถานศึกษา การประชุมคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา การประชุม กต.ปน. และยังมีการกาหนดเป็นกิจกรรมสาคัญในการจัดทาแผนงาน
โครงการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย และในปีงบประมาณ 2559 ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
4) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่ได้ดาเนินการ แจ้งประชาสัมพันธ์การ
ใช้ application (Echo Hybrid, Echo English) และแนะนา Website eng24 ให้โรงเรียนนาไป
พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับผู้บริหาร ครู และนักเรียนทุกครั้งที่มีการประชุม อบรม
สัมมนา แจ้งขั้นตอน/ปฺฏิทินการพัฒนาให้โรงเรียน (ผู้บริหาร ครู และนักเรียน) พัฒนาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารตาม applicationและWebsite eng24 นิเทศ ติดตาม การดาเนินงานของโรงเรียน
มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภายในศูนย์ PEER Center ทดสอบ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR และจัดค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน
เป็นต้น
5) การปลูกฝังคุณลักษณะในการรู้จักหน้าที่ของตน ครูสอนสอดแทรกปลูกฝังการ
รู้จักหน้าทีของตนให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนโดยบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
6) การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) โรงเรียนต้นแบบนาร่อง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สะเต็มศึกษา (STEM Education) สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้ตามแนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม ของสะเต็มศึกษา (STEM Education) ได้
อย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้ง
การพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
7) โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) นักเรียนสามารถดูแล
สิ่งแวดล้อม และต้นไม้ ภายในโรงเรียนและการเห็นคุณค่าประโยชน์ของต้นไม้ ตลอดจนการดูแล
จัดการขยะ การอนุรักษ์ทรัพยากร การประหยัดพลังงาน เช่นการปิดน้า ปิดไฟ เป็นต้น
8) การปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ โดยชี้แจงทาความเข้าใจกับโรงเรียน ครูจัด
กิจกรรมการสอนสอดแทรกปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามค่านิยม
หลักได้
9) นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนทุกโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
นโยบายสาคัญของรัฐบาล ในการขับเคลื่อน การบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการปรับลดเวลาเรียน ในเรื่อง“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
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รู้”และสามารถนาแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
10) การแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน มีการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่เข้มแข็งเป็นระบบ ทั้งการตรวจสอบ ติดตาม ช่วยเหลือ ประสานความร่วมมือกับเครือข่าย
ทางการศึกษา ทาให้มีนักเรียนออกกลางคันน้อยมาก
11) นโยบายคืนครูสู่ห้องเรียน ได้ส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามความต้องการของ
ครู โดยเน้นกระบวนการ Coaching & Mentoring เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้นาทางวิชาการ
และสามารถเป็นครูต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดสู่ผู้เรียน พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือโดยเน้นการทางานแบบบูรณาการเน้นการมีส่วนร่วมส่งเสริมนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยการ “คืนครูสู่ห้องเรียน”
12) นโยบายการผลิตและพัฒนาครู ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโดยโครงการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้ “ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา” ด้วยระบบ TEPE Online มีครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่พัฒนาด้วยระบบ TEPE Online ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการ
อบรมมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่อย่างหลากหลาย อันจะนาไปสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
เพิ่มขึ้น
13) โครงการโรงเรียนประชารัฐ ดาเนินการคัดเลือกโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
ประชารัฐไปเข้ารับการอบรมโรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนประชารัฐ มีความพร้อม
ของข้อมูลในการรับการลงพื้นที่ของ School Partner ภาคเอกชน ประกอบด้วย การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมตามสภาพและบริบทของโรงเรียนเพื่อใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาของโรงเรียนร่วมกับ
School Partner มีการกากับ ติดตาม ให้โรงเรียนประชารัฐพัฒนาข้อมูล SMSS ให้เป็นปัจจุบัน และ
ถูกต้อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลของโรงเรียนเพื่อให้ภาครัฐ และเอกชน เข้ามาให้การ
ช่วยเหลือและพัฒนา
14) โรงเรียนสุจริต มีการคัดเลือกโรงเรียนแกนนา ประเมินโรงเรียนต้นแบบ และ
ขยายผลสู่โรงเรียนทั่วไป
15) โครงการ DLIT มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 116 โรงเรียน
16) ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (O-NET) ประชุม ชี้แจงการ
ดาเนินงานให้กับผู้บริหารเพื่อรับทราบนโยบาย จัดทาโครงการ Smart Camp เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ ( O-NET) จัดประชุมครูชั้น ป.6 และ ม.3 เพื่อทาความเข้าใจ Test
Blue Print และ Item Card
17) การป้องกันยาเสพติด มีการดาเนินงานตามโครงการ มีการแต่งตั้งคณะ
กรรมการดาเนินงาน กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
2.4 ปัญหา อุปสรรค : 1)นโยบาย“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ครูบางคนยังไม่ปรับ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การดาเนินการพัฒนา 4 H โดยเฉพาะ H1 : Head
ด้านสมอง โรงเรียนยังดาเนินการเรื่อการวิเคราะห์ได้น้อย 2)โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีครูไม่ครบชั้น และขาดความพร้อมในการ
ดาเนินงาน 3)การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา โรงเรียนมีภาระงานมาก โดยเฉพาะ
โครงการและกิจกรรมที่ถูกสั่งการจากต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก ขาดงบประมาณและแหล่ง
เรียนรู้ที่มีความถูกต้องตามหลักการของการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 4)การยกระดับความรู้ภาษา
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อังกฤษ การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษกระบวนการจัดการเรียนการสอนบางอย่างจาเป็น
ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการดาเนินการ ซึ่งสาหรับโรงเรียนขนาดเล็กจะมีปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่
ไม่เสถียรต่อการใช้งาน 5)ภาระงานในระดับกรมและระดับเขตพื้นที่มีปริมาณมาก ศึกษานิเทศก์ มี
จานวนน้อยลง 6)การป้องกันยาเสพติด ข้อมูลข่าวสารไม่ได้เอื้อ หรือ ล่าช้า บางหน่วยงานไม่ให้
ความสาคัญ 7)ไม่มีสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นเอกเทศไม่มีบุคลากรในการปฏิบัติงาน 8)การสั่ง
การไม่ชัดเจน ผู้ปฏิบัติงานสับสน
2.5 แนวทางแก้ไข : 1)นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ผู้บริหารโรงเรียนต้องนิเทศ
กากับ ติดตาม ดูแล ร่วมกันวางเป้าหมายในการขับเคลื่อนนโยบาย และบูรณาการกับโครงการอื่น
อย่างสอดคล้องต่อเนื่อง และ สพฐ.ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 2)การจัดการเรียนการสอน
สะเต็มในสถานศึกษา การดาเนินนโยบายควรดาเนินการให้ต่อเนื่องควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
อย่างเพียงพอ 3)จัดสรรและบรรจุตาแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามกรอบอัตรากาลังที่มี 4)สร้างความเข้าใจ
ในภารกิจที่ต้องปฏิบัติภารกิจร่วมกันโดยทาเป็นแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน 5)ทุกหน่วยงานต้องเห็นความ
สาคัญในภารกิจการสร้างภูมิคุ้มกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 6)ควรจัดตั้ง
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามกฎหมาย กาหนดกรอบอัตรากาลังบุคลากร กาหนดภารกิจหน้าที่
ให้ชัดเจนโดยด่วน
3. กำรส่งเสริม สนับสนุนงำนด้ำนวิชำกำร
3.1 งานวิชาการสาคัญที่ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานดาเนินการ :
1) การพัฒนาครูด้านเทคนิค ทักษะการจัดจัดการเรียนการสอนที่ทาให้เรียนอย่าง
สนุก และมีความสุขต่อการเรียนรู้
2) การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์
3) การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
4) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
5) การปลูกฝังคุณลักษณะในการรู้จักหน้าที่ของตน
6) การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)
7) โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
8) การปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ
9) โครงการนิเทศจัดการศึกษาทั้งระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
10) นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
11) โรงเรียนสุจริต
12) โครงการ DLIT
13) ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (O-NET)
3.2 การดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ดาเนินการ 1)
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 2)ส่งเสริมให้ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้ทราบ และประสานความร่วมมือกับทุก ภาคส่วนให้มา
มีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้านการศึกษา 3)ส่งเสริมให้มีการนิเทศติดตามผลการดาเนินงาน 4)
ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ5)การสนับสนุนงบประมาณในการ
ดาเนินงาน เป็นต้น
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3.3 ผลการดาเนินการ : หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้
ความเข้าในในการดาเนินงานตามนโยบายสาคัญ สามารถนาไปสู่การปฏิบัติ ทุกกิจกรรมส่งผลให้
เกิดการพัฒนาต่อนักเรียนให้มีคุณภาพ มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3.4 ปัญหา อุปสรรค : 1)การขับเคลื่อนนโยบายบางเรื่องต้องใช้งบประมาณ ที่ไม่อยู่ใน
แผนปฏิบัติการ และโครงการที่ได้รับจัดสรรแต่ก็ไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรม ภาระงานโรงเรียน
มีมาก 2)ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมมีไม่เพียงพอ ต่อภารงานที่รับผิดชอบ 3)ระยะเวลาในการ
ดาเนินการทับซ้อนกันในช่วงสิ้นปีงบประมาณ และช่วงปิดภาคเรียน 4)โรงเรียนมีงบประมาณ
จากัด 5)โรงเรียนขนาดเล็กมีบุคลากรจากัด ทาให้กระทบเวลาเรียน
3.5 แนวทางแก้ไข : 1)ควรกาหนดนโยบายไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นปีการศึกษา หรือ
ปีงบประมาณ 2)หน่วยงานที่ติดตามควรบูรณาการประเด็นการติดตามให้เป็นแนวทางเดียวกัน
และไม่ควรติดตามซ้าซ้อนหลายหน่วยงาน 3)ควรมีการนิเทศ ติดตามในการให้ความสาคัญและมุ่ง
ส่งเสริมให้เกิดทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ 4)สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ควร
จัดสรรงบประมาณวัสดุการศึกษาเพิ่มเติมให้กับทุกโรงเรียนในโครงการ
5)ควรบูรณาการใช้
เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาร่วมดาเนินการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก
(Active Learning) 6)ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สื่อDLIT เข้ามาช่วยเหลือ 7)โรงเรียน
ดาเนินการตามสภาพ ประยุกต์การจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบท เป็นต้น
4. กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
4.1 การประสานการประชุม : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ดาเนินการประสานใน
เรื่อง 1)การประสานรวบรวมเรื่องที่จะนาเข้าระเบียบวาระการประชุม โดยได้ทาการประสาน
หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดทุกแห่ง เป็นหนังสือราชการเพื่อให้จัดส่งเรื่องเข้าวาระการประชุม
โดยกาหนดให้ทุกหน่วยงานส่งก่อนที่จะมีการประชุม 2 สัปดาห์ 2)การประสานกาหนดวันประชุม โดย
จัดทาบันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นประธานกศจ. กาหนดนัดวันประชุม พร้อมระเบียบวาระ
การประชุม จัดทาหนังสือแจ้งคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุม เพื่อความรวดเร็วทันกาหนดจึงใช้วิธี
ประสานงานในเบื้องต้นทางโทรศัพท์ ประสานทางline และทางmail ก่อน แล้วจัดส่งหนังสือและ
เอกสารระเบียบวาระการประชุม/รายงานการประชุมทางไปรษณีย์ EMS ในกรณีที่คณะกรรมการฯอยู่
ต่างจังหวัด ต่างอาเภอ จัดรถออกไปส่งหนังสือให้คณะกรรมการที่อยู่ในหน่วยงานใกล้ๆ เพื่อให้ทัน
ก่อนการประชุม 3 วัน เพื่อให้เอกสารถึงคณะกรรมการฯทุกท่าน 3) การประสานของบประมาณการ
ประชุม โดยจัดทาเรื่องยืมเงินเพื่อจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการฯ จัดทาทาเนียบคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพื่อติดต่อประสานงาน
4.2 การจัดระเบียบวาระการประชุม : การจัดทาระเบียบวาระการประชุมของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมหลายเรื่อง จึงจัดเรื่องที่สาคัญ
จาเป็น เร่งด่วน และเรื่องที่มีข้อพิจารณาไม่ใช้เวลามาก เข้าระเบียบวาระการประชุมก่อน ตามลาดับ
4.3 การจัดเอกสารประกอบวาระการประชุม : เอกสารประกอบวาระการประชุมข้อ
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ จัดใส่แฟ้มให้คณะกรรมการทุกท่านเพื่อประกอบการพิจารณา
โดยแยกเป็นแฟ้มระเบียบ และแนวปฏิบัติ ที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาเป็นประจา 1 แฟ้ม และ
แฟ้มเอกสารประกอบการประชุมเฉพาะเรื่องอีก 1 แฟ้ม และติดสลิปเอกสารหมายเลขต่าง ๆ รวมอยู่
กับระเบียบวาระการประชุม
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4.4 การแจ้งมติที่ประชุมให้หน่วยงานดาเนินการ : หลังกำรประชุม เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ
ผิดชอบจะดาเนินการส่งรายงานการประชุมที่ได้รบั การตรวจสอบจากศึกษาธิการจังหวัดเรียบร้อยแล้ว
ให้หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วน สาหรับรายงานการประชุมที่เป็นเรื่องความลับ
จะสาเนาให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ เป็นการเฉพาะ เพื่อผู้รับผิดชอบจะได้ดาเนินการ
ต่อไป
4.5 ปัญหา อุปสรรค : 1)การทางานที่ต้องเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงาน ทาให้งานล่าช้า
ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด การทาระเบียบวาระไม่เป็นแนวทางเดียวกัน การเขียนระเบียบวาระ
การประชุมไม่เชื่อมโยงกับข้อกฎหมายที่ชี้ให้เห็นว่าเป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด 2)เนื่องจากเวลาในการกาหนดการจัดประชุมแต่ละครั้งค่อนข้างกระชั้นชิด คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการมาจากหลายหน่วยงานที่ไม่ใช่
หน่วยงานทางการศึกษา การประสานเชิญประชุม การชี้แจงระเบียบ หลักเกณฑ์ จึงต้องใช้เวลาใน
การดาเนินการค่อนข้างมาก 3)การดาเนินงานทุกขั้นตอนต้องละเอียด ชัดเจน ซึ่งเป็นงานที่จะต้อง
ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ในเวลาที่จากัด 4)มีเนื้อหาระเบียบวาระการ
ประชุมมาก ใช้เวลามาก 5)กำรประสำนในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร ระเบียบหลักเกณฑ์ และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรปรับเปลี่ยนบ่อย เช่น อำยุกำรดำรงตำแหน่งของคณะกรรมกำร
บำงรำย กำรสั่งกำรหน่วยงำนบังคับบัญชำไม่ชัดเจน คณะกรรมกำรบำงท่ำนยังไม่เข้ำใจบริบทของกำร
จัดกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ หรือกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอำจมีน้อย
ทำให้สูญเสียเวลำกำรสร้ำงควำมเข้ำใจในแต่ละเรื่อง คณะกรรมกำรกลั่นกรอง หรือ อกศจ. มีหลำย
คณะ ทำให้มีกำรประชุมบ่อยครั้ง บำงคณะ อกศจ. มีเรื่องที่จะให้ควำมเห็นชอบเพียงเรื่องเดียวก็ต้อง
จัดประชุม ทำให้สิ้นเปลืองงบประมำณ และสูญเสียเวลำในกำรประชุม
4.6 แนวทางแก้ไข : แนวทางแก้ไขที่จะทาให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ
1)จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทาระเบียบวาระ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มี
ความชัดเจนในข้อกฎหมายและควรแต่งตั้งให้มีผู้ประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดสานัก
งานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อให้มีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน 2)ควรลดจานวนคณะกรรมการฯให้มี
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ส่วนที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ธิการ, รศ.นพ.กาจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา, นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน, นายอกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมแถลงข่าวการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ตามคาสั่งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เหตุผลของการใช้มาตรา 44 ในการออกคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภาค โดยที่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงถึงสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาคของประเทศว่า
เกิดจากปัญหาการสั่งการและการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นเอกภาพเป็นปัญหา
สาคัญ ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบการศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ
และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษา
และการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเอกภาพ และ
สามารถประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษาของประเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนให้สอดรับกับแนวทางการบริหารงานโดยประชารัฐ
เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูป
การศึกษาอันจะส่งผลในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
เพื่อแสดงให้เห็นว่าการปฏิรูปการศึกษาและ
การบริหารราชการในส่วนภูมิภาคนั้นมีความจาเป็นเร่งด่วน และส่งผลต่อการขับเคลื่อนการศึกษา ซึ่ง
โครงสร้างเดิมที่ดาเนินการอยู่ก็สามารถดาเนินการได้แต่ไม่ทันเวลา
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่องการบริหารงานราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวัน ที่ 21 มีนาคม 2559 อาศัยอานาจตามข้อ 2 และข้อ 7
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ตั้ง สานักงานศึกษาธิการภาค จานวนสิบแปดภาค
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฎิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่
ทาหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน
อื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆ และกาหนดให้มีอานาจหน้าที่ข้อ (3) กากับดูแล ติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ และเพื่อให้การ
ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สานักงาน
ศึ ก ษาธิ ก ารภาค 2 จึ งได้ ก าหนดโครงการติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประจาปีงบประมาณ 2559 ขึ้น
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2
2. เพื่ อสรุปรายงานการติด ตามและประเมิน ผลการดาเนิ นงานของสานัก งานศึกษาธิก าร
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ขอบเขตของกำรติดตำมประเมินผล
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ได้ดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกาหนดแนวทางการกากับ
ติดตามและประเมิน ผลการดาเนิน งานของสานั กงานศึ กษาธิการจั งหวัดในกลุ่ม จัง หวั ดภาคกลาง
ตอนบน 2 ขึ้น ซึ่ งการประชุ มดังกล่าวได้ มี การก าหนดประเด็น ในการติด ตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเป็นเครื่องมือในการกากับ ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ประเด็นหลักได้แก่ การติดตามการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจบทบาท อานาจหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ประกอบด้วย
1) การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
2) การผลักดันการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
3) การส่งเสริม สนับสนุนงานด้านวิชาการ
4) การจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
วิธีดำเนินกำร
1. ศึกษาคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่
11/2559 เรื่องการบริหารงานราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และวิเคราะห์เอกสารงานที่
เกี่ยวข้อง
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกาหนดแนวทางการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ขึ้น เพื่อกาหนดกรอบแนวคิดใน
การติดตามและประเมินผล
3. สร้างเครื่องมือการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
4. ดาเนินการประสานสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบติดตามไปยังสานักงานศึกษาธิการจังหวัดให้รายงานผลการดาเนินงาน
ตามประเด็นหลักการติดตามและประเมินการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
5. ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผล
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
6. นาเสนอผลรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
7. จัดทาเอกสารรายงานผล และเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
กระทรวงศึกษาธิการได้รับทราบข้อมูลผลการดาเนินงานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
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ในการพัฒนาการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพได้
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะนาไปสู่การปฺฎิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภู มิภาค
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเอกภาพ

ส่วนที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2 ปีงบประมาณ 2559 ได้ดาเนินการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้มาตรา 44
ในการออกคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึก ษาของกระทรวงศึ กษาธิการในภูมิ ภาค และค าสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่
11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ดังนี้
1. เหตุผลความจาเป็นที่ทาให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้มาตรา 44
2. การใช้อานาจของรมว.ศึกษาธิการในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
3. การใช้อานาจของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค
4. แผนการดาเนินงาน
5. ขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนตามประเด็นปฏิรูปการศึกษา
6. จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการของ รมว.ศธ
7. หลักการและแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
8. การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
9. การวิเคราะห์บทบาทภารกิจ และขอบเขตอานาจหน้าที่
1. เหตุผลความจาเป็นที่ทาให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้มาตรา 44
เหตุ ผ ลของการใช้ ม าตรา 44 ในการออกค าสั่ ง หั วหน้ า คณะรัก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่
10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และคาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค กระทรวงศึกษาธิการมีเหตุผลและความจาเป็น 4 ประการ ที่ทาให้หัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้มาตรา 44 ในกรณีนี้ คือ
1.1 การบูรณาการงานระดับพื้นที่
โครงสร้างการบริหารจัดการแบบเดิมของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาคนั้น
จะพบว่ามีปัญหาเรื่องการบูรณาการในการดาเนินงานของระดับพื้นที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนใน
ระดับต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งโรงเรียนในระดับเดียวกัน ภายในจังหวัดเดียวกันก็ยังไม่เชื่อมโยง อีกทั้ง
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.), โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) และ
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จะหลุดวงโคจรจากการบริหารจัดการโดยสิ้นเชิง เนื่องจาก
ต่างคนต่างบริหารจัดการ แม้ว่าทุกหน่วยงานจะได้รับแนวทางและนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ
ไปดาเนินการ แต่เมื่อถึงเวลาดาเนินการจริงจะไม่มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ตัวอย่างเช่น ในเขต
พื้นที่การศึกษาของจังหวัดหนึ่ง อาจจะมีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาจานวนมาก ซึ่งแต่ละเขตก็จะไม่ได้หารือกัน ทาให้ยากต่อการบูรณาการระดับพื้นที่
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ในส่วนของโครงสร้างการบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาคแบบใหม่
ตามคาสั่ง คสช. นั้น จะมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภาค โดยมี รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานและมีผู้บริหารองค์กรหลักเป็นกรรมการ ซึ่งจะทาหน้าที่
ขับเคลื่อนการศึกษาในส่วนภูมิภาค ด้วยการบริหารจัดการตรงไปที่สานักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.)
ที่ 1-18 กล่าวคือ จะท าการแต่ งตั้ง ศึ กษาธิ การภาคขึ้น มา 18 คน และจะมี สานั ก งานศึ ก ษาธิการ
จังหวัด (ศธจ.) ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธาน รวมทั้ ง สิ้ น 77 จั ง หวั ด เพื่ อ ดู แ ลการศึ ก ษาทุ ก ระบบ ไม่ ว่ าจะเป็ น สถานศึ ก ษาปฐมวัย ,
สถานศึกษา กศน., สถานศึกษาอาชีวศึกษา, สถานศึกษาการศึกษาพิเศษ, สถานศึกษาเอกชน เป็นต้น
รวมทั้งโรงเรียนในสังกัด อปท., กทม., ตชด. ด้วย ทาให้ขับเคลื่อนนโยบายในการบริหารงานให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันได้อย่างเป็นเอกภาพ ในขณะที่โครงสร้างแบบเดิมดาเนินการในส่วนนี้ได้ยาก
1.2 ช่วงการบังคับบัญชากว้าง
อีก เหตุผ ลหนึ่ งที่ ท าให้เกิด ปรับ โครงสร้าง คือ การที่ มี ช่วงการบั ง คั บ บัญ ชากว้า ง
กล่าวคือ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องกากับดูแลผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ทั้งหมด 225 คน เทียบอัตราส่วน 1 ต่อ 225 ส่วนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็มีภาระ
หนักขึ้น เนื่องจากมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนรวมกันถึง 886 แห่ง ซึ่งโครงสร้างใหม่
จะทาให้สัดส่วนในการกากับดูแลน้อยลง ด้วยการที่ รมว.ศึกษาธิการ กากับดูแลสานักงานศึกษาธิการ
ภาค 18 แห่ง จากนั้นสานักงานศึกษาธิการภาค 18 แห่ง จะกากับดูแลสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
77 จังหวัด ต่างจากแบบเดิมที่คุมคนเยอะ ทาให้ดูแลกันไม่ทั่วถึง
1.3 เพิ่มความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการศึกษา
นอกจากนี้ การดาเนินงานตามโครงสร้างแบบเดิมพบว่า ทั้ง สพฐ.และ สานักงาน
ก.ค.ศ. ต่างคนต่างดาเนินการไม่บูรณาการซึ่งกันและกัน โดย สพฐ. ทาหน้าที่ดูแลศึกษานิเทศก์ และ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กพท.) ส่วน สานักงาน ก.ค.ศ.จะกากับดูแล อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ที่มี
อานาจดูแลเรื่องการบริหารงานบุคคล โครงสร้างแบบใหม่จะยุบ กพท. และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ แต่
สพฐ. จะยังคงทาหน้าที่ประเมินผลและนิเทศเช่นเดิม ตลอดจนเรื่องการจัดสรรงบประมาณและงาน
บริ ห ารทั่ ว ไป ส่ ว นการบริ ห ารงานวิ ช าการจะเข้ า บอร์ ด ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ซึ่ ง จะเป็ น
หน่วยงานที่ดูในภาพรวม ดังนั้น ทั้ง 2 ส่วนงานที่ถูกยุบไปไม่ได้หายไปไหน แต่ย้ายไปอยู่บอร์ดใหญ่
ของผู้ว่าราชการจังหวัด
1.4 ความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคล
ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการพบปัญหาเรื่องความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคล
4 ประการ ได้แก่ การเกลี่ยครูหรือเปลี่ยนครูข้ามเขต, การบรรจุครูใหม่ในแต่ละเขต, การคัดเลือก
ผู้อานวยการโรงเรียน และการดาเนินการทางวินัย ปัญหาดังกล่าวที่ดาเนินการโดยโครงสร้างเดิมนั้น
ไม่ทันต่อเวลา
จึงได้ปรับโครงสร้างใหม่ที่จะทาในรูปแบบของจังหวัด ซึ่งจะพิจารณาได้ในขอบข่ายที่
กว้างขึ้น เช่น การเปลี่ยนครูในโรงเรียนที่ ขาดก็จะทาได้ดีขึ้น การบรรจุครูใหม่ก็เช่นเดียวกัน ส่วน
ผู้อานวยการโรงเรียนก็มีตัวเลือกที่จะสามารถหมุนเวียนได้มากกว่าเดิม ทาให้เกิดความคล่องตัวในการ
บริหารงานมากขึ้น
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2. การใช้อานาจของรมว.ศึกษาธิการในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
การแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
2.1 การแต่ ง ตั่ ง คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด (กศจ.) โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ประกอบด้ ว ย การคั ด เลื อ กผู้แ ทนภาคประชาชนในท้ อ งถิ่ น จ านวน 2 คน, การ
คัดเลือกผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น จานวน 2 คน และการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 3 คน เพื่อ
เป็นกรรมการในทางปฏิ บัติจะให้ ผู้ว่าราชการจัง หวัดในฐานะประธาน กศจ. เป็น ผู้เสนอชื่อเข้ามา
เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดจะรู้จักพื้นที่ดีกว่า รมว.ศึกษาธิการ
2.1 แต่งตั้งศึกษาธิการภาค และรองศึกษาธิการภาค
การแต่งตั้งศึกษาธิการภาคและรองศึกษาธิการภาค เพื่อทาให้เกิดการดาเนินการที่มี
ความคล่องตัว เนื่องจากศึกษาธิการภาคจะเป็นผู้กากับดูแลศึกษาธิการจังหวัด ด้วยการเข้าไปติดตาม
ว่าศึกษาธิการจังหวัดได้ดาเนินการไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมากน้อยเพี ยงใด โดย
ศึกษาธิการภาคจะใช้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ผู้ตรวจราชการ และจะมีการ
มอบหมายผู้บริหารระดับต้นบางท่านไปทาหน้าที่ศึกษาธิการภาคไปพลาง ๆ ก่อน เพราะมีผู้ตรวจ
ราชการไม่ครบ 18 คน หลังจากนี้ ศึกษาธิการภาคจะเข้าไปเป็นรองประธาน กศจ.ของแต่ละจังหวัด
สูงสุดได้ไม่เกิน 5 จังหวัด อีกทั้งจะทาหน้าที่ประสานงานกับจังหวัด เพื่อให้เกิดการประสานงานแบบ
บูรณาการได้มากขึ้น ทั้งนี้ ศึกษาธิก ารจังหวัดจะทาหน้าที่เป็ นฝ่ายเลขานุการของ กศจ. พร้อมทั้ ง
รายงานต่อ รมว.ศึกษาธิการ โดยตรง
สาหรับ ศึ กษาธิก ารภาคเดิ ม จะปรับ เป็ น ศึก ษาธิก ารภาคใหม่ ส่ว นภาคที่ ยั ง ไม่ มี
สานักงานศึกษาธิการภาค ก็จะใช้สานักงานของสานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา (สพม.) ในจังหวัดนั้น
ๆ เป็นสานักงานศึกษาธิการภาค ในทางกลับกันทั้ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั้ง 225 เขตพื้นที่ ก็ยังคงทาหน้าที่เช่นเดิม ไม่ได้ยุบเขตพื้น ที่
ยังอยู่ครบทั้งหมด โดยกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ไปดาเนินการใด ๆ ที่เป็นการกระทบต่อสิทธิ์ของ
ข้าราชการ
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงการยุบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาว่า ได้โอนอานาจไปให้
กศจ.แล้ว แต่สานักงาน ก.ค.ศ. ยังคงอยู่ ส่วนการพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ เช่น การสอบครูผู้ช่วย ต้องรอ
ให้แ ต่งตั้ง กศจ. ขึ้ นมาก่ อนจึงจะดาเนิ น การต่อไปได้ และในระหว่างที่ไ ม่มีศึ กษาธิการจัง หวัด ได้
มอบหมายให้ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ทาหน้าที่ดังกล่าว โดย สพป.เขต 1
จะสวมหมวก 3 ใบ คือ หน้าที่เดิม, เป็นศึกษาธิการจังหวัด และเป็นเลขา กศจ.
เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า สานักงาน ก.ค.ศ. ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ ส่วนในเรื่องของ
ความเชื่อมโยงเรื่องการบริหารงานบุคคลและการดาเนินงานทางวินัยนัน้ หาก กศจ. ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว สามารถส่งตรงมายังสานักงาน ก.ค.ศ. ได้เลย สาหรับเรื่องการจัดสรรงบประมาณจะกัน
งบประมาณไว้สาหรับจังหวัดนั้น ๆ และจะดูสัดส่วนอีกครั้งหนึง่
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3. การใช้อานาจของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภาค
3.1 แต่งตั้ง โอน หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงาน
ในตาแหน่งต่างๆในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด ทั้งนี้ ตามประเภท
หรือระดับตาแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกาหนด
3.2 สั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา หรือ ผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่ ง
ต่างๆในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้
พ้นจากตาแหน่ง
ในทางปฏิบัติรมว.ศึกษาธิการ จะใช้อานาจเหล่านี้เมื่อจาเป็น และจะใช้เมื่อมีปัญ หาเร่งด่วน
อาทิ เช่ น กรณี ก ารสอบสวนเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ที่ ใช้ เวลาด าเนิ น การสอบประมาณ 2-3 ปี แต่ ก็ ยั ง
ดาเนินการไม่แล้วเสร็จก็ต้องใช้อานาจที่มีดาเนินการ มิเช่นนั้นการกระทาดังกล่าวจะเป็นตัวอย่างที่
ส่งผลให้เกิดการกระทาผิดอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เป็นที่แน่นอนว่าการใช้อานาจใด ๆ ต้องผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ก่อน ไม่ใช่ว่ารัฐมนตรีจะมาแต่งตั้งหรือโยกย้ายใครก็ได้
4. แผนการดาเนินงาน
กระทรวงศึกษาธิการมีแผนการดาเนินงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษา
ธิการในภูมิภาค และบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ดังนี้
4.1 ดาเนินการประชุมชี้แจงผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ภายหลังแถลง
ข่าวครั้งนี้ โดยเฉพาะ ผอ.สพป.เขต 1 ที่จะทาหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด
4.2 ประสานงานและซักซ้อมความเข้าใจกับผู้ว่าราชการจังหวัด ถึงบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และการทางานร่วมกับสานักงาน กคศ. ผ่านช่องทาง VTC
ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะเชิญกรรมการโดยตาแหน่งเข้าร่วมรับฟังพร้อมกัน
4.3 จัดทาเอกสารมอบให้ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิงานตามคาสั่งนี้
4.4 ขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาที่สาคัญ โดยกาหนดเป็น KPIs ประเมินผลงานของ
ศึกษาธิการภาค, ศึกษาธิการจังหวัด, ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อานวยการสถานศึกษา
ส่วนในระดับจังหวัดก็จะมี KPIs ซึ่งจะมีแนวทางการดาเนินงานให้ เพราะแต่ละพื้นที่มีความแตกต่าง
กันเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น
5. ขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนตามประเด็นปฏิรูปการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเร่งด่วนในการปฏิรปู การศึกษา ดังนี้
5.1 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
5.2 คืนครูสู่ห้องเรียน
- ครูครบชั้น/ครูตรงสาขา/จานวนนักเรียนต่อห้อง (โดยการบริหารจัดการคืนครูผู้ทา
ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน)
- ลดภาระครู
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5.3 การผลิตและพัฒนาครู
- โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
- ป.บัณฑิต
- การอบรมครูออนไลน์ TEPE
5.4 การจัดการเรียนการสอน STEM ในสถานศึกษา
5.5 ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
5.6 การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน
5.7 ทวิภาคีหรือทวิศึกษา
5.8 อาชีวศึกษาเป็นเลิศ
5.9 มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาพี่เลี้ยง
5.10 โครงการประชารัฐ (ด้านยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และด้านการศึกษาพื้นฐานและ
พัฒนาผู้นา)
5.11 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารในสถานศึกษา โดยการเข้าสู่ตาแหน่งของผู้อานวยการ
สถานศึกษา การนาผล O-Net มาใช้
มีสาระสาคัญสรุปดังนี้
1) ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทั้งในส่วนที่ดาเนินการแล้ว จะต้องมีการทบทวนว่าที่ผ่านมา
ดาเนินการกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนครบทั้ง 4H อย่างสมดุลหรือไม่ ต้องเพิ่มกิจกรรมใดบ้างในปีต่อไป
พร้อมทั้งจะต้องจัดเตรียมโรงเรียนที่จะต้องขยายโครงการเพิ่มเติมด้วย
2) การคืนครูสู่ห้องเรียน หมายถึงการดาเนินการให้มีครูครบชั้น ครูตรงสาขา จานวน
นักเรียนต่อห้อง ให้มีความเหมาะสม ซึ่งรวมไปถึงการดาเนินการในโรงเรียนขนาดเล็กด้วย โดย
กระทรวงศึกษาธิการเตรียมที่จะดาเนินโครงการคืนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เพื่อเป็นตัวช่วยในการ
บริหารจัดการในเรื่องนี้ ซึ่งผลที่ออกมาอาจจะเห็นผลช้าหรือเร็วก็แล้วบริบทของแต่ละพื้นที่ แต่ก็จะมี
ทิศทางและแนวทางการทางานที่มีความชัดเจนมากขึ้น
3) การผลิตและพัฒนาครู กระทรวงศึกษาธิการดาเนินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
รองรับในเรื่องนี้ไว้แล้ว จานวน 4,000 คนต่อปี เพื่อให้ทุนเรียนครูและบรรจุในภูมิลาเนาของตนเอง
โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) จะทางานร่วมกันในเรื่องนี้ และขณะนีอ้ ยู่ระหว่างเตรียมเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบในสัปดาห์หน้า นอกจากนี้สานักงานเลขาธิการคุรุสภายังได้อนุมัติให้ผู้เรียนจบปริญญาตรีใน
3 สาขาขาดแคลน คือสาขาวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
เรียนครูหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) เพื่อมาเป็นครูได้
4) การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา ขณะนี้ รมว.ศึกษาธิการได้ลงนามใน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ ประกอบด้วย 3 คณะ เพื่อทาหน้าที่กาหนดคานิยามความหมายของสะเต็มศึกษาที่ตรงกัน
มีการจัดระดับการเรียนการสอนสะเต็มในโรงเรียนที่ดาเนินการอยู่แล้ว
มีแผนดาเนินงานในแต่ละ
ระยะที่มีเป้าหมายและการประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อให้การขับเคลื่อนในสถานศึกษา
มีความเป็น
เอกภาพมากขึ้น ทั้งนี้ สพฐ.จะจัด Smart Trainer เข้าไปช่วยดาเนินการในแต่ละพื้นที่ด้วย
5) การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ขอให้ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาช่วยขยายผล
โครงการและการดาเนินงานต่างๆ ด้วย เช่น การฝึกภาษาอังกฤษจากแอพพลิเคชั่น Echo English,
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การจัดเตรียมแผนรองรับการขยายผลของครูแกนนา
(แม่ไก่)
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ หลักสูตร Boot Camp ด้วยรูปแบบของค่ายพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จานวน
350 คน ที่จะลงไปช่วยถ่ายทอดเนื้อหาจากการอบรมและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษให้ครูในเขต
พื้นที่ต่างๆ รวมทั้งจัดหาครูที่จะเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Boot Camp ในรุ่นต่อไปด้วย
6) การอ่านออกเขียนได้ แม้ว่าตอนนี้นักเรียนชัน้ ป.1 ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะลดลงแล้ว
แต่ต้องการให้ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาขยายเป้าหมายการดาเนินโครงการไปถึงนักเรียนช่วงชัน้
ที่ 1 ด้วย หมายความว่าต้องการให้ตั้งเป้าหมายใหม่ โดยให้นักเรียนที่ขึ้นไปเรียนชั้น ป.4 ทุกคน
จะต้องอ่านออกเขียนได้ หากจะต้องเพิ่มเติมอัตราครูภาษาไทยก็จะต้องดาเนินการต่อไป นอกจากนี้
จะต้องมีการพัฒนาในเรื่องของการอ่านเพิ่มเติม ที่มิใช่อ่านออกเขียนได้เท่านั้น แต่นักเรียนจะต้องอ่าน
เข้าใจด้วย เรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องตั้งรับให้ดี
7) ทวิภาคี ทวิศึกษา
8) อาชีวศึกษาเป็นเลิศ กล่าวรวมในสองประเด็นข้างต้น เพื่อต้องการให้ช่วยเพิ่มสัดส่วน
ผู้เรียนอาชีวศึกษาในแต่ละจังหวัด เพราะประเทศกาลังต้องการกาลังคนด้านอาชีวะจานวนมาก ดังนั้น
ขอฝาก ผอ.สพป.ในฐานะศึกษาธิการจังหวัด ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเลือกเรียนอาชีวะเพิ่มขึ้น ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องมีความสมดุลของผู้เรียนระหว่างสถานศึกษาของอาชีวะและโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายของรัฐ ที่จะไม่ทาให้เกิดการแย่งผู้เรียนกัน รวมทั้งจะต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียดของ
โครงการอาชีวศึกษาเป็นเลิศให้มีความรู้ความเข้าใจว่ามีความเกี่ยวข้องในส่วนใด อย่างไร
9) มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาพี่เลี้ยง เรื่องนี้มีความสาคัญมาก เพราะที่ผ่านมามีนโยบายจาก
ส่วนกลางไปแล้ว แต่พบว่ามีการดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในบางจังหวัดเท่านั้น เช่น ขอนแก่น
เชียงราย จึงขอให้ ผอ.สพป. ได้หารือในเรื่องนี้กบั ผู้แทนของอุดมศึกษาที่อยู่ใน กศจ.ด้วย โดยในส่วน
ของกระทรวงศึกษาธิการก็จะหารือกับ สกอ. เพื่อหาแนวทางในการดาเนินงานของที่จะไม่เป็นการ
ข้ามเส้นหรือก้าวก่ายหน้าที่กัน
10) โครงการประชารัฐ ขอให้ ผอ.สพป.ติดตามการดาเนินงานของคณะทางานประชารัฐใน
ด้านการศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู้นา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงด้วย
11) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารในสถานศึกษา ซึ่งมีเสียงสะท้อนจากภาครัฐและ
ภาคเอกชนถึงจุดหักเหในเรื่องของคุณภาพการศึกษาว่าอยู่ที่ผู้อานวยการโรงเรียน จึงมีแนวคิดที่จะ
ดาเนินการเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการในสถานศึกษาให้ดีขึ้นหลายส่วน อาทิ มอบให้สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สานักงาน ก.ค.ศ.) จัดทาแนวทางการเข้าสู่
ตาแหน่งของผู้อานวยการสถานศึกษา, การนาผลการทดสอบ O-Net มาใช้พัฒนาปรับปรุงการเรียน
การสอนในสถานศึกษาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการชี้ให้เห็นวิชาที่เป็นจุดอ่อนในแต่ละโรงเรียน, เด็กชั้นใด
อ่อนวิชาอะไร, ผลการจัดการเรียนการสอนของครูแต่ละคน เป็นต้น
ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ต้องเร่งทา และเชื่อว่าการปรับโครงสร้างครั้งนี้จะช่วยให้การดาเนินงานมี
ประสิทธิภาพ และมีความรวดเร็วมากขึ้น
6. จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการของ รมว.ศธ
จุดเน้น 6 ยุ ทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึ กษากระทรวงศึกษาธิการ ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ได้แก่
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(1) หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
(2) การผลิตและพัฒนาครู
(3) การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
(4) ผลิต พัฒนากาลังคนและงานวิจัย ที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
(5) ICT เพื่อการศึกษา
(6) การบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง“ด้านการบริหารจัดการ” ถือเป็นกลไกสาคัญในการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในด้านต่างๆ ให้บรรลุผล
เป้ า ประสงค์ ข องการบริ ห ารจั ด การหน่ ว ยงานมี ร ะบบบริ ห ารจั ด การที่ ค ล่ อ งตั ว และมี
ประสิ ทธิภาพ มีกลไกบริหารและการประสานงานการจัดการศึกษาส่วนกลางและในพื้ นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีนโยบาย แผน มาตรฐานและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาที่หน่วยปฏิบัติ
สามารถนาไปบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ที่ต้องการของการบริหารจัดการรูปแบบโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการที่ชัดเจนและ
ยึดประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสาคัญ การบูรณาการการทางานร่วมกันอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด มีการบริหารจัดการทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล นโยบาย แผน และ
มาตรฐานที่นาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฐานข้อมูลที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือสามารถเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. หลักการและแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
หลักการและแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและ
การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นการปรับปรุงการบริหารจัดการและโครงสร้าง
การจัดการศึกษาระดับพื้นที่โดยยึดหลักความเป็นเอกภาพของการจัดและส่งเสริมการศึกษา แยกบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายกาหนดนโยบาย (Regulator) และฝ่ายปฏิบัติ (Operator) ออกจากกัน
ให้ ชั ดเจน และออกแบบโครงสร้างให้ สามารถท างานประสานแนวระนาบ (Cross-function) ระหว่ าง
การศึกษาระดับและประเภทต่าง ๆ และสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การลด
ขั้นตอน กระจายความรับผิดชอบ และครอบคลุมการให้บริการที่รวดเร็วในทุกกลุ่มเป้าหมายของการจัด
การศึ กษา ขจั ดปั ญหาท างานแบบแยกส่วนตามระดับและประเภทการศึ กษาที่ ขาดการบู รณาการการ
วางแผนร่ วมกันเป็ นปั ญหาเชิ งโครงสร้างมาช้ านาน ซึ่งจะส่ งผลให้ สามารถบริการประชาชนได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการภารกิจทั้งแนวดิ่งและแนวราบที่สามารถเป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่ให้เป็นแนวเดียวกัน ส่งผลให้
กลไกการดาเนินงานแบบบูรณาการที่สามารถเชื่อมโยงและขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจของ
รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิ บัติในระดับจังหวัดที่เป็นแนวเดียวกัน รวมทั้งการประสาน
ราชการในภาพรวมที่เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกับกระทรวงหรือส่วนราชการอื่น
ในจั งหวัด ให้ เกิดประสิ ทธิภาพการบริหารราชการของกระทรวงในระดั บจั งหวัด เพื่ อไปสู่เป้าหมายให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียม สร้างศักยภาพในเชิงการแข่งขัน ตอบสนองต่อ
ความต้องการภายในประเทศและภูมิภาคต่อไป
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1) หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เน้ นความเป็ น เอกภาพของการบริห ารจัด การ มี ความสอดคล้อ งกับ ระเบี ยบบริหาร
ราชการแผ่นดิน โดยสร้างระบบราชการและโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ
ของรัฐเป็นการบริหารราชการแบบบูรณาการที่มีเป้ าหมายเพื่ อประโยชน์สุขของประชาชน โดยมี
แนวทางดังนี้
(1) โครงสร้างที่มีความเป็นเอกภาพของการบริหารจัดการ สอดคล้องกับระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน มีผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าตามภารกิจ มีระบบธรรมาภิบาลและกลไกตรวจสอบการ
จัดการศึกษาและการใช้ทรัพยากรทางการศึกษา
(2) มีลาดับชั้นของการบริหารจัดการและสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีผู้รับผิดชอบต่อผล
การปฏิบัติงานในทุกระดับ (Accountability) และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
(3) การขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสู่การปฏิบัติมีความสอดคล้อง
เป็ น แนวเดี ย วกั น (Strategic Alignment) การจัด สรรงบประมาณตามยุ ท ธศาสตร์แ ละเป้ าหมาย
ร่วมกันของกระทรวงที่ให้ความสาคัญกับการจัดสรรงบประมาณเชิงพื้นที่
(4)ปฏิรูป ระบบบริห ารงานบุ ค คลให้ มีมาตรฐาน สามารถขจัดความเหลื่อ มล้ า มีก าร
ตรวจสอบถ่วงดุลและเป็นกลางทางการเมือง และสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒ นาอย่างเป็ น
ระบบและต่อเนื่อง
2) หลักการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
การบริหารจัดการแบบบูรณาการในพื้นที่ให้เหมาะสมกับบริบทและประชาชนในเขต
จัง หวัด โดยการเชื่อมโยงและประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชา
สังคมและประชาชนในการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ โดยมีแนวทางดังนี้
(1) ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน (Cluster – based,Area–based)
ทั้งระดับภาค ระดับจังหวัด และพื้นที่พิเศษ โดยการจัดส่วนราชการประจาจังหวัดที่เป็นตัวแทนของ
กระทรวงที่แท้จริงในราชการบริหารส่วนภูมิภาค และทาหน้าที่ประสานแนวระนาบ (Cross-function)
ระหว่างการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ตลอดจนการเชื่อมโยง บูรณาการ และประสานความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนในจังหวัด
(2) ประสานและบู รณาการการพั ฒ นาการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภทในรูป แบบ
คณะกรรมการที่มาจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน
(3) ปรั บ ปรุง กฎหมายการมอบอ านาจในภารกิ จ ที่ ต้ อ งด าเนิ น การในจั ง หวั ด ให้ ผู้ ว่ า
ราชการจังหวัด ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดและภาค และคณะกรรมการในระดับจังหวัดให้เหมาะสม
(4) กาหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและจังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภาพ
และโอกาสของพื้นที่ ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวง ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคและจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่นๆ
(5) จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแบบบูรณาการ ที่ต้องผ่านกระบวนการร่วมคิด
ร่วมทาจากภาคส่วนต่างๆ
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(6) จั ด กรอบการประเมิ น ผลปฏิ บั ติ ร าชการ (Performance Agreement) โดยท า
ข้อตกลงความร่วมมือในการทางาน แผนงาน/โครงการและลงนามร่วมกัน และกาหนดตัวชี้วัดในการ
ดาเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วม (Joint KPI)
3) หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยการสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมดาเนินการใน
ภาครัฐและส่วนร่วมในการประเมินผลการบริการภาครัฐ เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงการบริหารภาครัฐให้
ประชาชนได้รับบริการที่ดีและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงพื้นที่ โดยมี
แนวทางดังนี้
(1) มีกลไกหรือรูปแบบและวิธีการทางานในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความ
ร่วมมือทั้งในส่วนกลาง เขตพื้นที่ และส่วนภูมิภาค
(2) จัดให้มีกระบวนการและช่องทางที่จะสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย
(3) ส่งเสริม การสร้างความร่วมมื อในรูป แบบภาคีหุ้ น ส่ว นระหว่างภาครัฐกั บ เอกชน
(Public – Private Partnership: PPP) เปิดโอกาสให้ ภาคเอกชนและภาคส่วนอื่นเข้ามาแข่ง ขันใน
การจัดการศึกษาหรือบริการสาธารณะแทนรัฐ (Contestability)
8. การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 กาหนดให้มีหน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบในการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ดังนี้
8.1 สานักงานศึกษาธิการภาค 1-18 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธภ.สป.)
การจัดตั้ง
จัดตั้งตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 (ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 68 ง 21 มีนาคม 2559) สานักงานศึกษาธิการภาค มีจานวน 18
ภาค สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีเอกภาพ และสามารถประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษา
ของประเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้สอดรับกับแนวทางการบริหารงานโดยประชา
รัฐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาอันจะส่งผลในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ภารกิจ
สานักงานศึ กษาธิการภาค ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ทาหน้าที่
ขับ เคลื่ อ นการศึ ก ษาในระดั บ ภาคและจั ง หวัด โดยการอ านวยการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นา
การศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆ

13
อานาจหน้าที่
1) กาหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและ
ชุมชนในแต่ละพื้นที่
2) สนับ สนุน การพัฒ นาจัง หวัด ในพื้ นที่ รับผิดชอบเกี่ย วกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและ
พัฒนา
3) กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดใน
พื้นที่รับผิดชอบ
4) สนับ สนุ นการตรวจราชการ และติ ดตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่าง
บูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็น
หลัก
6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุ นการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
การบริหารงาน
(1) ให้มีศึกษาธิการภาค เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างใน
ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค ขึ้ น ตรงต่ อ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยอาจให้ มี
รองศึกษาธิการภาค จานวนไม่เกินหนึ่งคน เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค
(2) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งศึกษาธิการภาคและรองศึกษาธิการ
ภาคจากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการตามที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเสนอ
ค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 38/2559 เรื่ อ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ค าสั่ ง
หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 10/2559 และค าสั่ งหั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 11/2559
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๓ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 11/2559 เรื่ อ งการบริ ห ารราชการของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในภู มิ ภ าค ลงวั น ที่ 21 มี น าคม
พุทธศักราช2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 3ให้มีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างใน
ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาคขึ้ น ตรงต่ อ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารโดยอาจให้ มี
รองศึกษาธิการภาคเพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาคก็ได้”
ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดาเนินการจั้งตั้งสานักงานศึกษาธิการภาค รวมทั้งแต่งตั้ง
ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค และรองศึกษาธิการภาค ตามคาสั่งดังนี้
-ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง จั ด ตั้ ง ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2559
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-คาสั่ งกระทรวงศึก ษาธิ การ ที่ สป 389/2559 เรื่อ ง แต่ ง ตั้ง ข้ าราชการปฏิ บัติ ห น้า ที่
ศึกษาธิการภาค สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559
-คาสั่ งกระทรวงศึก ษาธิ การ ที่ สป 390/2559 เรื่อ ง แต่ ง ตั้ง ข้ าราชการปฏิ บัติ ห น้า ที่
รองศึกษาธิการภาค สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559
8.2 สานักงานศึกษาธิการจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธจ.สป.)
การจัดตั้ง
จัดตั้งตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการ
ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในภู มิ ภ าค สั่ ง ณ วั น ที่ 21 มี น าคม พุ ท ธศั ก ราช 2559 (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 68 ง 21 มีนาคม 2559) สานั กงานศึกษาธิการจังหวัด มี
จานวน 77 จังหวัด สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีเอกภาพ และสามารถประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษา
ของประเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้สอดรับกับแนวทางการบริหารงานโดยประชา
รัฐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาอันจะส่งผลในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ภารกิจ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและ
การจั ด การศึ ก ษาตามที่ ก ฎหมายก าหนด การปฏิ บั ติ ร าชการตามอ านาจหน้ า ที่ นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมาย
อานาจหน้าที่
1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจัง หวัด และการปฏิบัติงานราชการ
ให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดมอบหมาย
2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด
3) สั่ง การ ก ากั บ เร่ง รัด ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของส่ว นราชการหรื อ
หน่ ว ยงานและสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในจั ง หวั ด ให้ เป็ น ไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
4) จัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินงานในลักษณะ
ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
5) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจาทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในระดับ
จังหวัด
-ให้โอนอานาจหน้าที่ของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและอานาจ
หน้าที่ของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึ กษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษาตามกฎหมายว่ าด้ วยระเบี ยบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปเป็นอานาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด
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ผู้อ านวยการสานั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา (พระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบข้ าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 24) มีอานาจหน้าที่
(1) รั บผิ ดชอบในการปฏิ บั ติ งานราชการที่ เป็ นอ านาจและหน้ าที่ ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ นที่
การศึกษาและตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีก่ ารศึกษามอบหมาย
(2) เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่นที่อยู่ในอานาจและ
หน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
(3) พิ จารณาเสนอความดี ความชอบของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู้ บริ ห ารการศึ ก ษาใน
หน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
(4) จัดทาแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(5) จัดทาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) จั ดท ามาตรฐานคุณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้ นต่า และเกณฑ์ การประเมิ นผลงาน
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(7) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อ.
ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. ต่อไป
(8) ปฏิ บัติหน้าที่ อื่นตามที่บัญญั ติไว้ในพระราชบัญญั ตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ.
มอบหมาย
การบริหารงาน
(1) ให้มีศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ในส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด อยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของศึ ก ษาธิ ก ารภาค โดยอาจให้ มี
รองศึกษาธิการจังหวัด จานวนไม่เกินหนึ่งคน เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด
(2) ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจัง หวัด
จากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ
(3) ในระหว่างที่ยังมิได้มีการจัดตั้งสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหรือสานั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ในจังหวัดต่าง ๆท า
หน้าที่เป็นสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในจังหวัดนั้น ๆ ไปพลางก่อน แล้วแต่กรณี
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งหัวหน้า
คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 10/2559 และค าสั่ งหั วหน้ าคณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ
ที่ 11/2559
ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 5 ของคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 11/2559 เรื่ อ งการบริ ห ารราชการของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในภู มิ ภ าค ลงวั น ที่ 21 มี น าคม
พุทธศักราช 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 5 ให้ มีศึ ก ษาธิก ารจั งหวั ดเป็ น ผู้ บั ง คับ บั ญ ชาข้ า ราชการพนั ก งานราชการและ
ลูกจ้างในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอยู่ภายใต้การกากับดูแลของศึกษาธิการภาคโดยอาจให้มี
รองศึกษาธิการจังหวัดเพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัดก็ได้”
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดาเนินการจั้งตั้งสานักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งแต่งตั้ง
ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด ตามคาสั่งดังนี้

