ส่วนที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 ให้
ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทาเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 และมาตรา 9 ได้กาหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ก่อนจะดาเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า
โดยการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่
จะต้ อ งใช้ ในการด าเนิ น การของแต่ ล ะขั้ น ตอน เป้ า หมายของภารกิ จ ผลสั ม ฤทธิ์ ข องภารกิ จ และตั ว ชี้ วั ด
ความสาเร็จของภารกิจ และส่ วนราชการต้องจัดให้ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบั ติ
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร.กาหนด
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ตั้งขึ้นตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 (ประกาศใน
ราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม 134 ตอนพิ เ ศษ 96ง 3 เมษายน 2560) สั ง กั ด ส านั ก งาน ปลั ด กระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทาหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาใน
ระดับภาคและจังหวัดโดยการอานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ดังนั้ น เพื่ อให้ การบริ ห ารงานของส านักงานศึกษาธิการภาค 2 เป็น ไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 และตอบสนองต่อ ภารกิจใหม่ และ
ภารกิจของสานั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการอย่างมีประสิ ทธิภ าพ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 นี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาแผนปฏิบั ติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ให้
บุ ค ลากรในส านั ก งานยึ ด เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถบริ ห ารจั ด การ
งบประมาณได้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
เป้ำหมำย
มีแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สาหรับให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือ ในการกากับ
ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของบุคลากรในองค์กร
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วิธีดำเนินงำน
1. ศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้อง
2. ก าหนดกรอบ เค้ าโครง แนวทางการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการฯ ให้ ส อดคล้ อ งและรองรับ กั บ
แนวนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และแผนที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมภารกิจของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
3. จัดประชุมชี้แจงและหารือร่วมกัน
3.1 พิจารณาความเกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลักของต้นสังกัดและบทบาท
ภารกิจของหน่วยงาน
3.2 ทบทวนกาหนดทิศทางขององค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ของ
หน่วยงาน
3.3 จั ดท ารายละเอีย ดแผนงาน/โครงการ/กิ จกรรมให้ ส อดคล้ องกับ ทิ ศ ทางขององค์ก ร รวมทั้ ง
พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แต่ละโครงการ/กิจกรรม ตามที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
4. จัดทาร่างแผนปฏิบัติ การประจาปี พ.ศ.2561 เสนอผู้อานวยการพิจารณาอนุมัติ และสื่อสารสร้าง
ความเข้าใจเพื่อการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
5. เผยแพร่เอกสารแผนให้แต่ละกลุ่มงานเพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน ประสานการดาเนินงานนาเข้า
Sever กลางเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน และประชาสัมพันธ์แผนฯ ผ่าน Website ของ สานักงานศึกษาธิการภาค 2
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 สามารถใช้เป็น
เครื่องมือของผู้บ ริห ารหน่วยงานในการกากับ เร่งรัด ติดตามการดาเนินงาน และเป็นกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2561 ของกลุ่มงานในสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 2
ผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักงานศึกษาธิการภาค 2 ได้รับ การจัดสรรงบประมาณดาเนินงาน
ประจาปี 2560 จานวนทั้งสิ้น 4,410,480 บาท (สี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) มีการใช้จ่าย
งบประมาณ ดังนี้
1. งบบริหำรจัดกำรองค์กร ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จานวน 1,052,120 บาท (แยกเป็นค่า
สาธารณูปโภค จานวน 216,100 บาท และ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จานวน 836,020 บาท) ใช้จ่ายจริง
จานวน 1,177,248 บาท โดยมีรายละเอียดในการใช้จ่าย ดังนี้
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ แผนตั้งไว้ จานวน 836,020 บาท ใช้จ่ายจริง จานวน 961,148
บาท สูงกว่าแผนที่ตั้งไว้ จานวน 125,128 บาท เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายจาเป็นเพิ่มเติม ได้แก่ ค่าวัสดุสานักงาน ค่า
ซ่อมบารุงครุภัณฑ์ ค่าซ่อมบารุงยานพาหนะ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ค่าน้ามันเชื้อเพลิงรถราชการ และ
กิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ โดยส่วนเกินเบิกจ่ายจากงบประมาณ งบโครงการวิชาการ
1.2 งบค่าสาธารณูปโภค ได้รับจัดสรรจาก สป. จานวน 216,100 บาท ใช้จ่ายจริง จานวน 216,100
บาท (นอกจากนี้ หน่วยงานขอรับการจัดสรรงบค่าสาธารณูปโภค (เพิ่มเติม) จาก สป. จานวน 284,400 บาท
ใช้จ่ายจริง จานวน 284,400 บาท รวมเป็นเงินที่ใช้จริง จานวนทั้งสิ้น 500,500 บาท)
2. งบโครงกำรวิชำกำร แผนที่ตั้งไว้ จานวน 390,180 บาท (ประกอบด้วย งบดาเนินงาน จานวน
250,180 บาท งบแหล่งอื่น จานวน 140,000 บาท) ใช้จ่ายจริง จานวน 265,052 บาท โดยมีรายละเอียดในการ
ใช้จ่าย ดังนี้
2.1 งบดาเนินงาน แผนตั้งไว้จานวน 250,180 บาท ใช้จ่ายจริงจานวน 125,052 บาท ต่ากว่าแผน
ที่ตั้งไว้ จานวน 125,128 บาท เนื่องจาก มีโครงการที่ได้บูรณาการดาเนินการร่วมกัน และมีโครงการที่ได้รับ
งบประมาณจากหน่วยงานอื่นที่สอดคล้องกับโครงการในแผนปฏิบัติราชการ จึงทาให้มีงบประมาณคงเหลือที่
สามารถนาไปเป็นรายจ่ายที่จาเป็นด้านการบริหารจัดการองค์กรต่อไป
2.2 งบแหล่งอื่น ซึ่งเป็น งบรายจ่ายอื่น แผนที่ตั้งไว้ จานวน 140,000 บาท ใช้จ่ายจริง จานวน
140,000บาท ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้
3. งบประมำณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่ำงปีงบประมำณ ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดทา
แผนปฏิ บั ติการตรวจราชการฯ ค่าใช้จ่ ายในการเก็บ ข้อ มูล วิ จัยฯ ค่าสาธารณู ป โภค (เพิ่ มเติ ม) ค่ าตอบแทน
พนั ก งานราชการ เงิน ประกั น สั งคม ค่ าเช่ าบ้ าน โครงการเครือข่ ายต่ อ ต้ านการทุ จริต กระทรวงศึ ก ษาธิก าร
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาฯ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้าน
ICTค่าซ่อมบ ารุงครุภัณ ฑ์คอมพิ วเตอร์ ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่ อนการปฏิรูปการอาชีวศึกษาในภูมิภาค และ

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานศึกษาธิการภาค 2

หน้า 32

โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนฯ รวม จานวน 2,968,180 บาท ใช้จ่ายจริง
จานวน 2,968,180 บาท ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
ตำรำง แสดงแผนกำรจัดตั้งงบประมำณตำมที่ได้รับกำรจัดสรรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

รำยกำร

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี 2560
งบที่ได้รับ
งบที่จ่ำยจริง

1.1 ค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ

836,020

จ่ำยคิดเป็น
ร้อยละของ
งบที่ได้รับ
961,148
114.96

1.3 งบค่าสาธารณูปโภค

216,100

216,100

100.00

4.90

2.1 งบดาเนินงาน

250,180

125,052

49.98

2.83

2.2 งบแหล่งอื่น

140,000

140,000

100.00

3.17

3. งบประมาณที่ได้รบั จัดสรรเพิ่มเติม

2,968,180

2,968,180

100.00

67.30

4,410,480

4,410,480

-

100.00

1.งบบริหาร
จัดการองค์กร
2. งบโครงการ
วิชาการ

รวมงบประมำณทั้งสิ้น

จ่ำยคิดเป็น
ร้อยละของงบ
ที่จ่ำยจริงทั้งสิ้น
21.80

แผนภูมิ แสดงกำรเปรียบเทียบงบประมำณที่ได้รับและงบที่จ่ำยจริง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
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ควำมสอดคล้องของงำน/โครงกำรกับประเด็นยุทธศำสตร์ทั้ง 4 ประเด็นของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังกล่าวมี
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ดังนี้
ประเด็นยุทธศำสตร์

งำน/โครงกำร/กิจกรรม

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

2. สร้างและพัฒนา
-โครงการเสริมพลัง สร้างเครือข่ายพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ คุณภาพภาษาไทย กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ด้านวิชาการ การวิจัย ตอนบน 2
เพือ่ การพัฒนาจังหวัด
ในพื้นที่
3. กากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ดาเนินงานทาง
การศึกษาในพื้นที่
รับผิดชอบอย่างเป็น
ระบบ

- กิจกรรมติดตามผลการดาเนินงานตามน
โนบายและแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ
2560 เขตตรวจราชการที่ 2 (ชื่อเดิม :
โครงการติดตามการดาเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ เขตตรวจ
ราชการที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2560)
- กิจกรรมติดตามผลการดาเนินงานของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่เขต
ตรวจราชการที่ 2 ปีงบประมาณ 2560
(ชื่อเดิม : โครงการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ปีงบประมาณ 2560)
- กิจกรรมสนับสนุนการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ งวด
2 ปีงบประมาณ 2560 เขตตรวจราชการที่
2 (ชื่อเดิม : โครงการสนับสนุนการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการ ที่
2

-ไม่มี

-ไม่มี

-ไม่มี

1. บุคลากรของสานักงานศึกษาธิการภาค
ควรได้รับทราบความชัดเจนในนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ที่กาหนดให้เป็นนโยบาย/ประเด็น
การตรวจราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามกรอบเวลา เพื่อให้สามารถสนับสนุนการ
ตรวจราชการได้ตรงประเด็น และเป็นไปตาม
รอบ/งวดของการตรวจราชการ
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4. พัฒนาการบริหาร
จัดการของหน่วยงาน
ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

- โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 2 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

- โครงการบริหารจัดการงบประมาณ
ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(โดยจัดทาแผนปฏิบัติราชการขององค์กร
ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)

2. นโยบายการตรวจราชการทุกกรณี ควรมี
การกลั่นกรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อ
มิให้เกิดความซ้าซ้อนกันมีความกระชับและ
ชัดเจน
1. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ควร
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ปลายปี
งบประมาณที่ผ่านมา แล้วดาเนินการเผยแพร่ให้
หน่วยงานสังกัดทราบ และยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของ แผนฯ และมีความคุ้มค่าคุ้มทุนมากที่สุด
1.หน่วยงานต้นสังกัดควรแจ้งจัดสรร
งบประมาณให้รวดเร็วและชัดเจนตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กร (SWOT)
จากการที่สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ได้วิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อมขององค์กรปัจจุบัน รวมถึง
แนวโน้ มที่มีผ ลกระทบต่อการปฏิบั ติงานตามบทบาทหน้าที่ทั้งด้านสังคม วัฒ นธรรม เทคโนโลยี นวัตกรรม
เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ทาให้ทราบถึงสถานการณ์ และสถานภาพของ
สานักงาน ดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
1. สานักงานมีภารกิจและขอบเขตงานที่มีกฎหมายรองรับ
2. ผลการดาเนินงานด้านการสนับสนุนตรวจราชการที่ผ่านมาได้รับการยอมรับจากหน่วยรับการตรวจ โดย
ผลการสารวจมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด
3. ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของสานักงานเป็นที่ยอมรับ มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ตามคารับรองระดับสานักฯ อยู่ในระดับต้นๆของหน่วยงานเดียวกัน
4. ผู้บริหารของหน่วยงานดารงตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง
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5. ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มของสานักงานมีความรู้ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ และ
บริหารอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
6. บุคลากรรุ่นใหม่ มีศักยภาพสูง ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
7. บุคลากรส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาสูง และมีประสบการณ์ในการทางาน
8. บุคลากรมีความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
9. บุคลากรมีอัธยาศัยไมตรี มีจิตมุ่งบริการสูง มีความรับผิดชอบงาน มีทักษะในการทางานเป็นทีม
(Team Work) และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของขององค์กร (Ownership)
10. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
11. โครงสร้างบุคลากรของหน่วยงานมีจานวนไม่มากซึ่งเหมาะสมกับการบริหารงานในแนวราบ
จุดอ่อน (Weakness)
1. บุคลากรส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะบุคลากรที่บรรจุใหม่ไม่ได้รับการเตรียมความพร้อมของสมรรถนะ
และยังขาดทักษะในการปฏิบัติงาน
2. หน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงภารกิจใหม่ ทาให้บุคลากรส่วนหนึ่งยังไม่มั่นใจในการปฏิบัติงานและมี
สมรรถนะไม่สอดคล้องกับภารกิจ
3. บุคลากรส่วนหนึ่งขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งหน้าที่การงาน
4. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรยังไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของหน่วยงาน โดยเฉพาะงบวิชาการ
งบสาธารณูปโภค และงบการจ้างบุคลากรภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านการดูแลทาความสะอาด และ
รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่
5. วัสดุ ครุภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ มีอายุการใช้งานมาก และไม่ทันสมัย ไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
6. ขาดระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ ที่สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของ
หน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ
โอกำส (Opportunity)
1. มีกฎหมาย ระเบียบ รองรับการปฏิบัติงานที่สามารถให้หน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงฯ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานได้
2. ผู้บริหารระดับสูงเห็นความสาคัญของการมีหน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานและบูรณาการการบริหารจัด
การศึกษาให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา
3. หน่วยเหนือสนับสนุนส่งเสริมการดาเนินการพัฒนาการศึกษาในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ
4. เทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทันสมัย ช่วยให้การประสานการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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5. มีสถาบันทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้
6. หน่วยงาน/ผู้รับบริการเห็นความสาคัญและให้การยอมรับ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
7. มีเครือข่ายร่วมพัฒนางานทางการศึกษาที่เข้มแข็ง
อุปสรรค (Threat)
1. ระเบียบ / แนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจในบางเรื่องยังไม่ชัดเจน เนื่องจากสานักงานศึกษาธิการ
ภาค เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่
2. ระบบ career path ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยังไม่ชัดเจน ทาให้บุคลากรในสังกัด
สานักงานศึกษาธิการภาคไม่ได้รับการสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่
3. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ไม่ได้รับการส่งเสริมและดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องโดยสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4. นโยบายเปลี่ยนแปลงบ่อย ทาให้การดาเนินงานในบางเรื่องขาดความต่อเนื่อง
5. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานที่เชื่อมและส่งต่อนโยบาย ยังขาดอัตรากาลังตามกรอบ
โครงสร้างที่กาหนดไว้ ส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายยังขาดประสิทธิภาพ
6. การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคเป็นเรื่องใหม่ หน่วยงานที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นที่ ยังขาดความ
เข้าใจที่ชัดเจนในบทบาท อานาจ หน้าที่ และแนวทางการดาเนินงาน
สรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 มีปัจจัยที่เป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน ปัจจัยที่เป็นจุดแข็งสาคัญคือใน
ด้านบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานมีความชัดเจน ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการบริหาร บุคลากรมี
ความพร้ อมในการปฏิ บั ติงาน กล่ าวคือ มีวุฒิ การศึกษาสูง มีความรับ ผิดชอบ มีจิตมุ่งบริการ และมีผ ลการ
ปฏิ บั ติ งานเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ และยอมรั บ จากหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ องทุ ก ฝ่ าย ในขณะเดี ย วกั น มี จุด อ่ อ นที่ ค วร
ดาเนินการในด้านสมรรถนะบุคลากรตามภารกิจใหม่ รวมทั้งการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 มีปัจจัยที่เป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค ปัจจัยโอกาสที่สาคัญคือ
การที่ผู้บริหารระดับ สูงให้ ความสาคัญกับหน่วยงาน ทาให้มีกฎหมาย และนโยบาย สนับสนุนและเอื้อต่อการ
ปฏิบั ติงานตามภารกิจ ซึ่งเป็ น โอกาสให้ ส ามารถดึงหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่ว มมือในการ
ดาเนินงานได้ นอกจากนี้ในพื้นที่ยังปัจจัยโอกาสที่มีสถาบั นทางการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านต่างๆ ซึ่งเป็น
โอกาสที่หน่วยงานจะใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีคุณภาพ
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สรุปผลกำรประเมินสภำวะแวดล้อมของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
ผลการประเมิน สถานภาพของส านัก งานศึกษาธิการภาค 2 จากการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม
ภายนอกและภายในดังกล่าวข้างต้น สามารถประเมินสถานภาพหน่วยงานได้ว่าอยู่ในลักษณะ “เอื้อและแข็ง”
(STAR) กล่าวคือ หน่ วยงานมีโอกาสในการปฏิบัติงานให้ บ รรลุผ ลสาเร็จตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภ าพ
เนื่องจากปัจจัยด้านการบริหารมีความพร้อม อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะ 2 ปี ต่อจากนี้ ปัจจัยด้านบุคลากรจะ
กลายเป็นจุดอ่อน เนื่องจากจะมีบุคลากรเกษียณอายุราชการเกือบร้อยละ 50 ในขณะที่บุคลากรที่เหลืออยู่มีอายุ
ราชการและประสบการณ์ทางานน้อย ประกอบกับภารกิจของหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนไปมุ่งเน้นทาหน้าที่ใน
การวางแผน การติดตามและการประเมินผล จึงจาเป็นต้องเร่งวางแผนเตรียมบุคลากรทดแทนผู้เกษียณอายุ
ราชการ และเร่งพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีศักยภาพที่สอดคล้องกับภารกิจใหม่ที่สาคัญ ได้แก่ ความสามารถ
ในด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน การจัดทาแผนเชิงยุทธศาสตร์ และการติดตามประเมินผล แต่อย่างไรก็
ตาม การปรับเปลี่ยนโครงการสร้าง ให้ มีสานักงานศึกษาธิการจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งต่อนโยบายไปยัง
หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาซึ่งถือว่าเป็นโอกาสในการปฏิบัติงาน แต่ในข้อเท็จจริงขณะนี้สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ยังไม่มีอัตรากาลังและระบบงานที่ชัดเจน ทาให้การการปฏิบัติงานบางส่วนอาจมีปัญหา เช่น
การจัดทาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒ นาคุณภาพการศึกษา
จาเป็นที่สานักงานศึกษาธิการภาค ต้องสร้างระบบ กลไก หรือเครือข่าย และช่วย สนับสนุนพัฒนาการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ในด้านบุคคล เนื่องจาก ระบบ career path ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไม่เอื้อต่อความก้าวหน้ าในตาแหน่ งหน้ าที่การงานของบุ คลากร และปั จจัยด้านงบประมาณที่ได้รับมีจากัด
นับเป็นปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนที่มีผลให้บุคคลขาดขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารควรรักษาและส่ งเสริมการ
สร้างบรรยากาศการทางานที่ดี รวมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนในการปฏิบัติงานให้เอื้อและเพียงพอเพื่อให้
บุ ค ลากรมี ค วามสุ ข กั บ การปฏิ บั ติ งาน นอกจากนี้ ภารกิ จของส านั ก งานศึ ก ษาธิก ารภาคมี ก ารขยายและ
ปรับ เปลี่ ย นไป ทาให้ ผ ลการปฏิบั ติงานจะมี ผลกระทบต่อความน่าเชื่ อถือและการยอมรับของหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง จึงควรนาแนวทางตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดภาครัฐมาใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ภายใต้การส่งเสริม สนับสนุนจาก
ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัยด้านนโยบายและกฎหมายที่เอื้อต่อการดาเนินงานตามภารกิจ
จุดเน้นในกำรพัฒนำของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เชื่อมต่อกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนากลไกกากับ ติดตาม ประเมินผล รวมถึงเพิ่มสมรรถนะบุคลากรของสานักงาน และของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ การกากับ ติดตามประเมินผล และการทางานวิชาการ
วิจั ย และพั ฒ นา ในรู ป แบบการเรี ย นรู้ ข องบุ ค ลากรร่ว มกั น (Professional Learning Community : PLC)
และเกิดระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ขึ้นภายในหน่วยงาน
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้านการวิจัย และด้าน
กิจกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ
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การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ภาษาไทย/อังกฤษ การคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้ ใน
รูปแบบ STEM การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
4. สร้างความร่วมมือและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
และหน่วยงานทางการศึกษา ด้วยรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงผลงานการปฏิบัติงานตามนโยบายที่
สาคัญ และการประชุมร่วมกันอย่างสม่าเสมอ

ส่วนที่ 3
บริบทที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 2 ให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1.ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)
4. นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
5. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
6.แผนงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (แนวทางของปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 จานวน 29 แผน)
7. จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
8. ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560-2564)
9. แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
10. แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11. อานาจหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการภาค 1-18
มีสำระสำคัญดังนี้
1.ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”
ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มี 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564
วิสัยทัศน์ :
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
หลักกำรสำคัญของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่สิบสองพ.ศ.2560-2564
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปี ที่จะสามารถต่อ
ยอดในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีหลักการสาคัญของ
แผนพัฒนาฯ ดังนี้
1. ยึ ด “หลั ก ปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” เพื่ อ ให้ เกิ ด บู ร ณาการการพั ฒ นาในทุ ก มิ ติ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกัน และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจา
เป็นสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่ งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ
สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ดาเนินชีวิตที่ดีมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสาหรับคนไทยพัฒนาคน
ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม
มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างมีคุณภาพ รวมถึง
การสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้ อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
3. ยึด “วิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4. ยึด “เป้ำหมำยอนำคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบ
ในการกาหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดใน
ด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
5. ยึด “หลักกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ลดควำมเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนกำรเจริญเติบโตจำก
กำรเพิ่มผลิตภำพกำรผลิตบนฐำนของกำรใช้ภูมิปัญญำและนวัตกรรม
6. ยึด “หลักกำรนำไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิด ผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้ำหมำยระยะยำว”
กำรพัฒนำประเทศในระยะแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –
2564) มีวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยรวมของกำรพัฒนำ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ จานวน 7 ข้อ โดยมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับสานักงานศึกษาธิการภาค 2 จานวน 4
วัตถุประสงค์ ดังนี้
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1. วัตถุประสงค์ที่ 1 เพือ่ วางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย
ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่
มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมใน
การเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒ นาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี
ความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
3. วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิ ตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
4. วัตถุประสงค์ที่ 5 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการ
ทางาน เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
2. เป้ำหมำยรวม จานวน 6 เป้าหมาย โดยมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับสานักงานศึกษาธิการภาค 2 จานวน 3
เป้าหมาย ดังนี้
1.เป้ำหมำยที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐาน ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มี
ความ รับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
2. เป้ำหมำยที่ 2 ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริก ารทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
3. เป้ำหมำยที่ 6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
กระจายอานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน
3. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 – 2579)
วิสัยทัศน์
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
ยุทธศำสตร์ 6 ประเด็น
(1) การจัดการศึกษา เพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
(2) การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันของ
ประเทศ
(3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
(4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
(5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
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4. นโยบำยรัฐบำล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี)
นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยได้
กาหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ดาเนินการให้มีการปฏิรูปด้านต่าง ๆ
และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ ดังนี้
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
นโยบายที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
5. เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals : SDGs) เป็ น กรอบทิ ศ ทางการ
พัฒ นาของโลกภายหลั งปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) กาหนด
ต่อเนื่องจาก MDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) ที่สิ้นสุดลง
เมื่อ เดือ นสิ งหาคม 2558 ที่ ป ระชุม สมัช ชาสหประชาชาติ ส มัย สามัญ ครั้งที่ 70 (The 70th session of the
United Nations General Assembly) เมื่ อ วัน ที่ 25 กั น ยายน 2558 ณ ส านั ก งานใหญ่ ส หประชาชาติ น คร
นิ ว ยอร์ ก ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ได้ รั บ รองวาระการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ค.ศ. 2030 (The 2030 Agenda for
Sustainable Development) และเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อให้ประเทศต่างๆ นาไปปฏิบัติให้
บรรลุผลสาเร็จ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในช่วงระยะเวลา 15 ปี (เดือน
กันยายน 2558 – สิงหาคม 2573)

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานศึกษาธิการภาค 2

หน้า 42

รัฐบาลไทย โดยการนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามรับ “เป้าหมายการ
พั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ” หรื อ Sustainable Development Goals (SDGs) ร่ ว มกั บ สมาชิ ก องค์ ก ารสหประชาชาติ
ประเทศอื่นอีก 192 ประเทศ อันเป็น “จริยธรรมสากล” ที่ประชาคมโลกมีฉันทามติร่วมกันว่าจะใช้กาหนดทิศ
ทางการพัฒนาในรอบ 15 ปี คือ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2573 ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น United Nation
จะต้อง กาหนดเกณฑ์และเป้าหมายของดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อประเทศต่าง ๆ นาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน
ในปี พ.ศ. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ 2 ซึ่งมี พล.อ. ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติกาหนดให้มี 30 เป้าประสงค์เร่งด่วนที่จะต้องเร่งรัดดาเนินการ
ในช่วง 5 ปีแรก จากเป้าหมาย 17 ประการ และ 169 เป้าประสงค์ ของ SDGs ที่จะต้องบรรลุเป้าหมายภายใน
15 ปี โดยระบุว่าเป็น “ประเด็นเร่งด่วน” และ “มีผลกระทบสูง” เช่น ระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน ยับยั้งการ
ประมงที่ผิดกฎหมายไร้การรายงานและไร้การควบคุม (IUU) ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เป็นต้น
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) จำนวน 17 ประเด็น คือ
1) การขจัดความยากจนทุกรูปแบบ
2) การขจัดความหิวโหย การบรรลุถึงความมั่นคงทางอาหารและเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
3) การมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี
4) การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมทั่วถึงและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5) การบรรลุความเท่าเทียมกัน ระหว่างเพศ การเพิ่มพลังสตรีและเด็กหญิง
6) การเข้าถึงการใช้น้าสะอาดและสุขาภิบาลที่ดี
7) การเข้าถึงพลังงานที่มั่นคงและสะอาด
8) การมีงานที่มีคุณค่าเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
9) การส่งเสริมอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้าง พื้นฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
10) การลดความเหลื่อมล้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ
11) การตั้งถิ่นฐานและชุมชนอย่างยั่งยืน
12) การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
13) การเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
14) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน
15) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบนบกและรักษาระบบนิเวศ
16) การสร้างสังคมสันติสุข ยุติธรรม และมีสถาบันทางสังคมที่มีความเข้มแข็ง
17) การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในทุกระดับในการบรรลุถึงเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
ปัจจัยควำมสำเร็จของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 5 องค์ประกอบ
1. ประชาชน : ขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหย ลดความเหลื่อมล้าในสังคม
2. ความมั่งคั่ง : ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีสอดคล้องกับธรรมชาติ
3. โลก : ปกป้องดูแลโลก ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพภูมิอากาศ เพื่อคนรุ่นหลัง
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานศึกษาธิการภาค 2

หน้า 43

4. สันติภาพ : การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
5. หุ้นส่วนความร่วมมือ : ร่วมมือและดาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลก
การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs เป็นประเด็นสาคัญที่นามาใช้ในการวางทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อให้ทุกภาคร่วมสร้างสังคมที่เป็นสุข ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
ขจัดปัญหาความยากจน ส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจสีเขียว มีการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี
ภาคส่วนต่างๆ ให้ความสนใจและนาแนวทางไปดาเนินงานมากขึ้น
กระทรวงศึ กษาธิ การ (ศธ.) ได้ รั บมอบหมายให้ เป็ นหน่ วยงานรั บผิ ดชอบหลั กในเป้ าหมายที่ 4 สร้ า ง
หลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม และเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ซึ่งประกอบด้วย10 เป้าประสงค์ โดยมี 2 เป้าประสงค์ที่ถูกจัดลาดับให้อยู่ในเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนที่มี
สาคัญ 30 ลาดับแรก ได้แก่
เป้ ำ ประสงค์ ที่ 4.1** สร้ า งหลั ก ประกั น ว่ าเด็ ก หญิ ง และเด็ ก ชายทุ ก คนส าเร็จ การศึ ก ษาระดั บ
ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ เท่ า เที ย ม และไม่ มี ค่ าใช้ จ่ า ย น าไปสู่ ผ ลลั พ ธ์ ท างการเรี ย นที่ มี
ประสิทธิผลภายในปี 2573
เป้ำประสงค์ที่ 4.2** สร้างหลักประกันว่าเด็ก หญิงและเด็กชายทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 เพื่อให้เด็กเหล่านั้น
มีความพร้อมสาหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา
เป้ำประสงค์ที่ 4.3 ให้หญิงและชายทุกคนเข้าถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึง
มหาวิทยาลัย ที่มีราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี 2573
เป้ำประสงค์ที่ 4.4 เพิ่มจานวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จาเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและ
อาชีพสาหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดีและการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573
เป้ ำ ประสงค์ ที่ 4.5 ขจั ดความเหลื่ อมล้ าทางเพศในการศึ กษา และสร้างหลั กประกั นว่ากลุ่ ม ที่
เปราะบาง ซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม
ภายในปี 2573
เป้ำประสงค์ที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุก คนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนที่สูง ทั้งหญิงและชาย
สามารถอ่านออกเขียนได้ และคานวณได้ ภายในปี 2573
เป้ ำ ประสงค์ที่ 4.7 สร้ างหลั กประกัน ว่าผู้ เรียนทุ กคนได้ รับ ความรู้แ ละทั กษะที่ จาเป็ น ส าหรับ
ส่งเสริมการพัฒ นาอย่างยั่งยื น รวมไปถึงการศึกษาสาหรับการพัฒ นาอย่างยั่งยืน และการมี วิถีชีวิตที่ยั่งยืนฯ
ภายในปี 2573
เป้ำประสงค์ที่ 4.A สร้างและยกระดับอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้
พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมี
ประสิทธิผลสาหรับทุกคน
เป้ำประสงค์ที่ 4.B ขยายจานวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้สาหรับประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพา
ประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด ฯ
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เป้ำประสงค์ที่ 4.C เพิ่มจานวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการดาเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกาลังพัฒนาฯ
6.แผนงำนงบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ (แนวทำงของปีงบประมำณ
พ.ศ.2561 จำนวน 29 แผน)
การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีความ
สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ให้ความเห็นชอบเรื่องการกาหนดแนวทางการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้ความสาคัญในการจัดทางบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบแนวทาง แผนงาน
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 28 แผนงาน คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทางบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ จานวน 6 คณะ (15 ชุดย่อย) และแผนปฏิบัติงานการจัดทางบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และต่อมาคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 เพิ่มแผนงานบูรณาการ
เสริ ม สร้ างความเข้ ม แข็ งและยั่ ง ยื น ให้ กั บ เศรษฐกิ จ ภายในประเทศภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 ด้ า นการ สร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กระทรวง/
หน่วยงานทางานร่วมกัน ในลักษณะประสานเชื่อมโยงแบบเครือข่าย เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
กระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถบรรลุ ผลสาเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยคานึงถึงหลักประหยัด ความ
คุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ และเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์และนโยบายเรื่องสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาลให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและ
ไม่ซ้าซ้อนกัน โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพหลักเป็นผู้รับผิดชอบ และมีรองนายกรัฐตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กากับ
ดูแล ติดตามผลการดาเนินงาน