16
-ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559
-คาสั่ งกระทรวงศึก ษาธิก าร ที่ สป 406/2559 เรื่อ ง แต่ง ตั้ ง ข้าราชการปฏิบั ติ ห น้า ที่
ศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่ 25 มีนาคม 2559
-คาสั่ งกระทรวงศึ กษาธิ การ ที่ สป 407/2559 เรื่อง แต่ ง ตั้ง ข้ าราชการปฏิ บั ติ ห น้า ที่
รองศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่ 25 มีนาคม 2559
9. การวิเคราะห์บทบาทภารกิจ และขอบเขตอานาจหน้าที่
การวิเคราะห์บทบาทภารกิจและขอบเขตอานาจหน้าที่ การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและการบริหารราชการราชการของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภาค
พระราชบั ญ ญั ติ ป รับ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 (มาตรา 40) ได้ ก าหนดให้
กระทรวงศึ กษาธิ การ มี อ านาจหน้ าที่ เกี่ ยวกั บการส่งเสริมและก ากั บดู แลการศึ กษาทุ กระดั บและทุ ก
ประเภท กาหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ส่งเสริมและ
ประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตามตรวจสอบและ
ประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาและราชการอื่ น ตามที่ มี ก ฏหมายก าหนดให้ เป็ น อ านาจหน้ าที่ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสานักงานปลัดกระทรวงปฏิบัติ
ภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ การแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ ดาเนินการเกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ จัดทางบประมาณและบริหารราชการประจาทั่วไปของกระทรวง เพื่อ
การบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง
ทั้งนี้จากคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 และ คาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเอกภาพ และสามารถประสานเชื่อมโยง
และบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษาของประเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้สอดรับกับ
แนวทางการบริหารงานโดยประชารัฐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาอันจะส่งผลในการพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืน
จึงได้จัดทาแนวทางการวิเคราะห์บทบาทภารกิจและขอบเขตอานาจหน้าที่การ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและการบริหารราชการของกระทรวง
ศึกษาธิการในภูมิภาคดังนี้
1) บทบาทภารกิจ
1.1) งานตามยุทธศาสตร์ (Agenda based)การปฏิบัติง านตามยุทธศาสตร์ นโยบาย
หรือภารกิจที่มอบหมายเป็นพิเศษ
1.2) งานประจ าตามหน้ าที่ (Function based)การปฏิ บั ติ ง านประจ าหรือ งานตาม
หน้าที่ปกติของส่วนราชการ ได้แก่ งานตามกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล
1.3) งานหลายจังหวัดที่มีพื้นที่ ติดต่อ กัน (Cluster based)การปฏิบัติงานที่ต้องกากับ
ติดตาม ประสานและร่วมมือ หรือการบูรณาการการปฏิบัติงานหลายจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
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1.4) งานในพื้นที่ จังหวัด (Area based)การปฏิบัติงานในพื้ นที่จังหวัดเพื่อผลสัมฤทธิ์
ร่วมกัน
1.5) งานการมี ส่ ว นร่ ว มและความร่ วมมื อ (Participation & Collaboration)การ
ปฏิ บั ติงานส่งเสริมการมีส่ วนร่ว มตามนโยบายประชารัฐ หรือ งานอื่ น ซึ่ง ภาครัฐพึ ง ท างานร่ว มกั บ
ท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคเอกชน หรือองค์กรสาธารณประโยชน์อื่น
2) ขอบเขตอานาจหน้าที่
2.1) ด้านนโยบาย (Policy) ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
งบประมาณ แนวปฏิ บัติเพื่อพั ฒ นาหรือป้องกันหรือแก้ไขปั ญ หาด้านการศึกษา รวมทั้ง การศึกษา
วิ เคราะห์ จั ด ท าข้ อ มู ล และรายงานที่ เกี่ ย วข้ อ งเสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง หรื อ
คณะกรรมการระดับนโยบาย
2.2) ด้านกากับดูแล (Regulator) ควบคุม กากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
และเร่งรัดให้การดาเนินกิจการบริการด้านการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนหรือภาคส่วนอื่นเป็นไป
ตามที่กฏหมายกาหนด เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม โดยกาหนดหลักเกณฑ์
วีธีการ เงื่อนไข เพื่อใช้ในการควบคุม กากับ ดูแล การอนุมั ติอนุญาตตามกฎหมาย เพื่อใช้รักษาและ
บังคับใช้กฎหมาย และอานวยการ กากับ ดูแล ให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย
2.3) ด้านการส่งเสริมสนับสนุน (Facilitator) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ช่วยเหลือ และ
อานวยการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานด้านการศึกษาหรือสถานศึกษาทั้งภาครั ฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน และภาคส่วนอื่น ในเชิงวิชาการและอานวยการทั่วไป เพื่อให้มีการพัฒนาหรือยกระดับ
มาตรฐาน ขีดความสามารถ หรือประสิทธิภาพ
2.4) ด้านปฏิบัติการ (Operator) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาใน
พื้นที่ตามที่กฎหมายกาหนด การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการต่างๆ ที่มอบหมาย รวมทั้งการพัฒนาและแก้ไขปัญ หาเฉพาะพื้นที่ เพื่อการให้บริการด้าน
การศึกษาที่รวดเร็ว ทั่วถึง และเท่าเทียม เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นสาคัญ ตลอดจนการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย การเป็น ภาคีหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน หรืองานอื่นซึ่ง
ภาครัฐพึงทางานร่วมกับท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคเอกชน หรือองค์กรสาธารณประโยชน์อื่น
(ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. บทบาทและภารกิจสานักงาน
ศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค.
กระทรวงศึกษาธิการ, 2559. )

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

ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินงาน
การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2 ช่วงการดาเนินงานระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2559 ประกอบด้วย
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
อ่างทอง และสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดยสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ได้ดาเนินการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการกาหนดแนวทางการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ขึ้น ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้มีการกาหนด
ประเด็นในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพื่อเป็น
เครื่องมือในการกากับ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ประเด็นหลักได้แก่ การติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจบทบาท อานาจหน้าที่ของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ประกอบด้วย 1)การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 2)การผลักดันการ
ดาเนินการตามนโยบายสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 3)การส่งเสริม สนับสนุนงานด้านวิชาการ
และ 4)การจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษา
ธิการจังหวัด โดยใช้วิธีการ 1)ใช้แบบสอบถามสาหรับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อให้ตอบคาถาม
หรือกรอกข้อสรุปในรายการข้อมูลสาคัญ ตามกรอบประเด็นการติดตาม 2) การตรวจสอบเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อยืนยันผลการดาเนินงานแล้วนาข้อมูลมาประมวลผลเพื่อหาข้อสรุป
สรุปผลการดาเนินงาน
จากการติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ช่วงการดาเนินงานระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2559 สามารถ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาไปสู่
ความสาเร็จได้โดยสังเขป ดังนี้
การติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจบทบาท อานาจหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
1. การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
1.1 กระบวนการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ในฐานะผู้แทนการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด ได้จัดกระบวนการจัดทาแผนไว้ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะทางานจัดทาร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
2. จัดทาคู่มือกรอบแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
3.ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาวิเคราะห์คู่มือกรอบแนวทางทางการจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด
4.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้แทนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ส่งเสริมและสนับ
สนุนการจัดการศึกษาในจังหวัดลพบุรี
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5.ประชุมปฏิบัติการจัดทาเอกสารร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี (เพื่อ
ประกอบการประชุมประชาพิจารณ์)
6.เปิดเวทีระดมความคิดเห็นและประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดลพบุรี (ผู้เกี่ยวข้องและองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาจังหวัดลพบุรี )
7.ประชุมสรุปร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี ตามข้อเสนอแนะที่ประชุม
ประชาพิจารณา
8.เสนอร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรีให้ที่ประชุมกศจ.ลพบุรี พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
9. จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี ฉบับสมบูรณ์ เสนอผู้เกี่ยวข้องฯ
ทราบ
ทั้งนี้ การดาเนินงานได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ ที่อนุมัติจัดสรร
ให้สาหรับขับเคลื่อนการบริหารจัดการสานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาฯ โดย
ดาเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการ ดังนี้
1. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
ในทุกระดับ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฯ ,แผนการศึกษาแห่งชาติ,ฯ นโยบาย
รัฐบาล, แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ,ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาฯ เป็นต้น
2. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐาน สารสนเทศทางการ
ศึกษา ข้อมุลสภาพทั่วไปของจังหวัด ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติฯ ผลการ
ดาเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเป็นต้น
3.จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสารวจความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา
นาผลการประชุมระดมความ
คิดเห็นและผลการสารวจความคิดเห็นฯไปใช้ประกอบการพิจารณากาหนดทิศทางการพัฒนาการ
ศึกษา ให้สอดคล้องและตอบสนองความคาดหวัง ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัด
การศึกษาต่อไป
4.วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน โดยใช้รูปแบบ SWOT Analysis/
ประเมินสถานภาพของหน่วยงาน เพื่อให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ในการดาเนินงาน
และนาไปใช้กาหนดแนวทางพัฒนาและแก้ปัญหาให้ตรงประเด็นต่อไป
5.จัดทาร่างทิศทางการพัฒนาการศึกษาฯ ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
สิงห์บุรี โดยคณะกรรมการฯ วิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและผลการประเมินสถานภาพของหน่วยงาน กาหนดวิสัยทัศน์/ พันธกิจ/
เป้าประสงค์/ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/กลยุทธ์/จุดเน้นการพัฒนา
6.นาเสนอร่างทิศทางการพัฒนาการศึกษาฯ
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอแนะ
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7.ปรับแก้ไข ทิศทางการพัฒนาการศึกษาฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และแจ้งกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ศึกษา
ทบทวนรายละเอียด
8.ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงสร้างความเข้าใจกรอบทิศทางการพัฒนา
การศึกษาฯ พร้อมทั้งกาหนดเป้าหมายตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการ ที่จะดาเนินการในช่วงระยะ 5
ปี
9.จัดทายกร่างแผนพัฒนาการศึกษาสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ฉบับสมบูรณ์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ดาเนินการโดยคณะกรรมการ
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง ซึ่งแต่งตั้งโดยศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง โดยมีขั้นตอน
และกระบวนการจัดทาแผน ดังนี้
1) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตามนโยบายของรัฐบาล และจังหวัด
อ่างทอง
2) การวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพแวดล้อม ศักยภาพและความต้องการของ
พื้นที่
3) การจัดทาร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง
4)
การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์และจัดลาดับความสาคัญของประเด็น
ยุทธศาสตร์ การกาหนด เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่จะสะท้อนได้ว่าสามารถดาเนินงานได้
บรรลุเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมายในแต่ละปีงบประมาณ กาหนดหน่วยงานรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
5) ประสานกับหน่วยงานการศึกษาจังหวัดเพื่อประชุมหารือแสดงความเห็นต่อ
ร่างแผนพัฒนาการศึกษา
6) ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดให้สมบูรณ์ตามผลการประชุม โดยจะมี
รายละเอียดแนวทางในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การ
ประเมินแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทองและแผนปฎิบัติราชการประจาปีของจังหวัดอ่างทอง
7) นาเสนอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง เพื่อพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดอ่างทองให้ความเห็นชอบก่อนนาเสนอสู่การปฏิบัติ
และเสนอขอ
งบประมาณ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
1.จัดทาโครงการเสนอขออนุมัติของโครงการและงบประมาณการดาเนินงาน
ตามโครงการ
2. แต่งตั้งคณะทางาน กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และประชุมวางแผนการ
ดาเนินงาน
3.จัดเตรียม/รวบรวมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
4. การวิเคราะห์ข้อมูลความเชื่อมโยงของนโยบายต่าง ๆ และจัดทาเอกสาร
ประกอบการประชุมสัมมนา
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5. กาหนดกรอบนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
- ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เสนอปัญหา อุปสรรค ในการ
บริหารจัดการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
- การวิเคราะห์สภาพ (SWOT) ภาพรวมด้านการศึกษาของจังหวัด
ชัยนาท
- การวิเคราะห์สภาพ (SWOT) การจัดการศึกษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
- การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
- การกาหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด เสนอโครงการตามยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด (พ.ศ. 2560 – 2564)
6. จัดทาเอกสารร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชัยนาท (พ.ศ. 2560 – 2564)
เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดชัยนาท
7. ประชุมชี้แจง/ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชัยนาท (พ.ศ.
2560 – 2564) ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และหน่วยงานทางการศึกษาทราบ และนาไปดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
-จัดส่งเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาไปยังกระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
ศึกษาธิการภาค 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบทางเว็บไซต์
- การสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ และรายงานผลการดาเนินงาน
ตามโครงการ
1.2 ความทันเวลา
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ในการบริหารจัดการของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เป็นการวางแผนในระยะปานกลาง คือ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และจัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2561(แผนขอเงิน) การจัดทาแผนดังกล่าวแล้วเสร็จทันกาหนด
ระยะเวลาและเป็นไปตามปีปฏิทิน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
ดาเนินการจัดทาส่งสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ได้ทันตามกาหนดเวลา
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
เพื่อให้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอ่างทอง นาไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม จึงได้กาหนดแนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติดังนี้
1.จัดให้มีการประสานและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ใช้ เป็นทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการศึกษาโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนของจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. จัดให้มีระบบการกากับ ติดตาม และประเมินผล รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
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สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
- ดาเนินการได้ตามเวลาที่สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกาหนด
1.3 ปัญหาอุปสรรค
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
จากการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยการบริหารจัดการของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ด้วยระยะเวลากระชั้นชิดนั้น ได้พบกับปัญหาเกี่ยวกับการกาหนดทิศทางการจัด
การศึกษา ที่ควรจะครอบคลุมภารกิจสาคัญของแต่ละหน่วยงานการศึกษา ที่ต่างกรม ต่างระดับ ต่าง
ประเภทในการจัดการศึกษา
และต้องดาเนินการร่วมกันในการกาหนดกิจกรรม/โครงการที่เป็น
ภาพรวมของจังหวัด โดยเน้นส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ในภาพรวมของจังหวัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
- ไม่มี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
การมีส่วนร่วมยังมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและจัดทาแผนไม่มากนัก
เนื่องจาก เวลา และภารกิจงานที่มากอยู่ ทั้งของส่วนราชการ การนาเสนอโครงการที่เร่งด่วนบาง
โครงการซ้าซ้อนกัน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
1. สานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นหน่วยงานทีจ่ ัดตั้งขึ้นใหม่ ตามคาสั่งคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 และ 11/2559 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 ซึ่ งเป็นไปตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ทาให้การสั่งการและการบริหารจัดการขับเคลื่อนนโยบายไม่ชัดเจน ขาด
การติดต่อประสานงานผู้ปฏิบัติงานสับสนปฏิบัติไม่ถูกต้อง
2. ยังไม่มีสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่จัดตั้งเป็นเอกเทศ ต้องอาศัยสานักงาน
อื่นเป็นที่ปฏิบัติงาน
3. ยังไม่มีบุคลากร และกรอบอัตรากาลังในการปฏิบัติงาน ต้องอาศัยบุคลากร
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ในการปฏิบัติงาน
4.กระทรวงศึกษาธิการ ยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานของ
ศึกษาธิการจังหวัดการผลักดันนโยบายต่างๆจึงยังไม่ประสบผลสาเร็จ
5. บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ที่มา
ช่วยปฏิบัติงานขาดขวัญและกาลังใจในการทางาน เพราะต้องทางานหลายด้าน
1.4 แนวทางแก้ไข
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ควรจัดประชุมสร้างความเข้าใจและร่วมกันกาหนดทิศทางการจัดการศึกษา
โดยใช้ทิศทางการจัดการศึกษาของแผนพัฒนาการศึกษาระดับชาติ
นโยบายของนายกรัฐมนตรี
ของ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ระดับกรม ระดับจังหวัด และของทุกหน่วยงานจัดการศึกษา มา
SWOT กาหนดเป็นทิศทางการจัดการศึกษาของจังหวัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
- ไม่มี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
- ไม่มี
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สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
1. รัฐบาล/กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้
ชัดเจนเป็นเอกเทศ กาหนดที่ตั้งสานักงาน กรอบอัตรากาลังของบุคลากร กาหนดหน้าที่ภารกิจให้
ชัดเจน
2.จัดตั้ง/จัดหางบประมาณสนับสนุนการดาเนินการให้เพียงพอ
3. มีระบบการบริหารจัดการ/การสั่งการที่ชัดเจน การมอบอานาจในการวินิจฉัย
สั่งการให้กับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
4. ควรมีการประชาสัมพันธ์บทบาทอานาจ หน้าที่ ของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเนื่องจากเป็นหน่วยงานใหม่ ประชาชน/บุคคลทั่วไป ยังไม่ค่อยทราบบทบาทหน้าที่/ภารกิจที่
แท้จริง
2. การผลักดันการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
2.1 นโยบายสาคัญที่มีการแจ้งหรือมอบหมายให้หน่วยงานดาเนินการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีรับทราบนโยบายสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกับมอบหมายผู้รับผิดชอบมอบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
และสถานศึกษาในความรับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายตามภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์
ซึ่ง
นโยบายสาคัญที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดาเนินการแจ้งให้หน่วยงานดาเนินการ ดังนี้
1. นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
2. นโยบายคืนครูสู่ห้องเรียน
3. นโยบายการผลิตและพัฒนาครู
4. นโยบายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา
5. นโยบายการยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
6. นโยบายการอ่านออกเขียนได้
7. นโยบายทวิภาคี/ ทวิศึกษา
8. นโยบายอาชีวศึกษาเป็นเลิศ
9. นโยบายมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาพี่เลี้ยง
10. นโยบายโครงการประชารัฐ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
1 การพัฒนาครูด้านเทคนิค ทักษะการจัดจัดการเรียนการสอนที่ทาให้เรียน
อย่างสนุก และมีความสุขต่อการเรียนรู้
2. การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์
3. การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
4. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
5. การปลูกฝังคุณลักษณะในการรู้จักหน้าที่ของตน
6. การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)
7. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
8. การปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ
9. การนิเทศ
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10. นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
11. โครงการโรงเรียนประชารัฐ
12. การป้องกันยาเสพติด
13. การแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
1. โครงการ DLIT
2. โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
3. โครงการ Stem Education
4. ยกระดับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (O-NET)
6. การส่งเสริมการเรียนรู้งานอาชีพ
7. การส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
8. โรงเรียนสุจริต
9. โรงเรียนประชารัฐ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
1. โครงการ DLIT
2. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
3. โครงการ STEM Education
4. ยกระดับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ ( O-NET)
6. การส่งเสริมการเรียนรู้งานอาชีพ
7. การส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
8. โรงเรียนสุจริต
9. โรงเรียนประชารัฐ
2.2 การเร่งรัด กากับ ติดตาม ประเมินผล
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
1.กากับติดตามงานตามนโยบาย โดยผู้รับผิดชอบกิจกรรม โครงการ และ
กระบวนการตามแผนปฏิบัติการประจาปี มาเป็นเครื่องมือในการกากับ ติดตาม ประเมินผลและสรุป
รายงานการดาเนินงาน โดยกาหนดการเร่งรัด กากับและติดตาม เป็นระยะๆ พร้อมกับจัดทารายงาน
การประเมินผล เสนอผู้บังคับบัญชา
2. ประชุมทีมบริหารทุกเดือนประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อรายงานความ
ก้าวหน้าการดาเนินงาน นโยบายสาคัญ รับทราบปัญหาการดาเนินงาน และหาแนวทางแก้ไขระหว่าง
ดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
3.รองผอ.สพป. และศึกษานิเทศก์
นิเทศ ติดตาม การดาเนินงานของ
สถานศึกษา ตามนโยบายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในทิศทางเดียวกัน
4. ประสานเร่งรัดกากับติดตามประเมินผลตามนโยบายหน่วยงานในสังกัด
5. รายงานผลการดาเนินงานหน่วยงานต้นสังกัด
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สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
1. แต่งตั้งคณะทำงำนขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรสำคัญ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
3.มอบหมายและอนุมัติโครงการ/กิจกรรมให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทา
แผนการดาเนินงานโครงการ โดยระบุระยะเวลาที่ชัดเจนสามารถนาสู่การปฏิบัติได้ ติดตามและให้
รายงานผลการดาเนินงานเป็นระยะ
4. นิเทศกากับ ติดตาม โดยผอ.สพป.สิงห์บุรี รองผอ.สพป.สิงห์บุรี และ
ศึกษานิเทศก์ประจากลุ่มโรงเรียน
5. จัดประชุมปฏิบัติการ และแสดงผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
1. มีการมอบหมายนโยบายแก่หน่วยงานในสังกัดทราบ ถือปฏิบัติ ในระดับ
ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ในระดับพื้นที่ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งครู ผู้ปกครองนักเรียนทราบ
2. ชี้แจงมีการจัดอบรมให้ความรู้ พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3. มีการติดตามประเมินผล โดยผู้บริหารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษานิเทศก์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการกากับติดตาม ประเมินผล รายงาน
ทั้งในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารรายงาน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
1. ประชุมชี้แจง ครู ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด
2. นิเทศ ติดตาม การดาเนินงาน
3. โรงเรียนรายงานผลการดาเนินงาน
4. สรุปผล รายงานผล
2.3 ผลการดาเนินการที่สาคัญ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
จากการเร่งรัด กากับ ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงานตามนโยบายสาคัญ
ของรัฐบาล ที่บรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นรูปธรรมและมีผลการดาเนินงานตามนโยบายสาคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
- นโยบาย“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สพป.ลพบุรี เขต 1 ในภาพรวมของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มีโรงเรียนในสังกัด ทั้งหมด จานวน 339 โรงเรียน เป็นโรงเรียน
สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 จานวน 174 โรงเรียน /สพป.ลพบุรี เขต 2 จานวน 140 โรงเรียน /สพม.
เขต 5 จานวน 25 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการครบทุกโรงเรียน จะเป็นทั้งโรงเรียนนาร่อง โรงเรียน
คู่ขนาน และโรงเรียนเพิ่มปฏิบัติการตามนโยบาย จัดงานมหกรรม ประชุม อบรมสัมมนา AAR “ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เป็นการอบรมให้ความรู้ ศึกษางานจากนิทรรศการ Best Practice ของ
โรงเรียนนาร่อง พร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดการดาเนินกิจกรรม การบริหารจากตัวแทนโรงเรียนนาร่อง
จัดทาหนังสือ 100 กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้..สู่ HEAD HEART HAND HEALTH โดย
รวบรวมกิจกรรมเด่น HEAD HEART HAND HEALTH ของโรงเรียนนาร่อง คัดเลือกจานวน 100
กิจกรรมสาคัญ จัดแจกให้ทุกโรงเรียน สพท.ต่างๆ ส่งผลการสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 โรงเรียน
นาร่อง มีค่าเฉลี่ยรวมที่สูงขึ้น
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- นโยบายการผลิตและพัฒนาครู สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติโดย
1) โครงการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้ “ทุกคน ทุกที่ ทุก
เวลา” ด้วยระบบ TEPE Online มีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พัฒนาด้วยระบบ TEPE Online
จานวนทั้งสิ้น 2,187 คน สพป.ลพบุรี เขต ๑ จานวน 1,193 คน สพป.ลพบุรี เขต 2 จานวน 994 คน
ของจานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3 ต่อระบบ TEPE Onlin ครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่อย่าง
หลากหลาย อันจะนาไปสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพเพิ่มขึ้น
2) โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน คัดเลือกครูที่เกษียณอายุราชการที่
มีความรู้ความสามารถ รวมถึงจิตวิญญาณของความเป็นครูมาทาหน้าที่ครูผู้สอน ทาให้อัตราความขาด
แคลนครูลดลง และตรงตามความต้องการของสถานศึกษาในสาขาวิชาเอกขาดแคลนสามารถจ้างครูที่
เกษียณอายุราชการที่มีความรู้ความสามารถ รวมถึงจิตวิญญาณของความเป็นครู ที่มีความประสงค์มา
ทาหน้าที่ครูผู้สอนได้อย่างมีประสิทธิผล และตรงตามความต้องการของผู้เกษียณอายุราชการ จานวน
2 คน
-นโยบายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา ขับเคลื่อนโรงเรียนใน
โครงการ การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (Stem Education) ปีการศึกษา 2559
จานวน 20 โรงเรียน สพป.ลพบุรี เขต 1 จานวน 10 โรงเรียน สพป.ลพบุรี เขต 2 จานวน 20 โรงเรียน
ให้สามารถจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพถูกต้องตามหลักการ และเป็น
ต้นแบบในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาได้ และสร้างเครือข่ายการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาและ
พัฒนาการจัดการศึกษาสะเต็มศึกษาได้ครบทุกโรงเรียน
- นโยบายการยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่ได้ดาเนินการ แจ้ง
ประชาสัมพันธ์การใช้ application (Echo Hybrid, Echo English) และแนะนา Website eng24
ให้โรงเรียนนาไปพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับผู้บริหาร ครู และนักเรียนทุกครั้งที่มีการ
ประชุม อบรม สัมมนา แจ้งขั้นตอน/ปฺฏิทินการพัฒนาให้โรงเรียน (ผู้บริหาร ครู และนักเรียน)
พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม applicationและWebsite eng24 นิเทศ ติดตาม การ
ดาเนินงานของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนในสังกัด ร้อยละ 100 รู้จักและสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น
Eng24 application (Echo Hybrid, Echo English) DLIT และ DLTV ครูและนักเรียนสามารถ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
และเพื่อนาไปใช้พัฒนาการการเรียนการสอนภาษอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร โรงเรียนในสังกัดปรับชั่วโมงเรียนจาก 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ เป็น 3-5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และ
ใช้กิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนในชั่วโมงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนมีการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม โดยจัดเป็นมุมภาษาอังกฤษ ติดป้ายต่างๆ ในบริเวณโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ห้อง
สืบค้นและเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การรับครูอาสาชาวต่างชาติประจาโรงเรียน ตลอดจนการพูดทักทาย
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ศูนย์ PEER Center จัดทาคลังคาศัพท์ บทสนทนาระดับชั้น ป.1- ป.6 ในรูป
สื่อสิ่งพิมพ์ และรวบรวมเป็นซีดีต้นฉบับและสาเนาให้โรงเรียนในสังกัด เพื่อนาไปใช้ในกิจกรรมการ
เรียนการสอน หรือกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นอกจากนี้ยังมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภายศูนย์ PEER Center ผลการสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น
ป.6 ม.3 สูงขึ้น
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-มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ได้ส่งเสริมการพัฒนาตนเองตามความต้องการ
ของครู โดยเน้นกระบวนการ Coaching & Mentoring เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้นาทาง
วิชาการและสามารถเป็นครูต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดสู่ผู้เรียน พัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ โดยเน้นการทางานแบบบูรณาการเน้นการมีส่วนร่วม ส่งเสริมนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ โดยการ “คืนครูสู่ห้องเรียน” ผลการดาเนินงาน ครูที่เข้ารับการพัฒนาส่วนหนึ่ง
มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดสู่ผู้เรียน
- นโยบายโครงการประชารัฐ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนาในเรื่องของสมรรถนะความเป็นผู้นาด้านการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม การ
จัดทาข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียนประชารัฐ จัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เน้น
พัฒนาจิตสาธารณะเพื่อการบริการชุมชน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
1. การพัฒนาครูด้านเทคนิค ทักษะการจัดจัดการเรียนการสอนที่ทาให้เรียน
อย่างสนุก และมีความสุขต่อการเรียนรู้ ดาเนินการจัดประชุมปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบการสอนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสาระการเรียนรู้หลัก เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิง
รุก(Active Learning) และออกแบบกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงรุก จัดกิจกรรมค่าย
พัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)
2. การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ โดยดาเนินการ
โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ในด้านการ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ได้พัฒนากิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ที่เน้น 4H
โดยเฉพาะด้าน head จัดกิจกรรม พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการแก้ปัญหาแบบ
ร่วมมือ(Collaborative Problem Solving) และได้มีการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้
สามารถนาสู่การพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งเป็นการบูรณาการการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเตรียมยกระดับการทดสอบ PISA
3. การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ได้มีการแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด
ทราบเกี่ยวกับการดาเนินการทางหนังสือราชการ และมีการนาเสนอผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไข
ปัญหาการอ่านการเขียน ในการประชุมประจาเดือนผู้บริหารสถานศึกษา การประชุมคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา การประชุมกต.ปน. และยังมีการกาหนดเป็นกิจกรรมสาคัญในการจัดทาแผนงาน
โครงการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย และในปีงบประมาณ 2559 ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จานวน 76,000 บาท
4. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ผู้บริหารและครู จานวน 900 คน คิดเป็น
ร้อยละ 75 ส่งผลการเรียนการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน จากโปรแกรม Echo English มี
การใช้สื่อสื่อ Multimedia ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย จาก Internet มาใช้การจัดการเรียนการสอน ได้แก่ Eng
24, Echo English ทุกกลุ่มโรงเรียนกระตือรือร้นส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่นขันทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ผลการประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ป.6 และม.3 ปีการ
ศึกษา 2558 นักเรียนชั้น ป.6 จานวน 1879 คน มีผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ78.82
นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จานวน 564 คน มีผลการประเมินตั้งแต่ระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ 84.40
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5. การปลูกฝังคุณลักษณะในการรู้จักหน้าที่ของตน นักเรียน ปฏิบัติตาม
ระเบียบของโรงเรียน โดยนักเรียนทุกคนต้องรู้ระเบียบ กฎ กติกา ข้อตกลง ป้ายสัญลักษณ์ ต่าง ๆ
และปฏิบัติอย่างถูกต้อง ครูสอนสอดแทรกปลูกฝังการรู้จักหน้าทีของตนให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบ
ของโรงเรียนโดยบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
6. การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) โรงเรียนต้นแบบนาร่อง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สะเต็มศึกษา (STEM Education) สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้ตามแนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม ของสะเต็มศึกษา (STEM Education) ได้
อย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้ง
การพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
7. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) นักเรียนสามารถดูแล
สิ่งแวดล้อม และต้นไม้ ภายในโรงเรียนเช่นการใส่ปุ๋ย การรดน้าต้นไม้ การกาจัดแมลง การตกแต่ง ให้
สวยงาม และการเห็นคุณค่าประโยชน์ของต้นไม้ ตลอดจนการดูแลจัดการขยะ การอนุรักษ์ทรัพยากร
การประหยัดพลังงาน เช่นการปิดน้า ปิดไฟ เป็นต้น
8. การปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ ครูจัดกิจกรรมการสอนสอดแทรกปลูกฝังให้
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่ม
สาระการการเรียนรู้ ครูสอนสอดแทรกปลูกฝังให้นักเรียนปฏิบัติตามระราชดารัสของพระบาท สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว โดยบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนทุกคนทุกชั้นฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิก่อน
เข้าห้องเรียนครูเวรประจาวันและผู้บริหาร ให้ข้อคิด แนวทาง ปลูกฝัง ความมีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้
ปฏิบัติ ตามระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
9. การนิเทศ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติการนิเทศ ครบทั้ง 11 คน โรงเรียนได้รับ
การนิเทศ คิดเป็นร้อยละ 96.58 เฉลี่ยโรงเรียนได้รับการนิเทศ 3.41 ครั้ง/ โรงเรียน
10. นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ทุกโรงเรียน มีการดาเนินการปรับปรุงด้านโครงสร้างเวลาเรียนทุกโรงเรียน นักเรียนได้
เรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการพัฒนา 4 H
11. โครงการโรงเรียนประชารัฐ คัดเลือกโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชา
รัฐ จานวน 7 โรงเรียน จาก 23 โรงเรียน ไปเข้ารับการอบรมโรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนละ 2 คน รวม 14 คน วิทยากรแกนนา ทั้ง 14 คน ร่วมวางแผนขยายผลการอบรมการ
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ให้แก่โรงเรียนประชารัฐ ครบทุกคน โรงเรียนประชารัฐ มีความพร้อมของ
ข้อมูล ในการรับการลงพื้นที่ของ School Partner ภาคเอกชน ประกอบด้วย การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมตามสภาพและบริบทของโรงเรียน เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์ 10 ด้าน เพื่อใช้ใน
การจัดทาแผนพัฒนาของโรงเรียนร่วมกับ School Partner และ สพป.สิงห์บุรี มีการกากับ ติดตาม
ให้โรงเรียนประชารัฐพัฒนาข้อมูล SMSS ให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
เปิดเผยข้อมูลของโรงเรียนเพื่อให้ภาครัฐ และเอกชน เข้ามาให้การช่วยเหลือและพัฒนา
12. การป้องกันยาเสพติด มีการดาเนินงานตามโครงการ มีการแต่งตั้งคณะ
กรรมการดาเนินงานกากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน

29
13. การแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคัน จากผลการดาเนินงานสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ไม่มีนักเรียนออกกลางคัน ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มีการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งเป็นระบบ ทั้ง
การตรวจสอบ ติดตาม ช่วยเหลือ ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทางการศึกษา โดยสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีดาเนินงานดังกล่าวภายใต้โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และโปรแกรมสตูลโมเดล
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
1. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมเสริมได้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรปกติได้ผู้บริหาร ครู มีความกระตือรือร้นในการสรรหารูปแบบ วิธีการ ตลอดจน
นวัตกรรมใหม่ ๆ มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ตามคู่มือ ครูมีความตระหนักในการเตรียมการสอนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและ
กัน การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้
พัฒนาในทุก ๆด้าน
2. มีการจัดค่ายภาษาอังกฤษ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการพัฒนาการใช้
ทักษะของนักเรียนส่งเสริมให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
3. มีการประชุมชี้แจงการดาเนินงานให้กับผู้บริหารเพื่อรับทราบนโยบาย ในทุก
ระดับ จัดทาโครงการ Smart camp เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ประชุมครูชั้นป.6 และม.3 เพื่อทา
ความเข้าใจ Test Bluprint
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
1. โครงการ DLIT
- มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 116 โรงเรียน
2. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
1) โรงเรียนทุกโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจนโยบายสาคัญของรัฐบาล ใน
การขับเคลื่อน การบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
2) ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการปรับลดเวลาเรียน ใน
เรื่อง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”และสามารถนาแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้” ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมตามนโยบายที่เน้นการพัฒนา 4 H ให้
นักเรียนได้เรียนรู้ อย่างมีความสุข
3. โครงการ STEM Education
1) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 10 โรงเรียน
2) ส่งผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์เข้ารับการอบรมของ สพฐ./สสวท.
3) จัดให้ครูผู้สอนออบรมออนไลน์
4. ยกระดับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1) ทดสอบครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR
2) พัฒนาครูภาษาอังกฤษ
3) กาหนดศัพท์ จัดทาคู่มือการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
4) จัดค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน
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5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ ( O-NET)
1) ประชุม ชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา
2) จัดประชุมครูชั้น ป.6 และ ม.3 เพื่อทาความเข้าใจ Test Blue Print
และ Item Card
3) จัดทาโครงการ Smart Camp เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
ระดับชาติ ( O-NET)
6 การส่งเสริมการเรียนรู้งานอาชีพ
1) มอบหมายโรงเรียนสารวจความสนใจงานอาชีพของนักเรียนชั้น ม.1-3
2) โรงเรียนจัดทาแผน IOP
3) ส่งเสริมโรงเรียนดีประจาตาบลและโรงเรียนขยายโอกาสจัดสอนงาน
อาชีพ
4) ประสานโรงเรียนอาชีวศึกษาในพื้นที่ร่วมสอนงานอาชีพ
7 การส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
1) ชี้แจงทาความเข้าใจกับโรงเรียน
2) จัดทาเอกสารคู่มือ
3) ประเมิน รายงานผล
8 โรงเรียนสุจริต
1) คัดเลือกโรงเรียนแกนนา 10 โรงเรียน
2) ประเมินโรงเรียนต้นแบบ
3) ขยายผลสู่โรงเรียนทั่วไป
9 โรงเรียนประชารัฐ
1) มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 25 โรงเรียน
2) จัดประชุมสร้างความเข้าใจให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 1 ครั้ง
3) พัฒนาผู้บริหาร และบุคลากร ด้าน ICT เพื่อรองรับการใช้ ICT เพื่อการ
บริหาร และการจัดการศึกษา
4) ประสานกับเอกชน ในการสารวจระบบ Internet ในโรงเรียน และการ
วางเครือข่าย
5) จัดประชุม AAR หลังจากการดาเนินโครงการ ในระยะแรก จานวน 1
ครั้ง
2.4 ปัญหา อุปสรรค
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
1.นโยบาย“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ครูบางคนยังไม่ปรับรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และฝึกการคิดวิเคราะห์ เน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติโดยผ่านกิจกรรม
สะเต็ม
2.โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาส่วนใหญ่เป็น
โรงเรียนขนาดเล็กมีครูไม่ครบชั้น และขาดความพร้อมในการดาเนินงาน
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3.การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา โรงเรียนมีภาระงานมาก
โดยเฉพาะโครงการและกิจกรรมที่ถูกสั่งการจากต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก ขาดงบประมาณ
และแหล่งเรียนรู้ที่มีความถูกต้องตามหลักการของการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
4. การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนบางอย่างจาเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการดาเนินการ ซึ่งสาหรับ
โรงเรียนขนาดเล็กจะมีปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ไม่เสถียรต่อการใช้งาน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
1. ภาระงานในระดับกรมและระดับเขตพื้นที่มีปริมาณมาก ศึกษานิเทศก์ มี
จานวนน้อยลง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นมา มีการเกษียณอายุราชการและลาออก ยังไม่มี
การทดแทนอัตรากาลังศึกษานิเทศก์มาให้ ต่อปริมาณงานที่มากและพื้นที่โรงเรียน 117 แห่ง เฉลี่ย
13 โรงเรียนต่อศึกษานิเทศก์ 1 คน
2. การดาเนินการพัฒนา 4 H โดยเฉพาะ H1 : Head ด้านสมอง โรงเรียน
ยังดาเนินการเรื่อการวิเคราะห์ได้น้อย
3. การป้องกันยาเสพติด ข้อมูลข่าวสารไม่ได้เอื้อ หรือ ล่าช้า บางหน่วยงาน
ไม่ให้ความสาคัญ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
- ไม่มี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
1.ไม่มีสานักงานเป็นเอกเทศไม่มีบุคลากรในการปฏิบัติงาน
2. การสั่งการไม่ชัดเจน ผู้ปฏิบัติงานสับสน
2.5 แนวทางแก้ไข
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
1.นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ผู้บริหารโรงเรียนต้องนิเทศ กากับ
ติดตาม ดูแล ร่วมกันวางเป้าหมายในการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียน
และบูรณาการกับโครงการอื่นอย่างสอดคล้องต่อเนื่อง และ สพฐ.ควรจัดสรรงบประมาณ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน สถานศึกษา
2.การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา
การดาเนินนโยบายควร
ดาเนินการให้ต่อเนื่องควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ และจัดหา สื่อ แหล่งเรียนรู้ ที่มี
ความถูกต้องตามหลักการของการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษามาให้โรงเรียนศึกษาประกอบการ
ดาเนินงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
1. จัดสรรและบรรจุ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามกรอบอัตรากาลังที่มี
2. สพป.ควรจัดโครงการพัฒนาครูด้านเทคนิค ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่
ทาให้เรียนอย่างสนุกและมีความสุขต่อการเรียนรู้ ได้แก่ 1) การจัดการเรียนรู้พัฒ นาผู้เรียนให้ มี
ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 2)การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก (Active Learning) และ3)การจั ด
กิจ กรรม “ลดเวลาเรี ยน เพิ่ ม เวลารู้ ”พั ฒ นา 4H เนื่ อ งจากเป็ น ระยะการปฏิ รูป การเรี ยนรู้ และ
สนับสนุนการให้ครูจัดกิจกรรมเรียนรู้เชิงรุก จัดเป็นกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
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3. สร้างความเข้าใจในภารกิจที่ต้องปฏิบัติภารกิจร่วมกันโดยทาเป็นแผนปฏิบัติ
งานที่ชัดเจน
4. ทุกหน่วยงานต้องเห็นความสาคัญในภารกิจการสร้างภูมิคุ้มกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
- ไม่มี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
- จัดตั้งสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามกฎหมาย กาหนดกรอบอัตรากาลัง
บุคลากร กาหนดภารกิจหน้าที่ให้ชัดเจน
3. การส่งเสริม สนับสนุนงานด้านวิชาการ
3.1 งานวิชาการสาคัญที่ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานดาเนินการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
1. โครงการนิเทศจัดการศึกษาทั้งระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
2. โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน
3. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยกลุ่มโรงเรียน
4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ
5. โครงการขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สู่การปฏิบัติ
6. การจัดกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
7. การแก้ปัญหา”การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
8. โครงการ STEM Education
9. โรงเรียนสุจริต
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
1 การพัฒนาครูด้านเทคนิค ทักษะการจัดจัดการเรียนการสอนที่ทาให้เรียน
อย่างสนุก และมีความสุขต่อการเรียนรู้
2. การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์
3. การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
4. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
5. การปลูกฝังคุณลักษณะในการรู้จักหน้าที่ของตน
6. การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)
7. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
8. การปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ
9. การนิเทศ
10. นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
1. โครงการ DLIT
2. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
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3. การแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
4. การปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ
5. โครงการ STEM Education
6. ยกระดับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
7. ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (O-NET)
8. การส่งเสริมการเรียนรู้งานอาชีพ
9. การส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
10. โรงเรียนสุจริต
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
1. โครงการ DLIT
2. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
3. โครงการ STEM Education
4. ยกระดับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (O-NET)
6. การส่งเสริมการเรียนรู้งานอาชีพ
7. การส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
8. โรงเรียนสุจริต
3.2 การดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อน
การดาเนินงาน
2. ส่งเสริมให้ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้ทราบ และประสานความร่วมมือกับทุก
ภาคส่วนให้มามีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมให้นิเทศติดตามผลการดาเนินงาน
4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
1. การสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงาน จัดหาวิทยากรมาให้ความรู้ จั ด
เวทีแลกเปลี่ยนรู้ด้านวิชาการ
2. สนับสนุนให้มีเครือข่ายวิชาชีพ ชมรม เพื่อประสานความร่วมมือในการ
จัดทาสื่อ แบบฝึก คู่มือ
3. จัดกิจกรรมประกวดความสามารถตามโครงการ/กิจกรรม
4.นิเทศกากับติดตามโดยรองผอ.สพป.สิงห์บุรี ที่รับผิดชอบอาเภอ ศึกษานิเทศก์
ประจาโรงเรียน
5. สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
1. จัดประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน แก่บุคลากรของโรงเรียน และ
ศึกษานิเทศก์ โดยจัดประชุมปฏิบัติการการดาเนินงานตามนโยบาย แก่ผู้บริหารโรงเรียนและ
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ศึกษานิเทศก์กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูวิชาการของโรงเรียน ส่งผลให้มีความรู้
ความเข้าใจในการดาเนินงาน
2. จัดประชุมพัฒนา ครู ผู้บริหารสถานศึกษาที่รับผิดชอบ
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
4. นิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินงาน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
1. จัดประชุมพัฒนา ครู ผู้บริหารที่รับผิดชอบ
2. จัดงบประมาณสนับสนุน
.
3.3 ผลการดาเนินการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ ความเข้าในในการดาเนินงานตาม
นโยบายสาคัญ สามารถนาไปสู่การปฏิบัติ ทุกกิจกรรมส่งผลให้เกิดการพัฒนาต่อนักเรียนให้มีคุณภาพ
มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
1. ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน และ
สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
2. ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนให้น่าสนใจตรงตามสภาพปัญหาของนักเรียน
3. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนและสื่อ
การสอน ในการพัฒนาการเรียนการสอน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
1. โรงเรียน มีความรู้ ความเข้าในในการดาเนินงานตามนโยบายสาคัญ
2. โรงเรียนสามารถขับเคลื่อน และดาเนินงานตามนโยบายสาคัญได้
3. โรงเรียนสามารถดาเนินการจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรปกติได้
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
1. โรงเรียน มีความรู้ ความเข้าในในการดาเนินงานตามนโยบายสาคัญ
2. โรงเรียนสามารถขับเคลื่อน และดาเนินงานตามนโยบายสาคัญได้
3.4 ปัญหา อุปสรรค
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
การขับเคลื่อนนโยบายบางเรื่องต้องใช้งบประมาณ ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติการ
และโครงการที่ได้รับจัดสรรแต่ก็ไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรม ภาระงานโรงเรียนมีมาก
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมมีไม่เพียงพอ ต่อภารงานที่รับผิดชอบ
2. ระยะเวลาในการดาเนินการทับซ้อนกันในช่วงสิน้ ปีงบประมาณ และช่วงปิด
ภาคเรียน
3. โรงเรียนมีงบประมาณจากัด
4. โรงเรียนขนาดเล็กมีบุคลากรจากัด ทาให้กระทบเวลาเรียน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
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- ไม่มี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
1. ในกิจกรรมบางเรื่องเกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลักสูตรทาให้ต้องปรับโครงสร้าง
2. การขับเคลื่อนนโยบายบางเรื่องต้องใช้งบประมาณ ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติการ
3.5 แนวทางแก้ไข
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ควรจัดสรรงบประมาณตอนต้นปีไม่ควรเร่งช่วงปลายปี
โรงเรียนรับภาระ
กิจกรรมที่จะต้องพัฒนามากเป็นปัญหาสาหรับโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้นโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก
เด็กได้รับการเรียนไม่เต็มที่
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
1. ควรบูรณาการใช้เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาร่วมดาเนินการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก(Active Learning)
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สื่อDLIT เข้ามาช่วยเหลือ
3.โรงเรียนดาเนินการตามสภาพ ประยุกต์การจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
บริบท
4. เขตพื้นที่สนับสนุนงบประมาณ
5.ใช้การนิเทศทางไกลช่วย โดยการส่งความรู้ และข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ ทาง
LINE e-mail ฯลฯ และให้คาปรึกษาแนะนาทางโทรศัพท์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
1.ควรกาหนดนโยบายไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นปีการศึกษา
หรือปีงบประมาณ
2.หน่วยงานที่ติดตามควรบูรณาการประเด็นการติดตามให้เป็นแนวทางเดียวกัน
และไม่ควรติดตามซ้าซ้อนหลายหน่วยงาน
3.ควรมีการนิเทศ ติดตามในการให้ความสาคัญและมุ่งส่งเสริมให้เกิดทักษะ กระบวน
การคิดวิเคราะห์
4.สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรจัดสรรงบประมาณวัสดุ
การศึกษาเพิ่มเติมให้กับทุกโรงเรียนในโครงการ
5. ควรมีรางวัล เกียรติบัตร ให้แก่สถานศึกษาที่ส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยมหลัก
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
1.ควรกาหนดนโยบายไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นปีการศึกษา หรือ ปีงบประมาณ
2.หน่วยงานที่ติดตามควรบูรณาการประเด็นการติดตามให้เป็นแนวทางเดียวกัน
และไม่ควรติดตามซ้าซ้อนหลายหน่วยงาน
4. การจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
4.1การประสานการประชุม
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
1. การประสานรวบรวมเรื่องที่จะนาเข้าระเบียบวาระการประชุม
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้ดาเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษา
ธิการ จังหวัดลพบุรีเดือนละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ประชุมในวันอังคารที่ 1 ของเดือน เป็นเรื่องสิทธิ
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ประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประชุมในวันอังคารที่ 3 ของเดือน
เป็นเรื่องเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ การกาหนดทิศทางการศึกษา ความก้าวหน้าของการศึกษา การ
ปฏิรูปการศึกษา
ได้ทาการประสานหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดทุกแห่ง เป็นหนังสือราชการ
เพื่อให้จัดส่งเรื่องเข้าวาระการประชุม โดยกาหนดให้ทุกหน่วยงานส่งก่อนที่จะมีการประชุม 2 สัปดาห์
2. การประสานกาหนดวันประชุม
- จัดทาบันทึกเสนอศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เพื่อรับทราบเรื่องที่จะต้อง
นาเข้าระเบียบวาระ
- จัดทาบันทึกเสนอผู้ว่าราชการประธานกศจ. กาหนดนัดวันประชุม พร้อม
ระเบียบวาระการประชุม
- จัดทาหนังสือแจ้งคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุม โทรศัพท์ประสาน
จัดส่งหนังสือและเอกสารระเบียบวาระการประชุม/รายงานการประชุมทางไปรษณีย์ EMS ในกรณีที่
คณะกรรมการฯอยู่ต่างจังหวัด ต่างอาเภอ จัดรถออกไปส่งหนังสือให้คณะกรรมการที่อยู่ในหน่วยงาน
ใกล้ๆ เพื่อให้ทันก่อนการประชุม 3 วัน และส่งแจ้งทาง line ส่งหนังสือและเอกสารทาง mail เพื่อให้
เอกสารถึงคณะกรรมการฯทุกท่าน
3) การประสานของบประมาณการประชุม
-ประสานในเรื่องการจัดทาเรื่องยืมเงินเพื่อจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้
คณะกรรมการ
- ประสานจัดทา ทาเนียบ คณะกรรมการฯเพื่อประสานประกอบการทา
ประมาณการยืมเงิน การส่งใช้เงินยืม และการตรวจสอบหลักฐาน
- ประสานงบประมาณจัดทาเอกสารระเบียบวาระการประชุม รายงานการ
ประชุม เอกสารประกอบการประชุม
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
1.จัดทาข้อมูลคณะกรรมการฯ ข้อมูลของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานศึกษาธิ
การจังหวัดสิงห์บุรี เช่น รายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ Line และเพื่อติดต่อประสานงาน
2.มีหนังสือคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้คณะ กรรมการฯ ทุกท่าน
3.จัดทาแผนและปฏิทินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โดยแจ้ง
ต่อคณะกรรมการฯ และแจ้งเวียนแผนปฏิทินการประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
การประสานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เพื่อความ
รวดเร็วทันกาหนดจึงใช้วิธีประสานงานในขั้นต้นทางโทรศัพท์ และทางไลน์ก่อน แล้วจึงส่งหนังสือเชิญ
ประชุมทางไปรษณีย์ด่วน EMS ส่งถึงคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทุกท่าน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เนื่องจากคณะกรรมการอยู่ต่างท้องที่และห่างไกล ประกอบกับหลายท่านเป็น
หัวหน้าหน่วยงาน บางครั้งมีภารกิจทางราชการมาก การกาหนดการประชุมหลายครั้งต้องกาหนดใน
วันที่คณะกรรมการส่วนใหญ่ไม่ติดภารกิจ ไม่เช่นนั้นการประชุมจะไม่ครบองค์ประชุม โดยเฉพาะ
ประธาน ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด มีภารกิจภารกิจราชการมากการประสานงานมีความยุ่งยาก
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ประกอบกับระบบการทางานและวัฒนธรรมการทางานในแต่ละกระทรวง หรือหน่วยงาน ที่แตกต่าง
กันทาให้การประสานงานมีอุปสรรคในบางครั้ง
4.2 การจัดระเบียบวาระการประชุม
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
การจัดทาระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มี
เรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมหลายเรื่อง จึงจัดเรื่องที่สาคัญ จาเป็น เร่งด่วน และเรื่องที่มี
ข้อพิจารณาไม่ใช้เวลามาก เข้าระเบียบวาระการประชุมก่อน ตามลาดับ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
ในการจัดทาระเบียบวาระการประชุม ได้กาหนดเป็น 5 ระเบียบวาระ คือ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่แล้ว ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
และระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี) หลังจากได้จัดพิมพ์ระเบียบวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว
ได้เสนอร่างให้ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ให้ความเห็นชอบ พร้อมกับเสนอหนังสือนาส่งระเบียบวาระ
เมื่อได้รับความเห็นชอบให้จัดทาเป็นรูปเล่ม แล้วจัดส่งให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม 3 วัน และเน้นย้าในหนังสือนาส่งให้คณะกรรมการฯนาระเบียบวาระดังกล่าวมาใช้ในวัน
ประชุมด้วย
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
การจัดทาระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง มี
เรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมหลายเรื่อง จึงจัดเรื่องที่สาคัญ จาเป็น และเร่งด่วนเข้าระเบียบวาระ
การประชุมก่อน ตามลาดับ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
การจัดระเบียบวาระการประชุม ปกติดาเนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์ และ
แบบแผนของทางราชการอยู่แล้ว แต่เนื่องจาก กศจ.ชัยนาท มีความรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
ซึ่งมีภารกิจครอบคลุม ดูแลการจัดการศึกษาของ สพป.ชัยนาท และ สพม.เขต 5 ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัด
ชัยนาท การจัดระเบียบการประชุมต้องประสานความร่วมมือกัน บางครั้ง สพป.ชัยนาท มีวาระการ
ประชุมเร่งด่วนหรือ สพม.เขต 5 มีวาระการประชุมเร่งด่วนเพิ่มเติมการจัดระเบียบวาระการประชุม
ต้องปรับเปลี่ยนอยู่บ่อยครั้ง ประกอบกับบางครั้งการประชุมอนุกรรมการฯ (อกศจ.) ด้านต่าง ๆ มี
ระยะเวลากระชัดชิดกับการประชุม กศจ. การจัดระเบียบวาระการประชุมบางครั้งอาจส่งผลให้การ
จัดส่งระเบียบวาระการประชุมกศจ. ให้คณะกรรมการล่าช้า หรือกระชั้นชิด
4.3 การจัดเอกสารประกอบวาระการประชุม
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
เอกสารประกอบวาระการประชุมข้อกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ จัด
ใส่แฟ้มให้คณะกรรมการทุกท่านเพื่อประกอบการพิจารณา โดยแยกเป็นแฟ้มระเบียบ และแนวปฏิบัติ
ที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาเป็นประจา 1 แฟ้ม และแฟ้มเอกสารประกอบการประชุมเฉพาะเรื่อง
อีก 1 แฟ้ม
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สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
การจัดเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ได้จัดทาสารบัญแนบ
ท้ายประกอบระเบียบวาระการประชุม โดยทาสารบัญหน้า และติดสลิปเอกสารหมายเลขต่าง ๆ
รวมอยู่กับระเบียบวาระการประชุม
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
เอกสารประกอบวาระการประชุมข้อกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ จัด
ใส่แฟ้มให้คณะกรรมการทุกท่านเพื่อประกอบการพิจารณา โดยแยกเป็นแฟ้มระเบียบ และแนวปฏิบัติ
ที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาเป็นประจา 1 แฟ้ม และแฟ้มเอกสารประกอบการประชุมเฉพาะเรื่อง
อีก 1 แฟ้ม
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
ในกำรประชุมแต่ละครั้งจะต้องจัดเตรียมเอกสำรจำนวนมำก เนื่องจำกคณะ
กรรมกำรมีจำนวนหลำยท่ำนและในแต่ละครั้งจะต้องจัดทำให้กับเจ้ำหน้ำที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประกอบกำรชี้แจง หรือให้รำยละเอียดเพิ่มเติมแก่คณะกรรมกำรด้วย ทำให้สิ้นเปลืองงบประมำณเป็น
จำนวนมำก
4.4 การแจ้งมติที่ประชุมให้หน่วยงานดาเนินการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีจะทาหนังสือแจ้งมติการประชุมให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
การแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ เมื่อจัดทารายงานการประชุมเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เสนอให้ศึกษาธิการจังหวัดเพื่อให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งเสนอให้ลงนามหนังสือ แจ้ง
มติที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยให้ดาเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
ในกรณีที่มีมติประชุมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทางการศึกษาอื่น
สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองจะทาหนังสือแจ้งมติการประชุมของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
อ่างทอง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
หลังกำรประชุม เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบจะดาเนินการส่งรายงานการประชุมที่
ได้รับการตรวจสอบจากศึกษาธิการจังหวัด เรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดย
เร่งด่วน สาหรับรายงานการประชุมที่เป็นเรื่องความลับ จะสาเนาให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องนั้น ๆ เป็นการเฉพาะเพื่อผู้รับผิดชอบจะได้ดาเนินการต่อไป
.
4.5 ปัญหา อุปสรรค
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
- การดาเนินงานทุกขั้นตอนต้องละเอียด ชัดเจน ซึ่งเป็นงานที่จะต้องประสาน
กับผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ในเวลาที่จากัด
- มีเนื้อหาระเบียบวาระการประชุมมาก ใช้เวลามาก
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สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
เป็นการทางานที่ต้องเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงาน ทาให้งานล่าช้าไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนด การทาระเบียบวาระไม่เป็นแนวทางเดียวกัน การเขียนระเบียบวาระการประชุม
ไม่เชื่อมโยงกับข้อกฎหมายที่ชี้ให้เห็นว่าเป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
เนื่องจากเวลาในการกาหนดการจัดประชุมแต่ละครั้งค่อนข้างกระชั้นชิด คณะ
กรรมการศึกษาธิการจังหวัดซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการมาจากหลาย
หน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานทางการศึกษา การประสานเชิญประชุม การชี้แจงระเบียบ หลักเกณฑ์
จึงต้องใช้เวลาในการดาเนินการค่อนข้างมาก
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
กำรจัดกำรประชุม กศจ.ปัญหำ และอุปสรรคส่วนใหญ่ เกิดจำกกำรประสำนใน
กำรจัดประชุมคณะกรรมกำร ระเบียบหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำร
ปรับเปลี่ยนบ่อย เช่น อำยุกำรดำรงตำแหน่งของคณะกรรมกำรบำงรำย กำรสั่งกำรหน่วยงำนบังคับ
บัญชำไม่ชัดเจน คณะกรรมกำรบำงท่ำนยังไม่เข้ำใจบริบทของกำรจัดกำรศึกษำประสบกำรณ์ หรือกำร
ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอำจมีน้อย ทำให้สูญเสียเวลำกำรสร้ำงควำม
เข้ำใจในแต่ละเรื่อง คณะกรรมกำรกลั่นกรอง หรือ อกศจ. มีหลำยคณะ ทำให้มีกำรประชุมบ่อยครั้ง
บำงคณะ อกศจ. มีเรื่องที่จะให้ควำมเห็นชอบเพียงเรื่องเดียวก็ต้องจัดประชุม ทำให้สิ้นเปลือง
งบประมำณ และสูญเสียเวลำในกำรประชุม
4.6 แนวทางแก้ไข
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
- ไม่มี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
แนวทางแก้ไขที่จะทาให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ จัดประชุม
ชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทาระเบียบวาระ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีความชัดเจนใน
ข้อกฎหมายและควรแต่งตั้งให้มีผู้ประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เพื่อให้มีความเข้าใจชัดเจนตรงกัน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
- ไม่มี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
1. ควรลดจานวนคณะกรรมการให้มีจานวนน้อยลง ประมาณ 10 - 15 คน
คณะกรรมการ ควรกาหนดบุคคลที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาเป็นหลัก
2. คณะอนุกรรมการ ควรมีคณะอนุกรรมการเพียงคณะเดียว เพื่อความสะดวก
และรวดเร็ว ในการดาเนินการ ประหยัดงบประมาณของทางราชการ ซึ่งอาจกาหนดคณะกรรมการที่มี
ความรู้ และประสบการณ์หลาย ๆ ด้าน เป็นคณะกรรมการ
..............................................
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เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
โดยที่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงถึงสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาคของประเทศว่า
เกิดจากปัญหาการสั่งการและการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นเอกภาพเป็นปัญหาสําคัญ
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบการศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด ต่อ การพั ฒ นาประเทศ อาศัย อํ า นาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว) พุ ทธศั กราช ๒๕๕๗ หั วหน้ าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ
โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ
(๓) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกรรมการ
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นกรรมการ
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการ
(๖) เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นกรรมการ
(๗) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๒ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดทิศทางในการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด
(๒) วางแผนงานเกี่ย วกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค
หรือจังหวัด
(๓) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค
หรือจังหวัด
(๔) แต่งตั้ง โอน หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงาน
ในตําแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด ทั้งนี้ ตามประเภท
หรือระดับตําแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด
(๕) สั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งต่าง ๆ
ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจากตําแหน่ง
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็น
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(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามข้อ ๗ (๗)
(๘) เชิญข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
ในระหว่างที่ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งต่าง ๆ
ถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตาม (๕) บุคคลนั้นไม่อาจได้รับเงินค่าตอบแทน
หรื อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ ด ๆ ในตํ า แหน่ ง ที่ ถู ก สั่ ง ให้ ห ยุ ด การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห รื อ ถู ก สั่ ง ให้ พ้ น จากตํ า แหน่ ง
นับแต่วันที่ได้รับทราบคําสั่ง
ในกรณีที่มีบทบัญญัติใดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กําหนดให้องค์กรใดมีอํานาจหน้าที่ตาม (๔) มิให้นําบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับแก่องค์กรซึ่งมีอํานาจ
หน้าที่ดังกล่าว
ข้อ ๓ ให้สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
ตามข้อ ๒ (๖) และให้การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ
และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่จําเป็น ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
ของทางราชการ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ๔ ให้ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และให้โอนอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของ กศจ. ของจังหวัดนั้น ๆ
ตามคําสั่งนี้
บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใด
ที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้
ข้อ ๕ ให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และให้โอนอํานาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของ กศจ. ของจังหวัดนั้น ๆ
ตามคําสั่งนี้
บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใด
ที่อ้างถึง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้
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ข้อ ๖ ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.”
ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชี ว ศึ ก ษา ผู้ แ ทนสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ผู้ แ ทนสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
และผู้แทนสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรรมการ
(๔) ท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด ประธานสภาอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด
ประธานหอการค้ า จั ง หวั ด ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาจั ง หวั ด และวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด
เป็นกรรมการ
(๕) ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่นซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จํานวนสองคน
เป็นกรรมการ
(๖) ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่นซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จํานวนสองคน
เป็นกรรมการ
(๗) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านกฎหมาย ด้านบริหารงานบุคคล หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จํานวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ
(๘) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
สําหรับกรุงเทพมหานคร ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาคทําหน้าที่เป็น กศจ.
ข้อ ๗ นอกจากอํานาจหน้าที่ที่รับโอนมาตามข้อ ๔ และข้อ ๕ ให้ กศจ. มีอํานาจหน้าที่
ในแต่ละเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบ
ที่หลากหลายในจังหวัด
(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
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(๓) พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ชอบกรอบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านและตั ว ชี้ วั ด
ในการดํ า เนิ น งานในลั ก ษณะตั ว ชี้วั ด ร่ ว มของส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงาน และสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
(๔) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในจังหวัดต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเพื่อใช้อํานาจ
ตามข้อ ๒ (๔)
(๕) กํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
(๖) วางแผนการจัดการศึกษาในจังหวัดและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่
สถานศึกษา
(๗) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. ได้ตามความจําเป็น
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคมอบหมาย
ข้อ ๘ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด
เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย ให้ มี ค ณะอนุ ก รรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เรี ย กโดยย่ อ ว่ า “อกศจ.”
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก กศจ.
ให้ อกศจ. ตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) บุคคลซึ่ง กศจ. แต่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็น กศจ. เป็นประธานอนุกรรมการ
(๒) บุคคลซึ่ง กศจ. แต่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็น กศจ. จํานวนสองคน เป็นอนุกรรมการ
(๓) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อํานวยการสถานศึกษา ซึ่ง กศจ. แต่งตั้ง
จํานวนสองคน เป็นอนุกรรมการ
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง กศจ. แต่งตั้ง จํานวนไม่เกินสามคน เป็นอนุกรรมการ
(๕) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๙ ให้การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมของ กศจ. อกศจ. รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน
ตามข้อ ๗ (๗) เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่จําเป็น ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยเบิกจ่าย
จากงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ๑๐ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือ
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
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ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ถือว่าอ้างถึง กศจ. ตามคําสั่งนี้
ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้
ข้อ ๑๑ ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง นี้ ให้ เ ป็ น ไปตามคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ๑๒ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๑/๒๕๕๙
เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีเอกภาพ และสามารถประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษาของประเทศ
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้สอดรับกับแนวทางการบริหารงานโดยประชารัฐ เพื่อประโยชน์
ในการปฏิรูปการศึกษาอันจะส่งผลในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว) พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ หั ว หน้ า คณะรั ก ษา
ความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสํานักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๓ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕
(๒) คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๖๙๓/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
(๓) คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๖๙๔/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
(๔) บรรดาคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้อํานวยการ
สํานักงานศึกษาธิการภาคที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๒ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการภาค จํานวนสิบแปดภาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด เพื่อปฏิบัติภารกิจ
ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในระดั บ พื้ น ที่ ทํ า หน้ า ที่ ขั บ เคลื่ อ นการศึ ก ษาในระดั บ ภาคและจั ง หวั ด
โดยการอํานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆ และให้มีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทาง
การพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่
(๒) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา
(๓) กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ในพื้นที่รับผิดชอบ
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(๔) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
(๕) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนา
อย่างบูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๓ ให้มีศึกษาธิการภาค เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ในสํานักงานศึกษาธิการภาค ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจให้มีรองศึกษาธิการภาค
จํานวนไม่เกินหนึ่งคนเพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค
ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารแต่ ง ตั้ ง ศึ ก ษาธิ ก ารภาคและรองศึ ก ษาธิ ก ารภาค
จากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการตามที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเสนอ
ข้อ ๔ ในแต่ละจังหวัด ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา
ตามที่กฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ
ที่มอบหมาย และให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และการปฏิบัติงานราชการ
ให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดมอบหมาย
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด
(๓) สั่งการ กํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
(๔) จัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงานในลักษณะ
ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
(๕) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในระดับจังหวัด
ข้อ ๕ ให้มีศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของศึกษาธิการภาค โดยอาจให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด
จํานวนไม่เกินหนึ่งคนเพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด
ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัดจากข้าราชการ
ในกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ๖ ให้โอนอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ.
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หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด
ข้อ ๗ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ
พนั กงานราชการ ลู กจ้ าง และอั ตรากํ าลั งของสํ านั กงานศึ กษาธิ การภาคที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสํานักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๓ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ไปเป็นของสํานักงานศึกษาธิการภาคตามข้อ ๒ ทั้งนี้ ตามบัญชีที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
ข้อ ๘ ในระหว่างที่ยังมิได้มีการจัดตั้งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้สํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาหรื อ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเขต ๑ ในจั ง หวั ด ต่ า ง ๆ
ทําหน้าที่เป็นสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในจังหวัดนั้น ๆ ไปพลางก่อน แล้วแต่กรณี
ข้อ ๙ ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง นี้ ให้ เ ป็ น ไปตามคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ๑๐ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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แบบติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ปี 2559
หน่วยงาน : สานักงานศึกษาธิการจังหวัด........................................
..................................................