แผนงำนบูรณำกำรฯ จำนวน 29 แผน
ยุทธศำสตร์ที่ 1: ด้ำนควำมมั่นคง
1.การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
2.การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
4.การป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
5.การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
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6.การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
7.การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
8. การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
9.การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
10.การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
11.การวิจัยและนวัตกรรม
12.การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
13.การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
14.การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าฯ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
15.การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
16.การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ำ
และสร้ำงกำรเติบโตจำกภำยใน
17.การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
18.การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
19.การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ยุทธศำสตร์ที่ 5 : ด้ำนกำรจัดกำรน้ำและสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
20.การจัดการปัญหาที่ดินทากิน
21.การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
22.การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานฯ
23.การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ยุทธศำสตร์ที่ 6 : ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ
24.การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
25.การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
26.การอานวยความสะดวกทางธุรกิจ
27. การส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28.การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
29. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
ข้อพิจารณาในการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1)เป็นมิติงานตาม
ยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function) ที่มีการบูรณาการภารกิจ ในเชิงกระบวนการทางานร่วมกันของ
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หน่วยงาน ระหว่างกระทรวง หรือมิติงานตามยุทธศาสตร์พื้นที่ (Area) มีการบูรณาการภารกิจที่ตอบสนองความ
ต้องการในพื้นที่ และมิตินโยบายสาคัญ (Agenda)
(2) สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20
ปี และทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์สาคัญและแผนแม่บทระดับชาติ
และนโยบายเรื่องส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล (3) ครอบคลุ มเป้าหมายการให้ บริการระดับกระทรวง ตั้งแต่ 2
กระทรวงขึ้นไป ภายใต้เป้าหมายและมีวัตถุประสงค์เดียวกัน (4) มีขอบเขต เป้าหมาย ตัวชี้วัด กรอบระยะเวลา
ดาเนินงาน และผลประโยชน์ชัดเจนต่อกลุ่มเป้าหมาย มีจุดเน้นที่สาคัญ สามารถใช้เป็นแนวทางติดตามประเมินผลได้
7. จุดเน้นเชิงนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบาย แนว
ทางการดาเนินงาน และโครงการสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน เป็นหลัก
ในการดาเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้
1. ด้ำนควำมมั่นคง
แนวทำงหลัก
1.1 พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน
1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมนาพระราชปณิธานและพระราชกระแส ด้าน
การศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และสถาบันพระกษัตริย์
1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น กิจกรรมเพื่อนช่วย
เพื่อน
1.2 กำรบริหำรจัดกำร
1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ชายขอบ/ชายแดน
1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2. ด้ำนกำรผลิต พัฒนำกำลังคนและสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
แนวทำงทำงหลัก : ผลิต พัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2.1 กำรยกระดับมำตรฐำน พัฒนำหลักสูตร สือ่ และครูด้ำนภำษำ
2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดทา Echo English
Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และการอบรมโดย Boot Camp
ตลอดจนพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั งกฤษของประชาชนในรูป แบบต่ างๆ อาทิ หลั ก สู ต รภาษาอั งกฤษระยะสั้ น
Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย
2.1.2 พั ฒ นาวิ ช าภาษาจี น โดยหลั ก การเดี ย วกั บ วิ ช าภาษาอั ง กฤษ โดยปี 2560
จะ
ดาเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
2.1.3 ขั บ เคลื่ อ นการจั ด การเรี ย นรู้ ส ะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM Education) เพื่ อ แก้ ปั ญ หาขาดแคลน
บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ
2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน
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2.2 ผลิตกำลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัดการศึกษาทวิ
ภาคีอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน” โดย
มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้มีสมรรถนะที่
เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ
2.3 ปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพื่อผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ๑๐ อุตสาหกรรมใหม่
3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน แนวทำงหลัก
3.1 กำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล
3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 3 (เด็กอายุ 3–5 ปี) และ
จัดทามาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพื่อประกันคุณภาพให้แก่ เด็กปฐมวัยทุกสังกัด
2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน และต่อยอด
การสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี รวมทั้งรูปแบบโรงเรียน
คุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี
2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”
3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน
1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์ ICT และ Design
and Technology โดยวิ ช า ICT และ Design and Technology เป็ น การสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ จากประเทศ
อังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา
3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่าน ให้เด็กอนุบาล
ฟังและการปรับปรุงห้องสมุด
4) เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียน
ปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรม / วิธีการย่อย รวมทั้งการรองรับผล
การทดสอบ PISA และ STEM Education
3.1.4 การวัดและประเมินผล
1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้ผลคะแนนสูงขึ้น
2) การประเมิ น ผล O – Net ในวิช าสั งคมศึ ก ษาให้ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน เป็นผู้ประเมิน สาหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ
3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดาเนินการในรูปคณะทางานออกข้อสอบ
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3.2 กำรผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3.2.1 การสรรหาครู
1) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักดาเนินการสรรหาครู (การผลิต รูปแบบการสรร
หา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา)
2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู
3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนเพื่อให้ครูอยู่ใน
ห้องเรียน
3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู
1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและการได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ / เห็นชอบ รวมทั้งการพัฒ นาครูด้วยระบบ TPEP
Online
2) หน่วยดาเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
แนวทำงหลัก : โอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
4.1 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ โดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความ
ช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการดาเนินการตามแนวทาง No Child Left Behind
คือ จัดทาข้อมูลเพื่อส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน ผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบ
และคัดกรองเด็กที่มีความจาเป็นและต้องการเป็นพิเศษ
4.2 เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ให้
สามารถใช้ประโยชน์ ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ
การศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง
4.3 จัดระบบกำรคัดเลือกเข้ำเรียนมหำวิทยำลัย (Admission) เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์
เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House
5. ด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตประชำชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทำงหลัก : พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน
1. โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ นากลับมาใช้ประโยชน์
2. การสร้างจิตสานึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชดาริ : ต้นแบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ
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6. ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร
แนวทำงหลัก : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
6.1 เรื่องกฎหมำย
เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพื่อรองรับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ..... จานวน 12 ฉบับ
ดังนี้
6.1.1 กฎหมายหลัก
1) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
2) พ.ร.บ.กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. ....
3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา : จัดตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
6.1.2 กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา
1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครู
5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. ....
6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ....
8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. ....
6.2 ปรับปรุงระบบกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
6.3 กำรจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษำ ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน
6.4 กำรขับเคลื่อนนโยบำยระดับพื้นที่
ให้สานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบาย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.5 บริหำรจัดกำรโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนำดเล็ก
8. ทิศทำงแผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560-2564)
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประชุมจัดทา ร่าง แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560- 2564 เมื่ อ วั น ที่ 21 กั น ยายน 2559 ได้ ก าหนดสาระส าคั ญ ของแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ดังนี้
วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”
- “ผู้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับบริการจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
- “มีความรู้คู่ คุณ ธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบครอบ ระมั ดระวัง ซื่อสั ตย์สุ จริต ขยัน อดทน
สติปัญญา แบ่งปัน ซึ่งเป็น 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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- “มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในการดารงชีวิต
- “มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร มีความสามัคคี
ปรองดอง
- “สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ / ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เป้ำหมำยหลัก (Extreme Goals)
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
4. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
5. มีระบบบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน
ตัวชี้วัดตำมเป้ำหมำยหลัก
1. ผลสอบคะแนน PISA ในแต่ละวิชา ไม่ต่ากว่า 500
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นองคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากการทดสอบระดับชาติ
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก
5. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ
6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ที่ มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษา
7. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์
9. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
10. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย อายุ 15 – 59 ปี
11. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุ 15-17 ปี )
13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน
14. จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด / พัฒนา /ส่งเสริมการศึกษา
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ยุทธศำสตร์
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ
4. ยุ ท ธศาสตร์ ข ยายโอกาสการเข้ าถึ งบริ ก ารทางการศึ ก ษา และการเรีย นรู้อ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง
ตลอดชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. ยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การและส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในการ
จัดการศึกษา
9. แผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษำธิกำร
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ / ประเภท สู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศำสตร์
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้ำประสงค์หลัก
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
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4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน
10. แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
วิสัยทัศน์
“การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ค่ำนิยม TEAMWINS
T = Teamwork การทางานเป็นทีม
E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทางาน
A = Accountability ความรับผิดชอบ
M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์
W = Willingness ความมุ่งมั่นตั้งใจทางานอย่างเต็มศักยภาพ
I = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ
เป้ำประสงค์รวม
1. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์รวม
1. คะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กพร.) (ค่าเป้าหมาย 3.8300)
2. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดาเนินงานของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานศึกษาธิการภาค 2

หน้า 53

(ศปท.) (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 82)
3. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (กศน.)
(ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60)
4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
(สช.) (ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ของปีที่ผ่านมา)
ประเด็นยุทธศำสตร์
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาและส่งเสริมการนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร การบริการและ
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา ตามอัธยาศัย
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์
1. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
2. ผู้รับบริการมีและใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร การบริการ และการเรียนรู้
3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์
ย.1

พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์
1.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
1.2 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน

ย.2

พัฒนำและส่งเสริมกำรนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำร กำรบริกำรและ
กำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์
2.1 พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาให้ครอบคลุมและมีเสถียรภาพตอบสนอง ความ
ต้องการใช้งาน
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ย.3

ย.4

ย.5

2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศให้เป็นเอกภาพเป็นปัจจุบันและ
ทันต่อการใช้งาน
2.3 สร้างสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก
2.4 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทางานและการบริการ
ให้มีประสิทธิภาพ
2.5 จัดหาทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ในการบริหาร การบริการและ การเรียนรู้
อย่างพอเพียง ทั่วถึงและเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้และจัดการองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
กลยุทธ์
3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียน การสอน การ
นิเทศ การวัด ประเมินผลให้ทันกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ สอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาประเทศ
3.2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างอาชีพ สร้างความสมานฉันท์และเสริมสร้างความมั่นคง ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
3.4 พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำและ
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์
4.1 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด และสนับสนุนการจัดการศึกษา
4.2 สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบให้ผู้เรียนตามสิทธิ
ที่กาหนดไว้
4.3 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเป้าหมาย
พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์
5.1 พัฒนากฎระเบียบหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้สอดคล้องกับบริบททีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
5.2 ปรับปรุงระบบการประเมินวิทยฐานะและสมรรถนะครูให้สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
5.3 พัฒนาข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
รวมทั้งนาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการพัฒนา
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11. อำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1-18
สานักงานศึกษาธิการภาค 1-18 (ศธภ. 1-18) ตั้งขึ้นตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่
19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช
2560 (ประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา เล่ ม 134 ตอนพิ เศษ 96ง 3 เมษายน 2560) เป็ น หน่ ว ยงานสั งกั ด
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ การ มี ภ ารกิ จ อ านาจหน้ าที่ โครงสร้างหน่ ว ยงานภายในและหน้ าที่ ค วาม
รับผิดชอบ ดังนี้
ภำรกิจ
ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 1-18 ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของกระทรวงศึ ก ษาธิก ารในระดั บ พื้ น ที่ ท าหน้ า ที่
ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบ
ร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่นั้น ๆ
อำนำจหน้ำที่

(1) กำหนดยุทธศำสตร์และบทบำทกำรพัฒนำภำคต่ำง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทำงกำร
พัฒ นำประเทศ ทิศ ทำงกำรดำเนิ น งำนของกระทรวงศึ กษำธิกำรในระดับ ภู มิภ ำคหรือ จังหวัด นโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด รวมทั้งกำรพัฒนำด้ำนอื่น ๆ ในพื้นที่
รับผิดชอบตำมศักยภำพและโอกำสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่
(2) สนับสนุนกำรพัฒนำจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรวิจัยและพัฒนำ
(3) ก ำกั บ ดู แ ล ติ ด ตำม และประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนของส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั งหวั ด ในพื้ น ที่
รับผิดชอบ
(4) สนับสนุนกำรตรวจรำชกำร และติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของ
กระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่รับผิดชอบ
(5) ประสำนกำรบริหำรงำนระหว่ำงรำชกำรส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงบูรณำกำร
ในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดกำรมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชำชนเป็นหลัก
(6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย
โครงสร้ำงหน่วยงำนภำยในและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในสานักงานศึกษาธิการ
ภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัด สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 11 เมษายน 2560
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค แบ่งหน่วยงำนภำยในออกเป็น 5 กลุ่มงำน ได้แก่
1) กลุ่มอานวยการ
2) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
3) กลุ่มบริหารงานบุคคล
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4) กลุ่มพัฒนาการศึกษา
5) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
โดยแต่ละกลุ่มงำน มีหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1) กลุ่มอำนวยกำร
1.1) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
1.2) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
1.3) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสานักงานศึกษาธิการภาค
1.4) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงาน และการควบคุมภายใน
1.5) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสานักงานศึกษาธิการ
ภาคและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
1.6) ดาเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
1.7) จัดทาแผนปฏิบัติราชการของสานักงานศึกษาธิการภาค รวมทั้งติดตามและรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการของสานักงานศึกษาธิการภาค
1.8) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์การ
1.9) ปฏิบั ติงานร่ว มกับ หรือสนับสนุนการปฏิ บัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
2) กลุ่มยุทธศำสตร์กำรศึกษำ
2.1) แปลงยุ ท ธศาสตร์ ช าติสู่ การปฏิ บั ติ ในระดับ ภาคและจังหวัดที่ เชื่อ มโยงและสอดคล้ อ งกั บ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และการพัฒนาด้านอื่น ๆ
ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่
2.2) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทาดัชนีทางการศึกษาระดับภาค รวมทั้งสื่อสารเพื่อสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงในพื้นที่รับผิดชอบ
2.3) จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค
2.4) กากับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดใน
พื้นที่รับผิดชอบ
2.5) ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน และจัดระบบการพัฒ นาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในพื้นที่
รับผิดชอบ
2.6) ประสาน ส่ งเสริม สนับสนุน และพัฒ นานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่ อการศึกษา ให้
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในการบริหารและการจัดการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
2.7) ปฏิ บั ติ งานร่ ว มกั บ หรื อสนับ สนุ น การปฏิ บั ติงานของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข้อ งหรือที่ ได้ รับ
มอบหมาย
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3) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
3.1) สนับสนุน ประสาน และพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ. และ อกศจ. ในพื้นที่รับผิดชอบ
3.2) กากับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
3.3) กากับ ดู แล เร่ งรั ด ติดตามและประเมิ น ผลเกี่ยวกับ การดาเนิ น การทางวินัย การออกจาก
ราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของข้าราชก ารและบุคลากร
ทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
3.4) ส่ งเสริม สนับ สนุน และพัฒ นาการเสริมสร้างและการปกป้องคุ้มครองระบบคุณ ธรรมของ
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
3.5) ปฏิ บั ติ งานร่ ว มกั บ หรือสนับ สนุ น การปฏิ บั ติงานของหน่ว ยงานอื่น ที่ เกี่ย วข้ องหรือที่ ได้ รับ
มอบหมาย
4) กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ
4.1) ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การเสริม สร้ างความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
4.2) ประสาน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และด าเนิ น การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ แ ละ
นวัตกรรมทางการศึกษาระดับภาค
4.3) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ระดับภาค
4.4) ก ากับ ดู แล เร่ งรั ด นิ เทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการพั ฒ นางานวิช าการและการพั ฒ นา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
4.5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการบูรณาการใน
ระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด
4.6) ส่ งเสริม สนั บ สนุ น การยกระดับคุณ ภาพและส่ งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ
4.7) ปฏิ บั ติ งานร่ ว มกั บ หรื อสนับ สนุ น การปฏิ บั ติงานของหน่ว ยงานอื่น ที่ เกี่ย วข้ องหรือที่ ได้ รับ
มอบหมาย
5) กลุ่มตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล
5.1) กากับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดใน
พื้นที่รับผิดชอบ
5.2) กากับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษา
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
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5.3) วางแผนและจัดระบบการประสานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ในพื้นที่รับผิดชอบ
5.4) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ในพื้นที่รับผิดชอบ
5.5) จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติ และภาวะวิกฤตทาง
การศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
5.6) ปฏิ บั ติ งานร่ ว มกั บ หรือสนับ สนุ น การปฏิ บั ติงานของหน่ว ยงานอื่น ที่ เกี่ย วข้ องหรือที่ ได้ รับ
มอบหมาย

ส่วนที่ 4
สำระสำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
จากการวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาทิศทางองค์กรตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน และความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการในปีที่ผ่านมา สานักงาน
ศึกษาธิการภาค 2 จึงได้กาหนดกรอบและแนวทางการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไว้ดังนี้
1. วิสัยทัศน์
“เป็นกลไกสาคัญในการส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตาม ประเมินผล เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล”
2. พันธกิจ
1.จัดทายุ ทธศาสตร์การพั ฒ นาการศึกษาของกลุ่ มจังหวัดที่ส อดคล้ องกับ ทิ ศทางการพั ฒ นาประเทศ
นโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และตอบสนองการพัฒนาของพื้นที่
2. พัฒนาและส่งเสริมงานด้านวิชาการ การวิจัย เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่
3. สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดาเนินงานทางการศึกษาในพื้นที่
4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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3. ค่ำนิยมองค์กำร
H = Happy
E = Ethics
R = Result
O = Ownership

มีความสุขกับการทางาน
มีคุณธรรม (ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ)
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร

4. ยุทธศำสตร์
1. พัฒ นายุทธศาสตร์การพัฒ นาการศึกษาของกลุ่มจังหวัดให้ สอดคล้ องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและตอบสนองการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย เพื่อการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่
3. กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ
4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
5. เป้ำประสงค์
1.หน่วยงาน สถานศึกษา มีการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการที่สาคัญไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม/สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่
2. เครือข่ายทางการศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์งานวิชาการ การวิจัยและ
พัฒนา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
3. ผลการติดตามประเมินผลเป็นข้อมูลสาคัญในการเร่งรัด กากับ ติดตาม การดาเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการให้บรรลุเป้าหมาย
4. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
การบริหารงานราชการและพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
5. องค์กรมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และบุคลากรปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
6. ตัวชี้วัด
1. ระดั บ ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น งานขั บ เคลื่ อ น เชื่ อ มโยงนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในพื้นที่
2. ระดั บ ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น งานการสานพลั งเครื อ ข่ า ยร่ว มเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของ
สถานศึกษา
3. ระดับความสาเร็จของการสนับสนุนการตรวจราชการ (กรณีปกติ) และการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
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4. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานราชการและ
การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
5. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
7. กลยุทธ์
1.พัฒนากระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัด
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคส่วนต่างๆ เป็นเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. พัฒนากลไกและระบบการกากับ ติดตาม และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
4. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
5. พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
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แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

งำน/โครงกำร

“เป็นกลไกสำคัญในกำรส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตำม ประเมินผล เพื่อบูรณำกำรกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรศึกษำให้มีคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกล”
1..จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และตอบสนองการพัฒนาของพื้นที่
2. พัฒนาและส่งเสริมงานด้านวิชาการ การวิจยั เพือ่ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่
3. สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดาเนินงานทางการศึกษาในพื้นที่
4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. พัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและตอบสนองการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
2.
2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย เพื่อการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่
3.
3. กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ
4.
4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ
5.
5. พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
1.หน่วยงาน สถานศึกษา มีการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการที่สาคัญไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม/สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่
2. เครือข่ายทางการศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์งานวิชาการ การวิจยั และพัฒนา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
3. ผลการติดตามประเมินผลเป็นข้อมูลสาคัญในการเร่งรัด กากับ ติดตาม การดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิก ารให้บรรลุเป้าหมาย
4. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการการบริหารงานราชการและพัฒนาการศึกษาในพื้ นที่
5. องค์กรมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และบุคลากรปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
1. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานขับเคลื่อนเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในพื้นที่
2. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานการสานพลังเครือข่ายร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา
3. ระดับความสาเร็จของการสนับสนุนการตรวจราชการ (กรณีปกติ) และการติดตามประเมินผลการดาเนินงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
4. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานราชการและการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
5. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
1. โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพือ่ การบริหารและการจัดการศึกษา ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ
7. โครงการตรวจ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่ฯ
2. โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด
8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1- 3) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2
3. โครงการเสริมพลัง สร้างเครือข่าย พัฒนาคุณภาพภาษาไทย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
9.โครงการประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานการศึกษา ในกลุ่มจังหวัดกลางตอนบน 2
4. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง สานักงานศึกษาธิการภาค 2
10. โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5.โครงการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดฯ 11. โครงการบริหารจัดการงบประมาณ ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
6. โครงการพัฒนารูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาฯ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
หน้า 62
สานักงานศึกษาธิการภาค 2

ส่วนที่ 5
รำยละเอียดงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561 ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินงาน
จากส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และงบประมาณที่ ห น่ ว ยงานในและนอกสั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ ม อบหมายหรื อ ขอความร่ ว มมื อ ให้ ด าเนิ น งานเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้บรรลุเป้าหมาย
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
1. งบประมำณที่สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรจัดสรรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
แผนงำน : พื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ผลผลิต : นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ จำนวนเงิน 2,575,800 บำท ดังนี้
งบเงินและรำยกำรงบประมำณที่ได้รับ
จำนวนเงิน (บำท)
กิจกรรม : กำรดำเนินงำนด้ำนนโยบำยและยุทธศำสตร์
2,287,900
1. งบดำเนินงำน
1,304,300
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
1,086,200
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
218,100
2. งบลงทุน
913,300
2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
913,300
2.1.1ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
913,300
1.1) งานปรับปรุงชายคา รอบอาคารสานักงาน
514,800
(อาคาร 1) สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ตาบลทะเลชุบศร
อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง
1.2) งานเปลี่ยนหลังคาและชายคา อาคาร 3
398,500
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 อาคาร 2 ตาบลทะเลชุบศร
อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง
3. งบรำยจ่ำยอื่น
70,300
3.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
70,300
ทางการศึกษา
กิจกรรม : กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำในส่วนภูมิภำค
287,900
1. งบรำยจ่ำยอื่น
287,900
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
92,600
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การศึกษากลุ่มจังหวัด
1.2 ค่าใช่จ่ายโครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการ
ดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์

195,300
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน

2,575,800

แผนงำน : บูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
งบประมำณ จำนวน 1,650,000 บำท ดังนี้
งบเงินและรำยกำรงบประมำณที่ได้รับ
จำนวนเงิน (บำท)
โครงกำร : ปรับปรุงระบบกำรเรียนรู้
1,400,000
1. งบรำยจ่ำยอื่น
1,400,000
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทา
1,400,000
รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
โครงกำร : ปรับปรุงส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำกำลังคน
100,000
1. งบรำยจ่ำยอื่น
100,000
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและ
100,000
การพัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
โครงกำร : ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
150,000
1. งบรำยจ่ำยอื่น
150,000
1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
150,000
(อนุบาล 1 – 3 )
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,650,000
แผนงำน : พื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
กิจกรรม : กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
งบประมำณ จำนวน 45,000 บำท ดังนี้
งบเงินและรำยกำรงบประมำณที่ได้รับ
จำนวนเงิน (บำท)
1. งบดำเนินงำน
45,000
1.1 ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
45,000
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน
45,000
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2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ปีงบประมำณ พ.ศ.2561
รำยกำร

จำนวนเงิน

2.1 งบบริหำรจัดกำรองค์กร

งบปกติ

งบแหล่งอื่น

ขอรับ
สนับสนุน

1

ค่าสาธารณูปโภค

218,100

-

-

2

ค่าจ้างบุคคลภายนอก 5 คน 12 เดือน
(ยาม + คนงาน + คนทาความสะอาด)

472,800

-

-

3

ค่าวัสดุสานักงาน

30,000

-

-

4

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

20,000

-

-

5

ค่าซ่อมบารุงครุภัณฑ์

30,000

-

-

6

ค่าซ่อมบารุงยานพาหนะ

40,000

-

-

7

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และปรับภูมิทัศน์

74,000

-

-

8

ค่าหนังสือพิมพ์ 12 เดือน

2,400

-

-

9

ค่าขยะมูลฝอย 12 เดือน

12,000

-

-

10 ค่าดูดสิ่งปฏิกูลและกาจัดมูลนกพิราบ

10,000

-

-

11 ค่าน้ามันเชื้อเพลิงรถราชการ

70,000

-

-

12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

70,000

-

-

13 ค่าใช้จ่ายการประชุมต่างๆของสานักงาน

30,000

-

-

14 ค่าใช่จ่ายกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ

15,000

-

-

15 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT

-

รอจัดสรรจาก
ศทก.สป.

-

16 ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

-

รวม

1,094,300
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2.2 งบโครงกำรวิชำกำร จำแนกตำมยุทธศำสตร์
ของ ศธภ.2
ย1 พัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกลุ่ม
จังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
การศึ ก ษ าข อ งก ระท รวงศึ ก ษ าธิ ก ารแ ล ะ
ตอบสนองการพั ฒ นาของกลุ่ ม จั ง หวั ด โดยยึ ด
หลักการมีส่วนร่วม
ย2 สร้ า งและพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ด้ า น
วิชาการ การวิจัย เพื่อการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่
ย3 กากับ ติ ดตาม และประเมิน ผลการดาเนิ น งาน
ทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ
ย4 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ให้มี
ประสิทธิภาพ
ย5 พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ
รวม
รวมงบประมำณทั้งสิ้น

งบปกติ
50,000

งบแหล่งอื่น

ขอรับ
สนับสนุน

92,600

-

100,000 1,500,000
-

345,300

-

50,000

-

-

10,000

70,300

-

210,000 2,008,200
1,304,300 2,053,200

-

รำยละเอียดงำน/โครงกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
1. งำน/โครงกำรที่ได้รับจัดสรรงบประมำณประจำปี พ.ศ.2561
ที่

แผนงำน/โครงกำร

งบปกติ

ย. 1 พัฒนำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
กำรศึกษำของกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้อง
กับนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรศึกษำ
ของกระทรวงศึกษำธิกำรและตอบสนอง
กำรพัฒนำของกลุ่มจังหวัดโดยยึด
หลักกำรมีส่วนร่วม
1. โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาเพื่อการบริหารและการจัด
การศึกษา ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

50,000

งบแหล่งอื่น

ขอรับ
สนับสนุน

ผู้รับผิดชอบ

-

-

กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
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ที่
2.

3.

4.

5.

6.

แผนงำน/โครงกำร

งบปกติ

ตอนบน 2
โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษากลุ่มจังหวัด
ย. 2 สร้ างและพั ฒ นาเครื อข่ ายความ
ร่ วมมื อ ด้ า นวิ ช าการ การวิ จั ย เพื่ อ การ
พัฒนาจังหวัดในพืน้ ที่
โครงการเสริมพลัง สร้างเครือข่าย พัฒนา
คุณภาพภาษาไทย กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง สานักงานศึกษาธิการ
ภาค 2
โครงการติดตาม ประเมินผลการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนา
กาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบ
ประชารัฐ ของจังหวัดที่เป็นพื้นที่นาร่อง
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
โครงการพั ฒ นารู ป แบบในการพั ฒ นา
หลั ก สู ต รต่ อ เนื่ อ งเชื่ อ มโยงการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่ม
จั ง หวั ด ภาคกลางตอนบน ส านั ก งาน
ศึกษาธิก ารภาค 2 ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ.2561 ภายใต้ โครงการส่ งเสริม เวที
และประชาคมเพื่อการจัดทารูป แบบและ
แนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึ กษาขั้น พื้ น ฐานกับ อาชีว ศึกษาและ
อุดมศึกษา

-

งบแหล่งอื่น
92,600

ขอรับ
สนับสนุน

ผู้รับผิดชอบ

-

กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

(จาก สป.ศธ.)

50,000

-

-

กลุ่มพัฒนาฯ

50,000

-

-

กลุ่มพัฒนาฯ

-

กลุ่มพัฒนาฯ

-

กลุ่มพัฒนาฯ

-

100,000
(จาก สป.ศธ.)

-

1,400,000
(จาก สป.ศธ.)
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ที่

7.

8.

9.

10.

11.

แผนงำน/โครงกำร

งบปกติ

ย. 3 กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำร
ดำเนินงำนทำงกำรศึกษำในพื้นที่
รับผิดชอบอย่ำงเป็นระบบ
โครงการตรวจ ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจ
ราชการที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1- 3)
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2
ย. 4 พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
พื้นที่ให้มีประสิทธิภำพ
โครงการประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้าน
การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
การศึกษา ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2
ย.5 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรของ
หน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ
โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 2 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
โครงการบริหารจัดการงบประมาณ
ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รวมงบประมำณทั้งสิ้น

-

งบแหล่งอื่น

195,300

ขอรับ
สนับสนุน

-

กลุ่มตรวจ
ราชการฯ

-

กลุ่มตรวจ
ราชการฯ

(จาก สป.ศธ.)

-

150,000
(จาก สป.ศธ.)

50,000

-

ผู้รับผิดชอบ

-

-

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล

70,300

-

กลุ่มอานวยการ

-

กลุ่มอานวยการ

(จาก สป.ศธ.)

10,000

-

210,000 2,008,200
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รำยละเอียดงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
จำแนกตำมยุทธศำสตร์ ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับ
นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรและ
ตอบสนองกำรพัฒนำของกลุ่มจังหวัดโดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วม
1.ชื่อโครงกำร โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
จุดเน้นเชิงนโยบาย 6 ด้าน
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์ สป.ข้อ 1
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ ศธภ.2 ข้อ 1
พัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและ
ตอบสนองการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
2. หลักกำรและเหตุผล
จากจุดเน้นเชิงนโยบาย แนวทางการดาเนินงานและโครงการสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ยึด
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน เป็นหลักในการดาเนินการให้เป็นรูปธรรม ด้านการพัฒนาระบบและการบริหาร
จัดการในการขับ เคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ กาหนดให้สานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เป็ น ฐานในการขับ เคลื่ อนนโยบายเพื่อพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษา และแนวทางการดาเนินงานและ
โครงการหลักที่กระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ จุดเน้นเชิงนโยบาย 6 ด้าน ใน
จุดเน้น ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม ข้อ 4.4 เน้นการพัฒ นา
ฐานข้อมูล ด้านการศึกษา ที่ มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ โดยให้ มีการ บูรณาการด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศ มี การพั ฒ นาระบบข้อมูล สารสนเทศเพื่ อการบริห ารและการจัดการศึกษา ซึ่งการมีฐ านข้อมู ล
สารสนเทศทางการศึกษา เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา ที่ถูกต้อง ตรงกัน เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้สามารถ
ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้อย่างแม่นตรงและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 จัดตั้งขึ้นตามคาสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 ข้อ 5
กาหนดให้มีสานักงานศึกษาธิการภาคสิบแปดภาค สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจ
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ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในระดั บ พื้ น ที่ ท าหน้ าที่ ขั บ เคลื่ อ นการศึ ก ษาในระดั บ ภาคและจังหวัด โดยการ
อานวยการ ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาการศึ ก ษาแบบร่ว มมื อและ บู รณาการกั บ หน่ ว ยงานในสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆ และมีอานาจหน้าที่ในการกาหนด
ยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒ นาภาคต่างๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒ นาประเทศ ทิศ
ทางการดาเนิ น งานของคณะกรรมการขับเคลื่ อนการปฏิ รูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภู มิภ าค
นโยบาย ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่นๆ
ในพื้ น ที่ ต ามศั ก ยภาพและโอกาสของบุ ค คลและชุ ม ชนในพื้ น ที่ และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาจั งหวัด ในพื้ น ที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนา ซึ่งในการหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและ
จังหวัด โดยการอานวยการ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น จาเป็นต้องมีการวิเคราะห์
สังเคราะห์และพัฒนาตัวชี้วัดทางการศึกษาที่ครอบคลุมด้านโอกาสทางการศึกษา คุณภาพทางการศึกษาและ
ประสิทธิภาพทางการศึกษาที่สะท้อนถึงคุณภาพของการบริหารและการจัดการศึกษาในพื้นที่ จึงจัดทาโครงการ
พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อการบริหารและ
การจัดการศึกษา ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3.2 เพื่ อให้ ส านั ก งานศึก ษาธิการภาคและส านั ก งานศึก ษาธิการจังหวัด มี ข้ อมู ล สารสนเทศทาง
การศึกษา เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
4. เป้ำหมำย
4.1 เชิงปริมำณ การจัดระบบการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
1) ส ารวจ รวบรวมความคิดเห็ น ของผู้ มีส่ วนได้ส่ ว นเสี ยเกี่ยวกับ ความต้อ งการสารสนเทศความ
คาดหวังในการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ แนวทางการในการจัดเก็บ ข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการจัดทา
ตัวชี้วัดทางการศึกษาที่สะท้อนถึงคุณภาพของการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่
2) ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์และพัฒนาตัวชี้วัด รวมทั้งจัดทาดัชนีทางการศึกษาระดับภาค
3) ประชุมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จานวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 1 วัน
รวมจานวน 40 คน
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดระบบการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาแก่บุคลากรที่จัดทาข้อมูล
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จานวน 1 ครั้ง 3 วัน จานวน 50 คน
5) จัดทารายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับภาค
6) จัดทารายงานการศึกษาสภาพการจัดการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
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สานักงานศึกษาธิการภาค 2

หน้า 70

4.2 เชิงคุณภำพ
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา ของสานักงานศึกษาธิการ
ภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ (ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน)
5.วิธีดำเนินกำร/ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ที่
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

กิจกรรมหลัก
จัดทาโครงการเสนอขออนุมัติ
แต่งตัง้ คณะทางานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อ
การบริหารและการจัดการศึกษา ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2
สารวจ รวบรวมความ คิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกี่ยวกับความต้องการสารสนเทศ ความคาดหวังในการใช้ประโยชน์
จากสารสนเทศ แนวทางการในการจัดเก็บ ข้อมูลที่เหมาะสม
วิเคราะห์ สังเคราะห์และพัฒนาตัวชี้วัดที่ครอบคลุมด้านโอกาสทาง
การศึกษาคุณภาพทางการศึกษาและประสิทธิภาพทางการศึกษา
ประชุมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างความร่วมมือใน การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ระบบการพั ฒ นาข้ อ มู ล สารสนเทศทาง
การศึกษาแก่บุ คลากรที่จั ดท าข้อมู ล ในพื้ นที่ กลุ่ มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2
สรุปรายงานผลการดาเนินงาน/เผยแพร่

ระยะเวลำ
พ.ย. 60
พ.ย. 60

หมำยเหตุ

พ.ย.-ธ.ค. 60

ม.ค.-ก.พ.61
มี.ค. 61
พ.ค. 61

ก.ย.61

6.พื้นที่เป้ำหมำย สถานที่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 สานักงานศึกษาธิการภาค 2
7. ระยะเวลำ (ระบุเดือน/ปี)
พ.ย. 2560 – กันยายน 2561
8. งบประมำณ จากสานักงานศึกษาธิการภาค 2 จานวน 50,000 บาท ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้:
ที่
กิจกรรมหลัก
คน มื้อ
1. กำรจัดระบบกำรพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ใน
พื้นที่กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน 2

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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ที่

กิจกรรมหลัก
1.1 ประชุมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง (1 วัน จำนวน 50 คน )
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าวัสดุ
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดระบบการพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา (2 วัน เป้ำหมำย 40 คน สถำนที่
รำชกำร)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าที่พักวิทยากร/ผู้เข้าประชุม
- ค่าตอบแทนวิทยากร ภาครัฐ
- ค่าพาหนะวิทยากร/น้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าวัสดุ

2. จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนเสนอผู้บริหำรระดับสูงและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- ค่าวัสดุ

คน มื้อ

จำนวนเงิน

รวม

50
50
-

2
1
-

35
120
2,000

3,500
6,000
2,000
11,500

40
40
2
1
1

4
2
1
12
1

35
200
500
600
1,500
2,200

5,600
16,000
1,000
7,200
1,500
2,200
33,500

1

1

5,000

5,000
5,000
50,000

รวมงบประมำณทั้งสิ้น
หมำยเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
9. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร

9.1 ควำมเสี่ยง :
1) ความไม่ครบถ้วนของบุคลากรที่มาเข้าร่วมประชุม ทาให้ไม่ได้รับทราบแนวทางการดาเนินงาน
2) การส่งข้อมูลล่าช้า ไม่เป็นไปตามกาหนดเวลาของหน่วยงานต้นสังกัด
9.2 บริหำรควำมเสี่ยง :
1) ประสานหรือเร่งรัดการจัดส่งเอกสารตอบรับให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งผู้เข้าร่วมประชุมแทนได้
2) บุคลากรผู้รับผิดชอบได้ฝึกปฏิบัติการจัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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10. ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

ระดับความสาเร็จของการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการ
บริหารและการจัดการศึกษา ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

11. หน่วยงำนรับผิดชอบ

5

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สานักงานศึกษาธิการภาค 2

12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 มีระบบการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุมตามกรอบ
และตั ว ชี้ วั ด ทางการศึ ก ษาในระดั บ จั ง หวั ด ในกลุ่ ม จั งหวั ด ภาคกลางตอนบน 2 เพื่ อ ใช้ ในการขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์การศึกษา
1. ชื่อโครงกำร โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6
ยุทธศำสตร์ สป. ข้อที่ 1
ยุทธศำสตร์ ศธภ.2 ข้อที่ 1

พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
พัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและ
ตอบสนองการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม

2. หลักกำรและเหตุผล
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ก าหนดให้ มี ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค จ านวน 18 ภาค เพื่ อ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทาหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด ประกอบด้ว ยอานาจ
หน้าที่ ตามข้อ 2(1) ระบุถึงการกาหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒ นาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒ นากลุ่ม
จังหวัด จากบทบาทหน้ าที่ของสานักงานศึกษาธิการภาค จึงเป็นส่วนสาคัญของการจั ดทายุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาในพื้นที่ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด แบบร่วมมือและบูรณการกับหน่วยงานใน ศธ. และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
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สานักงานศึกษาธิการภาค 2

หน้า 73

ยุทธศาสตร์การพัฒ นาการศึกษากลุ่มจังหวัด จึงเป็นแนวทางในการบรรลุจุดหมายของการพัฒ นา
การศึกษาในพื้นที่ และสิ่งที่สาคัญยิ่งในการจัดทายุทธศาสตร์ ที่จะต้องกาหนดจุดหมายของการพัฒนาให้ชัดเจน
เพื่ อ ให้ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ได้ อ อกมานั้ น ตรงตามความต้ อ งการ และด าเนิ น ไปในทิ ศ ทางที่ ถู ก ต้ อ ง นั่ น คื อ ต้ อ ง
ประกอบด้ ว ย การก าหนดพั น ธกิ จ (mission) วิ สั ย ทั ศ น์ (vision) ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ (strategy issue)
เป้าประสงค์ (goal) ของแผนยุทธศาสตร์ การสร้างตัวชี้วัด (Key Performance Identification) ค่าเป้าหมาย
(target) และกลยุทธ์ (strategy)
3. วัตถุประสงค์
เป็ นแนวทางในการบรรลุจุดหมายของการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ ให้ เชื่อมโยงและสอดคล้ องกับทิ ศ
ทางการพัฒ นาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒ นากลุ่ม
จังหวัด แบบร่ว มมือและบู รณการกับ หน่วยงานในกระทรวงศึ กษาธิการ และหน่ว ยงานอื่นหรือภาคส่ วนที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่
4. เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด จานวน 1 ฉบับ
2) บุคลากรด้านการวางแผนของหน่วยงานใน ศธ. และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน
พืน้ ที่สานักงานศึกษาธิการภาค 2 จานวน 40 คน
เชิงคุณภำพ
กรอบทิ ศทางในการพั ฒ นาการศึก ษาในพื้ น ที่ ให้ เชื่อมโยงและสอดคล้ องกับ ทิ ศทางการพั ฒ นา
ประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒ นากลุ่มจังหวัด แบบ
ร่วมมือและบูรณการกับหน่วยงานใน ศธ. และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
5. วิธีกำรดำเนินกำร/ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. ศึกษา วิเคราะห์ กาหนดกรอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด
2. ประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
กลุ่มจังหวัด
3. สื่อสารและเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่ม
จังหวัด

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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6.ระยะเวลำ และสถำนที่ดำเนินกำร
ต.ค. 2560 – ก.ย. 2561 ณ พื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
7. งบประมำณ จานวน 92,600 บาท (เก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามตารางรายละเอียด
ค่าใช้จ่าย ดังนี้ :
1. จัดประชุมปฏิบัติกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำกลุ่มจังหวัด จำนวน 40 คน
ระยะเวลำ 4 วัน จำนวนเงิน 87,600 บำท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คน x 8 มื้อ x
50 บาท = 16,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน
40 คน x 4 มื้อ x
250 บาท = 40,000 บาท
- ค่าที่พัก
15 คน x 3 คืน x
450 บาท = 20,250 บาท
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
1 คัน x 1 วัน x 2,000 บาท =
2,000 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร
1 คน x 9 ชม. x
600 บาท =
5,400 บาท
=
- ค่าวัสดุ
3,950 บาท
รวม
87,600 บาท
2. จัดทำเอกสำรเผยแพร่แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำกลุ่มจังหวัด จำนวนเงิน 5,000 บำท
- ค่าวัสดุ
=
5,000 บาท
รวม
5,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
92,600 บาท
หมำยเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
8. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
ปัจจัยควำมเสี่ยง : ภาคีเครือข่ายไม่เห็นความสาคัญกับการมีส่วนร่วมในจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาในพื้นที่อย่างแท้จริง
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง : มีการแต่งตั้งคณะทางานเพื่อให้ เกิดการมีส่ วนร่วมในจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
9.ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สานักงานศึกษาธิการภาค 2
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10. ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมำณ มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด
เชิงคุณภำพ -

ค่ำเป้ำหมำย
1 ฉบับ

11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
11.1 ภูมิภาคมียุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
11.2 การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงาน/สถานศึกษามีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด

ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำร กำรวิจัย
เพื่อกำรพัฒนำจังหวัดในพื้นที่
1. ชื่อโครงกำร โครงการเสริมพลัง สร้างเครือข่าย พัฒนาคุณภาพภาษาไทย
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 3 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
นโยบำยรัฐบำล ข้อที่ 4
: การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
(นโยบายหลัก)
ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 2
: ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศำสตร์ สป. ข้อที่ 3
: พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
ยุทธศำสตร์ ศธภ.2 ข้อที่ 2
: สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย
เพื่อการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่
2. หลักกำรและเหตุผล
เครือข่ายครูภาษาไทยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ได้จัดตั้งโดยสานักงานศึกษาธิการภาค 2
ซึ่งประกอบด้วยเครือข่าย จานวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เครือข่ายครูภาษาไทยจังหวัดลพบุรี ศูนย์เครือข่ายครู
ภาษาไทยจังหวัดสิงห์บุรี ศูนย์เครือข่ายครูภาษาไทยจังหวัดชัยนาท และศูนย์เครือข่ายครูภาษาไทยจังหวัด
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อ่างทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ทุกระดับการศึกษา ทุกสังกัด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยทุกระดับการศึกษาให้ มีคุณภาพ โดยมีกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทาหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและอานวยความสะดวกในการดาเนินกิจกรรมให้แก่ศูนย์เครือข่ายครูภาษาไทยจังหวัด
ซึ่ งเป็ น ความร่ ว มมื อ ที่ ด าเนิ น การมาด้ ว ยดี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง กิ จ กรรมหลั ก ที่ ด าเนิ น การ คื อ การจั ด กิ จ กรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านภาษาไทยให้กับสมาชิก และการยกย่องเชิดชูเกียรติครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และจากผลการดาเนินการที่ผ่านมา 7 ปี เป็นที่ปรากฏชัดแล้วว่าเครือข่ายครูภาษาไทยสามารถเป็น
แกนกลางให้ครูภาษาไทยได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพการศึ กษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ดังนั้นสานักงานศึกษาธิการภาค 2 จึงได้จัดทาโครงการเสริมพลัง สร้าง
เครือข่าย พั ฒ นาคุณ ภาพภาษาไทยขึ้น เพื่ อให้ การพั ฒ นาเครือข่ายและคุณ ภาพการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ศูนย์เครือข่ายครูภาษาไทยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เป็นแหล่ง
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ ระหว่างครูภาษาไทยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีคุณภาพ
4. เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. ประชุมคณะกรรมการอานวยการศูนย์เครือข่ายครูภาษาไทย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จานวน 1 ครั้ง
2. ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูภาษาไทยยอดเยี่ยมและดีเด่น และผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จานวน 12 รางวัล
3. จัดกิจ กรรมแสดงผลงานนิทรรศการ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องเชิดชูเกียรติครูภ าษาไทย
ยอดเยี่ยม ครูภาษาไทยดีเด่น และผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จานวน 1 ครั้ง
4. เอกสารรายงานสรุปผลการดาเนินโครงการฯ จานวน 20 เล่ม
เชิงคุณภำพ
สมาชิกศูนย์เครือข่ายครูภาษาไทยจังหวัด 4 ศูนย์ (ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และอ่างทอง) ได้มีการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้ได้
ตามมาตรฐานที่กาหนด
5. วิธีดำเนินกำร/ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ที่

กิจกรรมหลัก

1. ประชุมคณะกรรมการอานวยการศูนย์เครือข่ายครูภาษาไทย กลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 2
2. ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูภาษาไทยยอดเยี่ยมและดีเด่น
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ระยะเวลำ

หมำยเหตุ

ธ.ค.60-ก.พ. 61
ก.พ.-มี.ค. 61
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3. ประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายครูภาษาไทย

มี.ค.-พ.ค. 61

4. การแสดงผลงานนิทรรศการ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องเชิดชูเกียรติ
ครูภาษาไทยยอดเยี่ยม ครูภาษาไทยดีเด่น และผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

พ.ค.-ก.ค. 61

5. สรุปผลการดาเนินโครงการฯ

ก.ค.-ก.ย. 61

6. ระยะเวลำและสถำนที่ดำเนินกำร
ธันวาคม 2560 – กันยายน 2561 ณ สานักงานศึกษาธิการภาค 2
7.งบประมำณ
งบประมาณ จานวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จากงบดาเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ จาแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 : กำรประชุมคณะกรรมกำรอำนวยกำรศูนย์เครือข่ำยฯ เป็นเงิน 875 บำท
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มือ้ ละ 35 X 1 มื้อ X 25 คน =

875 บาท

กิจกรรมที่ 2 : กำรประชำสัมพันธ์กำรคัดเลือกครูภำษำไทยยอดเยี่ยมและดีเด่นฯ
จำนวน 12 รำงวัล
- ไม่มี
กิจกรรมที่ 3 : กำรแสดงผลงำนนิทรรศกำร/แลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องเชิดชูเกียรติ
ครูภำษำไทยยอดเยี่ยม ครูภำษำไทยดีเด่นและผู้ใช้ภำษำไทยดีเด่น
เป็นเงิน 49,000 บำท
1) ค่าตอบแทนวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูภาษาไทยยอดเยี่ยม
ชม.ละ 600 บาท X 1 ชม. X 4 คน
= 2,400
2) ค่าตอบแทนวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น
ชม.ละ 600 บาท X 1 ชม. X 4 คน
= 2,400
3) ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ดาเนินรายการเสวนา
ชม.ละ 600 บาท X 2 ชม. X 1 คน
= 1,200
4) ค่าจัดนิทรรศการและค่าพาหนะ
ศูนย์ฯละ 3,000 บาทX4 ศูนย์
= 12,000
5) ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 120 บาท X 1 มื้อ X 100 คน = 12,000
6) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ35บาทX2มื้อX100 คน = 7,000
7) ค่าโล่รางวัล อันละ 1,000 บาท X 12 อัน
= 12,000
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กิจกรรมที่ 4 สรุปผลกำรดำเนินโครงกำรฯ เป็นเงิน 125 บำท
1) ค่าวัสดุ สานักงาน

= 125 บาท

หมำยเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
แหล่งงบประมำณ จากสานักงานศึกษาธิการภาค 2 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
ปัจจัยควำมเสี่ยง
1. การดาเนินงานตามโครงการมีหลายกิจกรรม และอาจดาเนินการได้ไม่ทันตามกาหนดเวลาทีต่ ง้ั
ไว้
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. จัดทาปฏิทินงานของกลุ่ม เพื่อกาหนดระยะเวลาการดาเนินงานของทุกโครงการให้สอดคล้อง
กันและมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละกิจกรรม
9. ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมำณ
จานวนผู้เข้าร่วมประชุม/กิจกรรม
เชิงคุณภำพ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

ค่ำเป้ำหมำย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

10. ผูร้ ับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา สานักงานศึกษาธิการภาค 2
11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
สมาชิกศูนย์เครือข่ายครูภาษาไทยจังหวัด 4 ศูนย์ (ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง) ได้มีการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทยได้
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1. ชื่อโครงกำร : โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง สานักงานศึกษาธิการภาค 2
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 3
นโยบำยรัฐบำล ข้อที่ 4
ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 4
ยุทธศำสตร์ สป. ข้อที่ 4
ยุทธศำสตร์ ศธภ.2 ข้อที่ 2

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
(นโยบายหลัก)
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริหารทางการศึกษาและการเรียนรู้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัยเพื่อการ
พัฒนาจังหวัดในพื้นที่

2. หลักกำรและเหตุผล
ปัจ จุบั น การเปลี่ ยนแปลงและการพัฒ นาด้ านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ความเจริญก้าวหน้าด้านการสื่อสาร และเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อ สังคมโดยภาพรวม เป็นสังคม
วัต ถุนิย ม เน้น การตอบสนองความต้อ งการทางด้า นวัต ถุ และเงิน เป็น หลัก ขาดการพัฒนาทางด้านจิตใจ
เพื่อให้รู้เท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น รัฐบาลจึงให้ความสาคัญและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ โดยยึดหลั กการสาคัญ คือ รู้จักพอประมาณ มีเหตุมีผ ล และมี
ภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานความถูกต้อง อีกทั้งยังจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้
ทุกส่ วนราชการน าไปใช้ เป็ น แนวทางขับ เคลื่ อนหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงให้ เกิดขึ้น เป็ นรูป ธรรม
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 ความว่า
“ประเทศไทยมี ความมั่ น คง มั่งคั่ง ยั่ งยืน เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ วยการพั ฒ นาตามหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”วิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ
(พ.ศ. 2560 – 2579) ความว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
และวิสัยทัศน์ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ความว่า “การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ตระหนักและให้ความสาคัญในการดาเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จึงดาเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยงาน
และเป็นศูนย์กลางของหน่วยงานทางการศึกษา ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประกอบด้วย ศูนย์การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น จึงได้จัดทาโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตลอด
ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ขึ้น
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3. วัตถุประสงค์กำรดำเนินงำน
3.1 เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
3.2 เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาเรียนรู้ของหน่วยงานทางการศึกษา ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการเรียนรู้
4. เป้ำหมำย
4.1 เชิงคุณภาพ : เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านการศึกษา ด้านข้อมูลข่าวสารสารสนเทศด้า น
การศึกษา และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
4.2 เชิงปริมาณ : จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ จานวน 2 ศูนย์
5. วิธีดำเนินกำร/ขั้นตอนดำเนินงำน
ที่

กิจกรรม

พ.ย. ธ.ค.60- ก.พ. มี.ค. เม.ย.- ส.ค. ก.ย.
60 ม.ค.61 61 61 ก.ค.61 61 61

1
2
3
4
5
6
7

จัดทาและเสนอขออนุมัติ
โครงการ าเนินงาน
วางแผนการด
กาหนดขอบข่ายการดาเนินงาน
และแต่มงคณะกรรมการ
ตั้งคณะกรรมการ
ประชุ
ดเตรี
าเนิยมการ
นการจัและวางแผนการ
ดทาตามแผนการ
ดาเนินนงาน
ประเมิ
ผลการดาเนินงาน
จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
โครงการฯ และเผยแพร่ /
ประชาสัมพันธ์
6. ระยะเวลำ และสถำนที่ดำเนินการ
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 – กันยายน 2561
สานักงานศึกษาธิการภาค 2

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒฯ/สุเมธ
กลุ่มพัฒฯ/สุเมธ
กลุ่มพัฒฯ/สุเมธ
กลุ่มพัฒฯ/สุเมธ
กลุ่มพัฒฯ/สุเมธ
กลุ่มพัฒฯ/สุเมธ
กลุ่มพัฒฯ/สุเมธ