คาชี้แจง
เพื่อให้ได้ข้อมูลรายงานกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 6 เดือน (เมษายน-กันยายน 2559) ประเด็น
การติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด จึงขอความกรุณาให้ข้อมูลผลการ
ดาเนินงาน ดังนี้
การติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจบทบาท อานาจหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
1) การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
1.1 กระบวนการ
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
1.2 ความทันเวลา
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
1.3 ปัญหาอุปสรรค
................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
1.4 แนวทางแก้ไข
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
2) การผลักดันการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
2.1 นโยบายสาคัญที่มีการแจ้ง หรือมอบหมายให้หน่วยงานดาเนินการ
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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2.2 การเร่งรัด กากับ ติดตาม ประเมินผล
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2.3 ผลการดาเนินการที่สาคัญ
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2.4 ปัญหา อุปสรรค
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2.5 แนวทางแก้ไข
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
3) การส่งเสริม สนับสนุนงานด้านวิชาการ
3.1 งานวิชาการสาคัญที่ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานดาเนินการ
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
...........................
3.2 การดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3 ผลการดาเนินการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
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3.4 ปัญหา อุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3.5 แนวทางแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
4) การจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
4.1 การประสานการประชุม
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
4.2 การจัดระเบียบวาระการประชุม
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4.3 การจัดเอกสารประกอบวาระการประชุม
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
4.4 การแจ้งมติที่ประชุมให้หน่วยงานดาเนินการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4.5 ปัญหา อุปสรรค
................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
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4.6 แนวทางแก้ไข
................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ........................................ผู้รายงาน
(........................................)
ตาแหน่ง.....................................................
วัน/เดือน/ปี...............................................
โทร...........................................................
E-mail……………..…………………………..……