7. งบประมำณ จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผน
ด้ า นการศึ ก ษา งบด าเนิ น งาน ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 2 จ านวน 50,000 บาท
มีรายละเอียดดังนี้
7.1 การประชุมคณะทางานดาเนินงาน จานวน 4,750 บาท
7.1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(25 คน X 35 บาท X 2 มื้อ)
เป็นเงิน 1,750 บาท
7.1.2 ค่าอาหารกลางวัน
(25 คน X 120 บาท X 1 มื้อ)
เป็นเงิน 3,000 บาท
7.2 การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจาวัน 1 ครั้ง 2 วัน จานวน 45,250 บาท
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7.2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(25 คน X 35 บาท X 4 มื้อ)
เป็นเงิน 3,500 บาท
7.2.2 ค่าอาหารกลางวัน
(25 คน X 200 บาท X 2 มื้อ)
เป็นเงิน 10,000 บาท
7.2.3 ค่าตอบแทนวิทยากร
(2 คน X 12 ชั่วโมง X ชั่วโมงละ 600 บาท)
เป็นเงิน 14,400 บาท
7.2.4 ค่าวัสดุในการฝึกอบรมและการดาเนินงานในศูนย์การเรียนรู้ฯ
(จานวน 5 ฐาน)
เป็นเงิน 17,350 บาท
หมำยเหตุ ขอถัวจ่ายได้ทุกรายการ
8. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการดาเนินงานเนื่องจากการดาเนินโครงการจะเป็นลักษณะการประสานขอความ
ร่วมมือ การปฏิบั ติงานร่ว มกั น หรือการส่ งเสริม การมีส่ ว นร่วม ซึ่งมี ข้อจากัด ในด้านบุ คลากรและงบประมาณ
สนับสนุนการดาเนินงาน จึง อาจทาให้เกิดอุปสรรคในการดาเนินโครงการไม่สามารถดาเนินการได้ ตามแผนการ
ดาเนินงานที่กาหนดไว้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
มีการแต่งตั้งคณะทางานดาเนินโครงการ กาหนดแนวปฏิ บัติ ขั้นตอน และวิธีการดาเนิ น
โครงการ และจัดประชุมอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการดาเนิน โครงการให้ผู้รับผิดชอบเกิดความเข้าใจที่
ชัดเจน
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
10.1 สานักงานศึกษาธิการภาค 2
10.2 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
10. ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมำณ
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 มีศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เชิงคุณภำพ
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรสานักงานศึกษาธิการภาค 2
มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ฯ
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11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
11.1 มีศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับบุคลากรสานักงานศึกษาธิการภาค 2
11.2 หน่วยงานทางการศึกษา ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเข้ามาศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารสนเทศด้านการศึกษา และการเรียนรู้ตามแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.ชื่อโครงกำร โครงการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและ
พัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ ของจังหวัดที่เป็นพื้นที่นาร่อง
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
นโยบำยรัฐบำล ข้อที่ 4
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (นโยบาย
หลัก)
ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 3
ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ
ยุทธศำสตร์ สป. ข้อที่ 3
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
ยุทธศำสตร์ ศธภ.2 ข้อที่ 2
สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัยเพื่อการ
พัฒนาจังหวัดในพื้นที่
2. หลักกำรและเหตุผล
สืบเนื่องจากร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน เพื่อพัฒ นาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ
สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม
จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง โดยให้ความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างให้มีคน
มีสุขภาวะที่ดี และสร้างความอยู่ดีมีสุขของคนไทย ซึ่งยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาในข้างต้นจะเป็นพื้นฐานสาคัญใน
การสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ประเทศสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนา จึงจาเป็นต้อง
ยกระดับกากรผลิตและพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กระทรวงศึ กษาธิการได้เล็ งเห็ นความส าคัญ ของยุท ธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี ที่ เป็น เป้ าหมายของ
การพั ฒ นาประเทศ จึ งได้ น าแนวคิ ด ในการด าเนิ น งานโดยความร่ ว มมื อ บู ร ณาการระหว่ า งภาคเอกชน
ภาคประชาชนและภาครั ฐ รวมถึ ง หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษา โดยให้ ภ าคเอกชนเป็ น ผู้ ให้ ข้ อ เสนอแนะ
และเชื่อมโยงการตลาด ในขณะที่ภาครัฐเป็นหน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผลิตและ
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พัฒ นากาลังคนที่ส อดคล้ องกับ แนวโน้ มความต้องการและขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้ นที่ ดังนั้ น
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นสมควรจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนา
กาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
และการสร้ า งความสามารถในการแข่ งขั น ตามร่ า งกรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ในพื้ น ที่ ให้ เกิ ด
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ โดยกาหนดพื้นที่ดาเนินการนาร่อง สานักงานศึกษาธิการภาคละ 1 จังหวั ด
และได้มอบหมายให้สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานโครงการฯ ของจังหวัดที่
เป็นพื้นที่นาร่อง ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จึงได้จัดทาโครงการติดตาม ประเมินผลการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ ของจังหวัดที่เป็นพื้นที่
นาร่อง ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อติดตามผลการดาเนินงานโครงการพัฒ นาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากาลังคน
ในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ ของจังหวัดที่เป็นพื้นที่นาร่อง ในพื้นที่กลุ่ มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 :
จังหวัดสิงห์บุรี
2) เพื่อจั ดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒ นาเครือข่ายความร่วมมือการผลิ ตและพัฒ นา
กาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ ของจังหวัดที่เป็นพื้นที่นาร่อง ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 : จังหวัดสิงห์บุรี
4. เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ :
1) ประชุ มปฏิ บั ติ การเพื่อ จัด ทาเครื่องมือในการกากับ และติดตามการดาเนิ นงานโครงการพัฒ นา
เครือข่าย ความร่วมมือการผลิ ตและพั ฒ นากาลั งคนในระดับจังหวัดตามรูป แบบประชารัฐ ร่ว มกับส านั ก
นโยบายและยุทธศาสตร์ สป. และสานักงานศึกษาธิการภาค 1-18 จานวน 1 ครั้ง 3 วัน
2) ประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือการ
ผลิตและพัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ เพื่อวางแผนการติดตามฯ จานวน 1 ครั้ง 3 วัน
3) ติดตามผลการดาเนินงานโครงการพัฒ นาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒ นากาลังคนใน
ระดับ จังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ ของจังหวัดที่เป็นพื้นที่นาร่อง ในพื้นที่กลุ่ มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
จานวน 5 วัน
4) ประชุมสรุปผลการดาเนินงานการติดตาม ประเมินผลโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการ
ผลิตและพัฒ นากาลั งคนในระดับ จังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ ของจั งหวัดที่เป็นพื้นที่นาร่อง ในพื้นที่กลุ่ ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จานวน 1 ครั้ง 2 วัน
เชิงคุณภำพ : รายงานผลการติดตาม ประเมินผลโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและ
พัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ ของจังหวัดที่เป็นพื้นที่นาร่อง ในพื้นที่กลุ่มจั งหวัดภาค
กลางตอนบน 2 : จังหวัดสิงห์บุรี
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5. วิธีดำเนินกำร/ขั้นตอกำรดำเนินงำน
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลำ

1.

จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ

2.

ประชุมปฏิบัติการจัดทาเครื่องมือติดตาม ประเมินผลฯ ธ.ค. 60
ร่วมกับ สนย.สป. และสนง. ศธภ.1-18
แต่งตั้งคณะทางาน/คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล ธ.ค.60-ม.ค. 61
การดาเนินงานโครงการฯ
ประชุมคณะทางาน/คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการ ก.พ.-มี.ค. 61

3.
4.

ต.ค.-ธ.ค. 60

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ดาเนินงานโครงการฯ
5.

6.

ติดตามผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือ การผลิตและพัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดตาม
รู ป แบบประชารั ฐ ของจั งหวั ด ที่ เป็ น พื้ น ที่ น าร่ อ ง ใน
พื้นที่รับผิดชอบ

พ.ค.-มิ.ย. 61

ประชุมสรุป ผลการดาเนิน งานการติดตาม ประเมินผล
โครงการฯ

มิ.ย.-ก.ค. 61

คณะกรรมการติดตามฯ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา

คณะทางาน/
คณะกรรมการติดตามฯ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา

7.

รายงานผลการติ ด ตาม ประเมิ น ผลโครงการฯ เสนอ
ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ก.ค.-ก.ย. 61

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

6. ระยะเวลำ และสถำนที่ดำเนินกำร
ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
ณ สานักงานศึกษาธิการภาค 2 และในพื้นที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
7. งบประมำณ
จากส านั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร แผนงานบู ร ณาการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต จานวน 100,000 บาท รายละเอียดดังนี้
7.1 ประชุมปฏิบัติกำรเพื่อจัดทำเครื่องมือในกำรกำกับและติดตำมกำรดำเนินงำนโครงกำร
พัฒนำเครือข่ำย ควำมร่วมมือกำรผลิตและพัฒนำกำลังคนในระดับจังหวัดตำมรูปแบบ
ประชำรัฐร่วมกับสำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป. และสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1-18
จำนวน 1 ครั้ง 3 วัน จำนวน 4,320 บำท
1. ค่าที่พัก จานวน 1 คน ๆ ละ 800 บาท x 3 คืน
=2,400.- บาท
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 1 คน ๆ ละ 240 บาท x 3 วัน
= 720.- บาท
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3. ค่าพาหนะ จานวน 1 คน ๆ ละ 1,200 บาท
=1,200.- บาท
7.2 ประชุมคณะกรรมกำร/คณะทำงำนติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ
จำนวน 1 ครั้ง 3 วัน จำนวน 51,500.- บำท
1. ค่าที่พัก จานวน 15 คน ๆ ละ 700 บาท x 2 คืน
=21,000.- บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 15 คน ๆ ละ 300 บาท x 3 มื้อ
=13,500.- บาท 3.
ค่าอาหารเย็น จานวน 15 คน ๆ ละ 350 บาท x 2 มื้อ
=10,500.- บาท
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 15 คนๆ ละ 50 บาทx6 มื้อ = 4,500.- บาท
5. ค่าวัสดุ
= 2,000.- บาท
7.3 ติดตำมผลกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ ของสำนักงำนศึกษำจังหวัดในพื้นที่
จำนวน 9,200.- บำท
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 6 คน ๆ ละ 240 บาท x 5 วัน =
7,200.- บาท
2. ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
=
2,000.- บาท
7.4 ประชุมสรุปผลกำรติดตำม ประเมินผลโครงกำรฯ จำนวน 29,980.- บำท
1. ค่าที่พัก จานวน 15 คน ๆ ละ 700 บาท x 1 คืน
=10,500.- บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 15 คน ๆ ละ 300 บาท x 2 มื้อ
= 9,000.- บาท
3. ค่าอาหารเย็น จานวน 15 คน ๆ ละ 350 บาท x 1 มื้อ
= 5,250.- บาท
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 15 คนๆ ละ 50 บาทx4 มื้อ = 3,000.- บาท
5. ค่าวัสดุ
= 2,230.- บาท
7.5 จัดทำรำยงำนผลกำรติดตำม ประเมินผลโครงกำรฯ จำนวน 5,000.- บำท
1. ค่าวัสดุ
= 5,000.- บาท
หมำยเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
8. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
ปัจจัยควำมเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการดาเนินงานเนื่องจากการดาเนินโครงการจะเป็นลักษณะการประสานขอ
ความร่ ว มมื อ การปฏิ บั ติ งานร่ ว มกั น หรื อ การส่ งเสริม การมี ส่ ว นร่ ว ม ซึ่ งมี ข้ อ จ ากั ด ในด้ านบุ ค ลากรและ
งบประมาณสนับสนุนการดาเนินงาน จึงอาจทาให้ เกิดอุปสรรคในการดาเนินโครงการไม่สามารถดาเนินการได้
ทันตามช่วงระยะ เวลาและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามที่กาหนดได้ ความเสี่ยงด้านการดาเนินงานเนื่องจาก
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานเป็นจานวนมาก อาจทาให้เกิดอุปสรรคในการสื่อสารและความเข้าใจที่
ไม่ตรงกัน
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
มีการแต่งตั้งคณะทางานดาเนินโครงการ กาหนดแนวปฏิ บัติ ขั้นตอน และวิธีการดาเนิ น
โครงการ และจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการดาเนินโครงการให้ผู้ รับผิดชอบการเข้าใจและเกิด
ความชัดเจน
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กลุ่มพัฒนาการศึกษา สานักงานศึกษาธิการภาค 2
10. ตัวชี้วัดค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
ระดับ ความส าเร็จของการติดตาม ประเมินผล โครงการพัฒ นาเครือข่าย
ความร่วมมือการผลิตและพัฒนากาลั งคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ ของ
จังหวัดที่เป็นพื้นที่นาร่อง ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

ค่ำเป้ำหมำย
5

11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
11.1 กระทรวงศึกษาธิการได้รับทราบข้อมูลผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
การผลิตและพัฒนากาลังคนในระดับจั งหวัดตามรูปแบบประชารัฐ ของจังหวัดที่เป็นพื้นที่นาร่อง ในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานโครงการฯ ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
11.2 หน่วยงานทางการศึกษามีแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพั ฒนา
กาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
1.ชื่อโครงกำร โครงการพัฒนารูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน สานักงานศึกษาธิการภาค 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการ
จัดทารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
นโยบำยรัฐบำล ข้อที่ 4
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
(นโยบายหลัก)
ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 3
ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ
ยุทธศำสตร์ สป. ข้อที่ 3
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
ยุทธศำสตร์ ศธภ.2 ข้อที่ 2
สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัยเพื่อการ
พัฒนาจังหวัดในพื้นที่
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2. หลักกำรและเหตุผล
สืบเนื่ องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒ นาการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19
สิ งหาคม 2559 พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์โอชา นายกรัฐ มนตรี เป็ นประธานการประชุม ซึ่งนายกรัฐมนตรี
ได้ให้ความสาคัญของแนวทางการขับเคลื่อนด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ทั้ งภาครั ฐ เอกชน รวมถึ งองค์ ก รประชาสั งคม เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาด้ านการศึ ก ษามี ค วามต่ อ เนื่ อ งและเกิ ด
ความยั่งยืนในระยะยาวต่อ ไป รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒ นาประเทศและอุตสาหกรรม
ไทยแลนด์ 4.0
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเห็ น ความส าคั ญ ของการเพิ่ ม โอกาสทางการศึ ก ษาให้ กั บ ผู้ เรีย นมี ท างเลื อ ก
ในการเข้ า สู่ ก ารศึ ก ษาที่ ห ลากหลาย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การให้ ผู้ เ รี ย นในสายอาชี พ ทั้ ง ผู้ เรี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถเข้าสู่เส้นทางการศึกษาใน
ระดับ อุดมศึกษาได้ ในการนี้ ส านั กงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการจึงเห็ น ควรจัดโครงการส่ งเสริม เวทีและ
ประชาคมเพื่ อ การจั ด ท ารูป แบบและแนวทางการพั ฒ นาหลั กสู ต รต่ อ เนื่ อ งเชื่ อมโยงการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในระดับภูมิภาคและจังหวัดมีนวัตกรรมที่
จะสนับสนุนการศึกษาที่ต่อเนื่องเชื่อมระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่
สอดคล้ อ งกับ บริ บ ทของพื้ น ที่ สามารถพั ฒ นาทั ก ษะผู้ เรีย นให้ ส อดคล้ องกับ ความต้ อ งการและบริบ ททาง
การศึกษาในแต่ ล ะสาขาวิช าชีพ ให้ มี ทัก ษะต่ อยอดในสถาบั นอุ ดมศึ กษาได้อ ย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพ โดยอาศั ย
กระบวนการการมีส่วนร่วมผ่านการจัดเวทีและประชาคมเป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างและแนวทางในการ
พัฒ นาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึ กษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาทั้งในระดับภูมิภาคและ
จังหวัด
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ในฐานะส่วนราชการภูมิภาค มีอานาจหน้าที่ตามคาสั่ง คสช.19/2560
เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 5 ให้มีสานักงานศึกษาธิการภาค จานวนสิบ
แปดภาค สังกัดสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกาหนด เพื่อปฏิบัติภารกิจของ กระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทาหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาใน
ระดับภาคและจังหวัดโดยการ อานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมื อและบูรณาการ
กับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆ ฯ ลฯ โดยมี
พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน รับผิดชอบ 4 จังหวัด ประกอบด้วย ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และอ่างทอง
และตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของสานักงานศึกษาธิการ
ภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560
ข้อ 1 และข้อ 2 กาหนดให้สานักงานศึกษาธิการภาค มีหน้าที่ บทบาทและภารกิจในการกากับ ดูแล ติดตาม
ประเมินผล การพัฒนาการศึกษา รวมทั้งประสานและพัฒนาการศึกษาในทุกมิติ โดยเฉพาะการนานโยบายจาก
กระทรวงศึกษาธิการมาสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ทั้งนี้นโยบายการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนมีทางเลือก
ในการเข้าสู่การศึกษาที่ห ลากหลาย นั บว่าเป็ นนโยบายที่ส าคัญ และจะต้องผลักดัน ขับเคลื่อน ให้ เกิ ดเป็ น
รูป ธรรม สานั กงานศึกษาธิการภาค 2 โดยกลุ่มพัฒ นาการศึกษา จึงได้จัดทาโครงการพัฒ นารูปแบบในการ
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พัฒ นาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบและแนวทางการพั ฒ นาหลั ก สู ต รต่ อ เนื่ อ งเชื่ อ มโยงการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานกั บ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ที่รับผิดชอบ ได้แก่
จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทองและจังหวัดชัยนาท
4. เป้ำหมำย/ กลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร
มี ก ารพั ฒ นารู ป แบบและแนวทางการพั ฒ นาหลั ก สู ต รต่ อ เนื่ อ งเชื่ อ มโยงการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานกั บ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้น ที่กลุ่ มจังหวัดภาคกลางตอนบนที่รับผิ ดชอบ ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดชัยนาท
5. ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของโครงกำร
ตั ว ชี้ วั ด : จ านวนพื้ น ที่ ในการพั ฒ นารูป แบบและแนวทางการพั ฒ นาหลั ก สู ต รต่ อ เนื่ อ งเชื่ อ มโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ค่ำเป้ำหมำยของโครงกำร : 4 จังหวัด
6. วิธีดำเนินกำร
ที่
กิจกรรม
หน่วยงำนรับผิดชอบ
1. ขออนุ มั ติ โ ครงการฯ และขอแต่ ง ตั้ ง คณะท างานโครงการฯ ระดั บ ภาค 1. กลุม่ พัฒนา
(ประกอบด้วย ศธภ.2,ศธจ,สถานศึกษา,ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่)
การศึกษา ศธภ.2
2. ศธจ. 4 จังหวัด
3. ส่วนราชการอื่นที่
เกี่ยวข้อง
2. ประชุมชี้แจงการดาเนิ น งานโครงการพั ฒ นารูปแบบในการพัฒ นาหลั กสู ตร กลุ่มพัฒนาการศึกษา
ต่อเนื่ องเชื่อ มโยงการศึก ษาขั้น พื้ น ฐานกั บ อาชีว ศึ กษาและอุด มศึ กษา กลุ่ ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน สานักงานศึกษาธิการภาค 2 (ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
ชัยนาท)
3. จัดกิจกรรมพัฒนารูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น กลุม่ พัฒนาการศึกษา
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน สานักงาน
ศึกษาธิการภาค 2 (ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท) จานวน 1 แนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรฯ
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ที่
กิจกรรม
หน่วยงำนรับผิดชอบ
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทารายงานผลการดาเนินงานการโครงการส่งเสริม กลุ่มพัฒนาการศึกษา
เวที แ ละประชาคมเพื่ อการจั ด ท ารูป แบบและแนวทางการพั ฒ นาหลั กสู ต ร
ต่อเนื่ องเชื่อ มโยงการศึก ษาขั้น พื้ น ฐานกั บ อาชีว ศึ กษาและอุด มศึ กษา กลุ่ ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน สานักงานศึกษาธิการภาค 2 (ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
ชัยนาท)
5. จัดทารายงานผลการดาเนินงานในภาพรวมของโครงการ และนาเสนอผู้บริหาร กลุ่มพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ระยะเวลำดำเนินกำรและสถำนที่ดำเนินกำร
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561
ต.ค.
กิจกรรม
60

พ.ย.
60

ธ.ค.
60

ม.ค.
61

ก.พ
.61

1. ขออนุมัติโครงการฯ และแต่งตัง้ คณะทางาน
โครงการฯ ระดับภาค (ประกอบด้วย ศธภ.2,ศธจ,
สถานศึกษา,ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่)
2. ประชุมชี้แจงการดาเนินงานโครงการพัฒนา
รูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน สานักงานศึกษาธิการ
ภาค 2 (ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท)
3. จัดกิจกรรมพัฒนารูปแบบในการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 (ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
ชัยนาท) จานวน 1 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ
4. ประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ จั ด ท ารายงานผลการ
ดาเนิ น งานการโครงการส่ งเสริมเวที แ ละประชาคม
เพื่ อ การจั ด ท ารู ป แบบและแนวทางการพั ฒ นา
หลั กสู ต รต่อ เนื่อ งเชื่อมโยงการศึก ษาขั้น พื้ น ฐานกั บ
อาชี ว ศึ ก ษาและอุ ด มศึ ก ษา กลุ่ ม จั งหวั ด ภาคกลาง
ตอนบน สานักงานศึกษาธิการภาค 2 (ลพบุรี สิงห์บุรี
อ่างทอง ชัยนาท)
5. จัดทารายงานผลการดาเนินงานในภาพรวม
ของโครงการ และนาเสนอผู้บริหารของ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

มิ.ย.
61

สถำนที่
ดำเนินกำร

ศธภ.2

ศธภ.2

ในพื้นที่ 4
จังหวัด

ในพื้นที่ 4
จังหวัด
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8. งบประมำณ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรีย นรู่ตลอดชีวิต โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ งบรายจ่ายอื่น ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 2 จานวน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)
จาแนกตามกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงการดาเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบ
บาท
ในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน สานักงานศึกษาธิการภาค 2
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมพัฒนารูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน สานักงานศึกษาธิการภาค 2
(ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท) จานวน 1 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ
กิจกรรมที่ 3

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานการโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม
เพื่อการจัดทารูปแบบและแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน สานักงานศึกษาธิการภาค 2 (ลพบุรี สิงห์บุรี
อ่างทอง ชัยนาท)

กิจกรรมที่ 4 จัดทารายงานผลการดาเนินงานในภาพรวมของ
โครงการ และนาเสนอผู้บริหารของ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บาท

บาท

บาท

9. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
ควำมเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดาเนินงานเนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการเป็น
จานวนมาก อาจทาให้เกิดอุปสรรคในเรื่องการสื่อสารและความไม่เข้าใจตรงกัน
กำรบริหำรควำมเสี่ยง : มีการแต่งตั้งคณะทางานฯ และประชุมชี้แจงทาความเข้าใจโครงการ
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10. หน่วยงำนรับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา สานักงานศึกษาธิการภาค 2 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษามีทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้นที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการ และบริบทในพื้นที่จังหวัด 4 จังหวัด
2. หน่ วยงานทางการศึกษาในพื้นที่มีคู่มือและกรอบแนวทางการพัฒ นาหลักสูตรต่ อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนทำงกำรศึกษำในพื้นที่
รับผิดชอบอย่ำงเป็นระบบ
1. ชื่อโครงกำร โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ ยุทธศำสตร์ สป. ข้อที่ 6
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศำสตร์ ศธภ.2 ข้อที่ 3
กากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานทางการศึกษาในพื้นที่
รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ
2. หลักกำรและเหตุผล
ตามที่หั วหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ได้ออกคาสั่งที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาใน
ภู มิ ภ าคของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารลงวั น ที่ 3 เมษายน 2560 อาศั ย อ านาจตามข้ อ 5 รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารประกาศให้ ตั้ ง ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค จ านวนสิ บ แปดภาค สั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลั ดกระทรวงศึ กษาธิการ เพื่ อปฏิ บั ติภ ารกิจของกระทรวงศึ กษาธิการในระดั บพื้ น ที่ ท าหน้ าที่ขั บเคลื่ อ น
การศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและ
บูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นและ
กาหนดให้มีอานาจหน้าที่ข้อ 5(3) กากับดูแลติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ และข้อ5(4)สนับ สนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผล การดาเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีระบบ
การตรวจราชการ การกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ หน่วยงานทางการศึกษา
และสถานศึกษาซึ่งได้นานโยบายของรัฐและกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิ ภาพและเกิด
ประสิทธิผล รวมทั้งรายงานผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ
เพื่ อ หาแนวทางปรับ ปรุ งและพั ฒ นานโยบายให้ เป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข องกฎหมายที่ กาหนด ส านั กงาน
ศึกษาธิการภาค 2 จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ 2561
3.2 เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขต
ตรวจราชการที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
3.3 เพื่อติดตามและประเมิน ผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจ
ราชการที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
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4. เป้ำหมำย
4.1 เชิงปริมำณ
4.1.1 สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2561
เขตตรวจราชการที่ 2 จานวน 2 ครั้งๆละ 4 วัน ,เอกสารรายงานผลการตรวจราชการ งวด 1 และ 2 จานวน
งวดละ 50 เล่ ม , เอกสารแผนการตรวจราชการ ปี งบประมาณ 2561 จ านวน 65 เล่ ม , เอกสารข้ อ มู ล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุ นการตรวจราชการ 2 งวดๆละ 10 เล่ม , เอกสารทาเนียบหน่วยงานทางการศึกษา
จานวน 40 เล่ม, เอกสารรายงานประเมินความพึงพอใจฯการตรวจราชการ จานวน 25 เล่ม
4.1.2 ติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 4
เรื่อง, เอกสารรายงานผลการติดตามฯ จานวนเรื่องละ 50 เล่ม
4.1.3 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจ
ราชการที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 จานวน 1 ครั้ง, เอกสารรายงานผลการติดตามฯจานวน 50 เล่ม
4.2 เชิงคุณภำพ
รายงานการตรวจราชการ การติดตามประเมินการดาเนินงานตามนโยบายและยุ ทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 สามารถเป็นข้อมูลสาหรับใช้ในการ
พัฒนาเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม
5. วิธีดำเนินกำร/ ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
กิจกรรม 1 สนับสนุนกำรตรวจรำชกำร เขตตรวจรำชกำรที่ 2
ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรมหลัก
จัดทาประเด็นการตรวจราชการและแบบเก็บข้อมูล
เพื่อการตรวจราชการ
ประชุมประสานแผนการตรวจราชการ
ลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจราชการร่วมกับผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ งวด 1 และงวด 2
วิเคราะห์ สรุปผลการตรวจราชการ งวด 1 และ 2
จัดทารายงานผลการตรวจราชการ งวด 1 และ 2
จัดทาเอกสารรายงานผล เสนอต่อ สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเผยแพร่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา
พ.ย 2560

ผู้รับผิดชอบ
ผจญ, กนกวรรณ

ธ.ค 2560
ก.พ/ส.ค.2561

ผจญ
ผจญ, กนกวรรณ
ปราณี, ธิรดา
กนกวรรณ
กนกวรรณ
กนกวรรณ

มี.ค/ก.ย. 2561
มี.ค/ก.ย. 2561
มี.ค/ก.ย. 2561

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สานักงานศึกษาธิการภาค 2

หน้า 94

กิจกรรม 2 กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กิจกรรมหลัก
จัดทาโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานฯ
กาหนดกรอบการติดตามประเมินผลฯ
จัดทาเครื่องมือการติดตามประเมินผลฯ
วางแผนและประสานการเก็บข้อมูล
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล
เขียนรายงานผลการติดตาม
นาเสนอผลรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
จัดทาเอกสารรายงานผล และเผยแพร่แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา
ต.ค. 2560
พ.ย. 2560
ธ.ค. 2560
ม.ค. 2561
ก.พ. 2561
เม.ย.-พ.ค. 2561
มิ.ย.-ก.ค. 2561
ส.ค. 2561
ก.ย. 2561
ก.ย. 2561

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มตรวจราชการ
กลุ่มตรวจราชการ
กลุ่มตรวจราชการ
กลุ่มตรวจราชการ
กลุ่มตรวจราชการ
กลุ่มตรวจราชการ
กลุ่มตรวจราชการ
กลุ่มตรวจราชการ
กลุ่มตรวจราชการ
กลุ่มตรวจราชการ

กิจกรรม 3 กำรติดตำมและประเมินผลผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่
เขตตรวจรำชกำรที่ 2 ปีงบประมำณ 2561
3.1 กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ สนง.
ศึกษำธิกำรจังหวัด ประจำปีงบประมำณ 2560
ที่
1
2
3
4

5

6
7

กิจกรรมหลัก
จัดทาโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
กาหนดกรอบการประเมินผลฯปีงบประมาณ 2560
เสนอร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลฯ
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของสนง.ศึกษาธิการ
จังหวัด ประจาปีงบประมาณ 2560
คณะกรรมการลงพื้นที่ดาเนินการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการฯ
ปีงบประมาณ 2560
จัดทารายงานผลการประเมินภาพรวมของจังหวัดส่ง
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.
ก าหนดกรอบการประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตาม
ตั ว ชี้ วั ด ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของสนง.ศึ ก ษาธิ ก าร
จังหวัด ประจาปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลา
ต.ค. 2560
ต.ค. 2560
ต.ค. 2560
พ.ย. 2560

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มตรวจราชการ
กลุ่มตรวจราชการ
กลุ่มตรวจราชการ
กลุ่มตรวจราชการ

พ.ย. 2560

คณะกรรมการ
ประเมินฯ

30 พ.ย. 2560

กนกวรรณ

ธ.ค. 2560

กนกวรรณ
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8

ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการดาเนินงานตาม
ม.ค. 2561
ผจญ , กนกวรรณ
ตั ว ชี้ วั ด ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของสนง.ศึ ก ษาธิ ก าร
จังหวัด ประจาปีงบประมาณ 2561
9 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดรายงานผลการดาเนินงาน
มี.ค. 2561
กนกวรรณ
ต าม ตั ว ชี้ วั ด ผ ล ก าป ฏิ บั ติ ราช ก ารฯ ปี 2 5 6 1
(รอบ 6 เดือน)
10 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดรายงานผลการดาเนินงาน
ก.ย. 2561
กนกวรรณ
ต าม ตั ว ชี้ วั ด ผ ล ก าป ฏิ บั ติ ราช ก ารฯ ปี 2 5 6 1
(รอบ 12 เดือน)
3.2 กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนของของสนง.ศึกษำธิกำรจังหวัด ประจำปี
งบประมำณ 2561
ที่
1

กิจกรรมหลัก
จัดทาโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ

ระยะเวลา
ต.ค. 2560

2

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน

ม.ค. 2561

3
4
5

กาหนดกรอบการติดตามผลการดาเนินงานฯ
จัดทาเครื่องมือการติดตาผลการดาเนินงานฯ
ลงพื้นที่ติดตามผลการดาเนินงานฯ

6
7
8

วิเคราะห์ และสรุปผลการติดตามผลการดาเนินงานฯ
นาเสนอผลรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
จัดทาเอกสารรายงานผล และเผยแพร่แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ก.พ. 2561
มี.ค. 2561
มิ.ย-ก.ค. 2561
ส.ค. 2561
ก.ย. 2561
ก.ย. 2561

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มตรวจ
ราชการ
กลุ่มตรวจ
ราชการ
กนกวรรณ
กนกวรรณ
กลุ่มตรวจ
ราชการ
กนกวรรณ
กนกวรรณ
กนกวรรณ

6. ระยะเวลำ (ระบุเดือน/ปี) และสถำนที่ดำเนินกำร
ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
- สานักงานศึกษาธิการภาค 2
- หน่วยงาน/สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2
7. งบประมำณ (ระบุแหล่งงบประมาณ และรายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่าย)
งบประมาณสนับสนุนจาก สนย.สป.รายจ่ายอื่น จานวน 195,300 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันสาม
ร้อยบาทถ้วน) แยกรายละเอียด ดังนี้
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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กิจกรรม 1 สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรฯ (งบประมำณ 91,200 บำท)
1.1 ประชุมประสำนแผนกำรตรวจรำชกำร
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 คน x 2 มื้อ x 35 บาท
= 2,450.-บาท
2) ค่าอาหารกลางวัน
35 คน x 120 บาท
= 4,200.-บาท
3) ค่าจัดทาเอกสารแผนการตรวจราชการ 35 เล่ม x 85 บาท
= 2,975.-บาท
4) ค่าจัดทาเอกสารข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตรวจ
งวดละ 10 เล่ม x 2 งวด x 85 บาท
= 1,700.-บาท
5) ค่าจัดทาเอกสารทาเนียบหน่วยงานฯ 40 เล่ม x 85 บาท
= 3,400.- บาท
4) ค่าวัสดุ
= 5,275.-บาท
รวมเป็นเงิน = 20,000.-บำท
1.2 ลงพื้นที่สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรกรณีปกติ
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง

270 บาท x 1 คน x 8 วัน
240 บาท x 7 คน x 8 วัน
2) ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
1,200 บาท x 8 วัน
3) ค่าจัดพิมพ์เอกสารรายงานการตรวจราชการ
งวดละ 50 เล่ม x 2 งวด x 85 บาท
4) ค่าจัดพิมพ์เอกสารรายงานประเมินความพึงพอใจฯ
25 เล่ม x 85 บาท
5) ค่าวัสดุ
รวมเป็นเงิน

= 2,160.-บาท
= 13,440.-บาท
= 9,600.-บาท
= 8,500.-บาท
= 2,125.-บาท
= 4,175.-บาท
= 40,000.-บำท

1.3 ลงพื้นที่สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรฯ
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง
2) ค่าน้ามันเชื้อเพลิง

270 บาท x 1 คน x 8 วัน
240 บาท x 2 คน x 8 วัน
1,200 บาท x 8 วัน
รวมเป็นเงิน

= 2,160.-บาท
= 3,840.-บาท
= 9,600.-บาท
= 15,600.-บำท

1.4 ลงพื้นที่สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรกรณีพิเศษ
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง
2) ค่าน้ามันเชื้อเพลิง

270 บาท x 1 คน x 8 วัน
240 บาท x 2 คน x 8 วัน
1,200 บาท x 8 วัน
รวมเป็นเงิน

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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กิจกรรม 2 กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์
(งบประมำณ 69,100 บำท) แยกเป็น
2.1 ติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยเรื่องที่ 1
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง
(240 บาทx 3 คน x 4 วัน)
2. ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
(1,200 บาทx 4 วัน)
3. ค่าจัดทาเอกสารรายงานผล (50 เล่ม x 85บาท)
4. ค่าวัสดุ
รวมเป็นเงิน

=
=
=
=
=

2,880-บาท
4,800-บาท
4,250-บาท
3,070-บาท
15,000-บำท

=
=
=
=
=

2,880-บาท
4,800-บาท
4,250-บาท
3,070-บาท
15,000-บำท

=
=
=
=
=

2,880-บาท
4,800-บาท
4,250-บาท
3,070-บาท
15,000-บำท

2.2 ติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยเรื่องที่ 2
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง
(240 บาทx 3 คน x 4 วัน)
2. ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
(1,200 บาทx 4 วัน)
3. ค่าจัดทาเอกสารรายงานผล (50 เล่ม x 85 บาท)
4. ค่าวัสดุ
รวมเป็นเงิน
2.3 ติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยเรื่องที่ 3
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง
(240 บาทx 3 คน x 4 วัน)
2. ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
(1,200 บาทx 4 วัน)
3. ค่าจัดทาเอกสารรายงานผล (50 เล่ม x 85 บาท)
4. ค่าวัสดุ
รวมเป็นเงิน