ลงชื่อ.........................................ผู้รับรอง
(...........................................)
ตาแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัด
วัน/เดือน/ปี......................................

หมายเหตุ : เมื่อท่านกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งแบบติดตามฯพร้อมไฟล์ข้อมูลกลับคืนไปยัง
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 บริเวณวงเวียนเทพสตรี อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
อย่างช้าภายในวันที่ 25 กันยายน 2559 และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
กลุ่มติดตามและประเมินผล
สานักงานศึกษาธิการภาค 2
โทร 036-411157 ต่อ 113

www.inspect3.moe.go.th , E-mail :
osmie3@hotmail.com

*********************
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คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ
นายอนันต์ ระงับทุกข์ ศึกษาธิการภาค 2
นางวัลลีย์ ศรีรัตน์
รองศึกษาธิการภาค 2
นายสุวรรณ มีทองคา ผู้อานวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
สานักงานศึกษาธิการภาค 2

รวบรวมข้อมูล
นางสาวสุนีย์ บุญทิม

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
สานักงานศึกษาธิการภาค 2

นายผจญ มุกดา

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
สานักงานศึกษาธิการภาค 2

สรุป วิเครำะห์ และเขียนรำยงำน
นางสาวสุนีย์ บุญทิม

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
สานักงานศึกษาธิการภาค 2