2.4 ติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรฯ ปี2561
- ประชุมปฏิบัติกำรสร้ำงเครื่องมือ
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาทx 25 คน x 4 มื้อ)
= 3,500-บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน
(120 บาทx 25 คน x 2 วัน)
= 6,000-บาท
- ประชุมชี้แจงกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาทx 25 คน x 2 มื้อ)
= 1,750-บาท
2. ค่าอาหารกลางวัน
(120 บาทx 25 คน)
= 3,000-บาท
3. ค่าจัดทาเอกสารรายงานผล (50 เล่ม x 85 บาท)
= 4,250-บาท
4. ค่าวัสดุ
= 5,600-บาท
รวมเป็นเงิน
= 24,100-บำท
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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กิจกรรม 3 กำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่เขต
ตรวจรำชกำรที่ 2 ปีงบประมำณ 2561 (งบประมำณ 35,000 บำท)
3.1 กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ของ สนง. ศึกษำธิกำรจังหวัด ประจำปีงบประมำณ 2560
3.1.1 ประชุมซักซ้อมแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ปีงบประมำณ 2560)
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (16 คน x 35 บาท x 1 มื้อ)
= 560.-บาท
2) ค่าอาหารกลางวัน
(16 คน x 120 บาท x 1 มื้อ)
= 1,920.-บาท
3.1.2 ลงพื้นที่ประเมินผลตำมตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำรฯ
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง
(270 บาท x 1 คน x 4 วัน)
= 1,080.-บาท
(240 บาท x 8 คน x 4 วัน)
= 7,680.-บาท
2) ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
(1,200 บาท x 4 วัน )
= 4,800.- บาท
3.1.3 ประชุมชี้แจงกรอบกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ สนง.ศึกษำธิกำรจังหวัด
ประจำปีงบประมำณ 2561)
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (12 คน x 35 บาท x 1 มื้อ)
= 420.-บาท
2) ค่าอาหารกลางวัน
(12 คน x 120 บาท x 1 มื้อ)
= 1,440.-บาท
รวมเป็นเงิน
= 17,900.-บำท
3.2 กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนของของสนง.ศึกษำธิกำรจังหวัด ประจำปี
งบประมำณ 2561
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง
(270 บาท x 1 คน x 4 วัน)
= 1,080.-บาท
(240 บาท x 4 คน x 4 วัน)
= 3,840.-บาท
2) ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
(1,200 บาท x 4 วัน )
= 4,800.- บาท
3) ค่าจัดพิมพ์เอกสารรายงานการติดตามฯ
50 เล่ม x 85บาท
= 4,250.-บาท
4) ค่าวัสดุ
= 3,130.-บาท
รวมเป็นเงิน
= 17,100.-บำท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
= 195,300- บำท
**ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร**
8. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
8.1 ประเด็นควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินกำร : 1) ไม่มีความชัดเจนของภารกิจงานโครงการ/กิจกรรม
2)การจัดสรรงบประมาณควรจัดสรรให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และเนื้องาน
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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8.2 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง :
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินงำน : 1) การประสานขอข้อมูลความชัดเจนจากต้นสังกัด
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
10. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จและค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

1. ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
2. ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจ
ราชการที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
3. ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานการติดตาม
ผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดใน
เขตตรวจราชการที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
4. ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานการ
ประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดใน เขตตรวจ
ราชการที่ 2 ประจาปีงบประมาร 2560

รายงานการตรวจราชการ จานวน 50 เล่ม
รายงานการติดตามฯ จานวน 50 เล่ม

รายงานการติดตามฯ จานวน 50 เล่ม

รายงานการประเมินผลฯ จานวน 5 เล่ม

11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
กระทรวงศึ กษาธิ การได้ รั บ ทราบข้ อมู ล ผลการด าเนิ น งานการตามนโยบายและแผนยุ ท ธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ ในพื้ น ที่เขตตรวจราชการที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 ของหน่ วยงานและสถานศึ กษา
ตลอดจนปั ญ หา อุ ป สรรค และแนวทางในการพั ฒ นาการด าเนิ น งานตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข อง
กระทรวงศึ กษาธิการให้ มีประสิ ทธิภาพยิ่ งขึ้ น ซึ่ งจะน าไปสู่ การปฏิ รูปการศึ กษาและการบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีเอกภาพ

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สานักงานศึกษาธิการภาค 2

หน้า 100

1.ชื่อโครงกำร โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 - 3)
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2
ยุทธศำสตร์ สป. ข้อที่ 6
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศำสตร์ ศธภ.2 ข้อที่ 3
กากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานทางการศึกษา
ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ
2. หลักกำรและเหตุผล
สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ได้กาหนดในมาตรา 54 ระบุว่ารัฐ
ต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อย่างมีคุณ ภาพโดยไม่เก็บ ค่าใช้จ่าย โดยรัฐต้องดาเนินการให้ เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒ นาก่อนเข้ารับ
การศึกษาตามวรรคหนึ่งเพื่อพัฒนาร่างกายจิตใจวินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และภาคเอกชนเข้ า มี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น การด้ ว ย
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กาหนดแนวทางจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพโดยอาศัยจังหวัดเป็นฐานในการ
ขับ เคลื่ อนหลั กในการจั ด การศึ กษาในเชิ งหลั กการให้ ส ถานศึก ษาทุ ก สั งกั ด ในพื้ น ที่ รวมถึงบู รณาการและ
ประสานความร่วมมือการจัดการศึกษาปฐมวัยร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นความสาคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็ก
ปฐมวัย (อนุบาล 1 - 3 ) รวมทั้งเพื่อบูรณาการการทางานระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและจังหวัดเพื่อ
ขับเคลื่อนแนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจตลอด
ถึงการพัฒ นาผู้บ ริห ารครูผู้ สอน บุ คลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยมากยิ่งขึ้นอันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กปฐมวัยต่อไป
ดังนั้น จากบทบาทภารกิจของสานักงานศึกษาธิการภาค 2ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และ
ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนของภูมิภาคให้สามารถดาเนินการตามแนวทางที่รัฐบาล
กาหนดจึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย(อนุบาล 1 - 3) ในพื้นที่รับผิดชอบ
เขตตรวจราชการที่ 2 ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาเด็กปฐมวัย(อนุบาล 1 - 3)ให้แก่ผู้บริหาร ครู
ผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2
4. เป้ำหมำย/กลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร
ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย จานวน 80 คน
5. ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของโครงกำร
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ตัว ชี้วัด : จ านวน ผู้ บ ริ ห าร ครู ผู้ ส อนและบุค ลากรที่ เกี่ย วข้ องกับ การจั ดการศึ กษาปฐมวัยที่ ได้รับ
การพัฒนา
ค่าเป้าหมาย : ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จานวน 80 คน
6. วิธีดำเนินกำร/ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
6.1 จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
6.2 แต่งตั้งคณะทางานดาเนินการโครงการ
6.3 ประสานหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 2 เพื่อ
ขอข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในจัดเวทีเสวนาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3)
6.4 จัดเวทีเสวนา ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 - 3)
6.5 ดาเนินการติดตามกากับและรายงานพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3)
สถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 2
7. ระยะเวลำดำเนินกำรและสถำนที่ดำเนินกำร
- ระยะเวลา เดือน ตุลาคม 2560 – สิงหาคม 2561
- สถานที่ แฟนตาซี รีสอร์ท จังหวัดชัยนาท และหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาในพื้นที่
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 2
8. งบประมำณจานวน 150,000 บาท จาก สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แยกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 เวทีเสวนำเพื่อส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย (อนุบำล 1 – 3)
1. ค่าเช่าสถานที่ห้องประชุมเสวนา
= 8,000 บาท
2. ค่าวิทยากร จานวน 3 คน/คนละ 300 บาท/ชม.6 ชม.
= 5,400 บาท
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ ละ 50 บาท/คน 90 คน
= 9,000 บาท
4. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 300 บาท/คน 90 คน
= 27,000 บาท
5. ค่าพาหนะเดินทาง
= 35,000 บาท
6. ค่าที่พักห้องละ 1,000 บาท จานวน 25 ห้อง
= 25,000 บาท
7. ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
= 3,000 บาท
8. ค่าวัสดุอุปกรณ์
= 4,000 บาท
เป็นเงิน = 116,400 บาท
กิจกรรมที่ 2 ติดตำม และรำยงำนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย (อนุบำล 1 – 3)
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 คนๆ ละ 270 บาท/วัน 10 วัน
= 2,700 บาท
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง 6 คนๆ ละ 240 บาท/วัน 10 วัน
= 14,400 บาท
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3. ค่าน้ามันเชื้อเพลิง 1,000 บาท/วัน 10 วัน
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์

= 10,000 บาท
= 6,500 บาท
เป็นเงิน = 33,600 บาท

* ขอถัวจ่ายทุกรายการ
9. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
ความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดาเนินงานเนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องในการดาเนินการซึ่งส่วน
หนึ่งสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจทาให้เกิดอุปสรรคในการเรื่องการสื่อสารและความไม่เข้าใจตรงกัน
10. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สานักงานศึกษาธิการภาค 2 (นายผจญ มุกดา)
11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
11.1 เด็กปฐมวัยได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้าทางการ
ศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2
11.2 ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ
11.3 หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 เกิดการบูรณาการการทางานร่วมกันใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภำพ
1. ชื่อโครงกำร :

โครงการประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
การศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

สอดคล้องกับ:
ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
ยุทธศำสตร์ สป. ข้อที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศำสตร์ ศธภ. 2 ข้อที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชกาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในพื้นทีใ่ ห้มีประสิทธิภาพ
2. หลักกำรและเหตุผล
ในสถานการณ์ปัจจุบันนับตั้งแต่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะ
รัก ษาความสงบแห่ งชาติ ได้ใช้อานาจตามมาตรา 44 รัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบั บ ชั่ว คราว)
พุ ทธศั กราช 2557 ออกค าสั่ งหั ว หน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ จานวนหลายฉบั บ โดยมี เนื้ อ หาค าสั่ ง
เกี่ยวข้องกับ การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในด้านโครงสร้างองค์กร และการ
บริหารจัดการศึกษา โดยกาหนดให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภ าค เป็ น กลส าคัญ ในการกาหนดทิศทางการดาเนิ นงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภู มิภ าคหรือ
จังหวัด กาหนดให้มีสานักงานศึกษาธิการภาค มีอานาจหน้าที่สาคัญในเรื่องการกาหนดยุทธศาสตร์และบทบาท
การพัฒ นาภาคต่างๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้ องกับทิศทางการพัฒ นาประเทศ ทิศทางการดาเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด นอกจากนั้น ได้กาหนดให้มีคณะกรรมการศึก ษาธิการจังหวัด
หรือ กศจ. มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งมีอานาจใน
การกาหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุ นการจัดการศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภท ฯลฯ และกาหนดให้มีคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือ อกศจ. ทาหน้าที่ช่วยเหลือหรือ
กลั่นกรองงานให้แก่ กศจ. เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดาเนินการทางวินัย การกาหนดวิทย
ฐานะ หรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งกาหนดให้มี
คณะอนุ กรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. เกี่ยวกับการบริห ารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ และเกี่ยวกับด้านการพัฒนาการศึกษา ทั้งนี้ กาหนดให้มีสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อปฏิบัติ
ภารกิจของกระทรวงศึ กษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด รับผิดชอบ
งานธุ ร การของ กศจ. อกศจ. และงานธุ ร การของคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารราชการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และรับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
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จากการปฏิรูป โครงสร้ างองค์กรการบริห ารจัดการศึกษาในภูมิภ าคของกระทรวงศึกษาธิการ
ดังกล่ าว ทาให้ เกิดการเปลี่ย นแปลงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
บริ ห ารจั ด การศึ ก ษาตามอ านาจหน้ า ที่ ห ลายด้ าน ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 2 ตระหนั ก และเล็ งเห็ น ว่ า
การดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถือเป็นวาระเร่งด่วนที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติหรือผู้มีหน้าที่ในการบังคับใช้
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จาเป็นต้องรู้และเข้าใจให้ถ่องแท้ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่ อ งของความรู้ค วามเข้ าใจเนื้ อ หาของกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ หลั ก เกณฑ์ รู้ และเข้าใจในขั้น ตอนและวิ ธี
ดาเนินงานในกระบวนการบริหารงานบุคคลแต่ละเรื่องแต่ละกรณีอย่างถูกต้องชัดเจน และจากการสารวจข้อมูล
สภาพปัญหาการดาเนินงานของ กศจ. และ อกศจ. พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานหลายประการ
ปัญหาประการหนึ่งในหลายประการมีสาเหตุมาจากการปรับเปลี่ยน แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบหลักเกณฑ์
แนวปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนผ่านหรือช่วงปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งกรณีการจัดตั้งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดขึ้นมา
รองรับภารกิจการปฏิรูปการศึกษา และให้มีการเกลี่ยอัตรากาลังของเจ้าหน้าที่ไปดารงตาแหน่งในหน่วยงาน
การศึกษาดังกล่าว ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาแห่งใหม่อาจยังไม่มีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลอย่างเพียงพอ
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ตระหนักและเล็งเห็นถึงสภาพปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการ
ประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของหน่ วยงานการศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบหลักเกณฑ์ แนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริห ารงานบุ คคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงเปลี่ยนผ่าน
กฎหมายปฏิรูป การศึกษาในภูมิภ าค และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ในกลุ่ ม
ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงเปลี่ยน
ผ่านกฎหมายปฏิรูปการศึกษา และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
3.2 เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งถือ
เป็นต้นทางของกระบวนการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนสานักงาน
ศึกษาธิการจั งหวัดในกลุ่ มจั งหวัด ภาคกลางตอนบน 2 ซึ่ งมีห น้าที่รับผิ ด ชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ.
ดาเนิ น งานด้ านการบริ ห ารงานบุ คคลข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึก ษา ถู กต้องตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
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4. เป้ำหมำย
4.1 เชิงปริมำณ กลุ่มเป้าหมาย จานวน 66 คน ประกอบด้วย
1) ผู้ อ านวยการกลุ่ ม บริห ารงานบุ ค คล ในส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึก ษาลพบุ รี,
สิงห์บุรี,ชัยนาท,อ่างทอง และผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
5 จานวน 5 คน
2) ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และผู้อานวยการกลุ่มอานวยการในสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี,สิงห์บุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) จานวน 8 คน
3) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ เช่น งานวางแผนอัตรากาลัง งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง
การย้าย หรือการกาหนดวิทยฐานะ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานธุรการของ อกศจ. ในหน่วยงานตามข้อ 1)
จานวน 20 คน (หน่วยงานละ 4 คน)
4) เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการเจ้ า หน้ า ที่ (กลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล) และ และเจ้ า หน้ า ที่
ผู้รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. ในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี,สิงห์บุรี,ชัยนาท,อ่างทอง จานวน 8 คน
5) คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จานวน 25 คน
4.2 เชิงคุณภำพ
1) ผู้ เข้ า ร่ ว ม ป ระชุ ม สั ม ม น าได้ รั บ การพั ฒ น าเพื่ อเพิ่ ม พู น ศั ก ยภ าพ แ ละส าม ารถ
น าองค์ความรู้ จ ากการประชุมสั ม มนาไปใช้ ในการปฏิ บัติห น้ าที่ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบีย บ
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2) การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาใน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ดาเนินงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
5. วิธีดำเนินกำร/ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
ที่

ขั้นตอนกำรดำเนินกำรกิจกรรม

ระยะเวลำ

1

ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย/ ตุลาคม –
จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
ธันวาคม 2560

2

จัดทาคาสั่ง/ประกาศ แต่งตั้งคณะทางาน

มกราคม 2561

3

จัดประชุมคณะทางาน

กุมภาพันธ์ 2561

4

ป ระส าน วิ ท ย าก ร/ผู้ เกี่ ย ว ข้ อ ง/ด าเนิ น งาน ธุ ร ก าร มีนาคม 2561
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสัมมนา

4

จัดประชุมสัมมนาฯ

พฤษภาคม 2561

5

สรุปรายงานผล/จัดทาเอกสารรายงานผลเผยแพร่

มิถุนายน 2561
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6. ระยะเวลำและสถำนที่ ในกำรดำเนินกำร (ระบุเดือน /ปี)
เดือนตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561 ณ สานักงานศึกษาธิการภาค 2
7. รูปแบบกำรประชุมสัมมนำ/หลักสูตร/วิทยำกร
7.1 รูปแบบกำรประชุมสัมมนำ
1) การบรรยายจากวิทยากร
2) การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น,ประสบการณ์ /ตอบข้อซัก-ถาม ปัญหาการปฏิบัติงาน
7.2 หลักสูตร
1) ก ฎ ห ม าย ก ฎ ระ เบี ย บ แ ล ะแ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ก ารบ ริ ห ารงาน บุ ค ค ล
ในช่วงเปลี่ยนผ่านกฎหมายปฏิรูปการศึกษา จานวน 2 ชั่วโมง
2) การจัดทาวาระการประชุมของ อกศจ. และ กศจ. จานวน 1.30 ชั่วโมง
3) กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาทางปกครองและการจัดทาคาสั่ง
ทางปกครอง จานวน 1 ชั่วโมง
4) การเสวนาแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น /ตอบข้ อ ซั ก -ถาม ปั ญ หาการบริ ห ารงานบุ ค คล
จานวน 1.30 ชั่วโมง
7.3 วิ ท ยำกร วิ ท ยากรจากส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิก าร /ส านั ก งาน ก.ค.ศ./ส านั ก งาน
ศึกษาธิการภาค 2 /สพป,สพม., ศธจ.
8. งบประมำณ
งบประมาณ จานวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จากงบดาเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ จาแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 : กำรประชุมคณะทำงำน
1) ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 120 X 1 มื้อ X 12 คน
= 1,440 บาท
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 35 X 2 มื้อ X 12 คน = 840 บาท
รวมเป็นเงิน = 2,280 บำท
กิจกรรมที่ 2 : กำรประชุมสัมมนำผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำน
กำรศึกษำในกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน 2
1) ค่าตอบแทนวิทยากร (จานวน 6,900 บาท ดังนี้)
- ชั่วโมงการบรรยาย 600 บาท X 3 ชั่วโมง X 1 คน = 1,800 บาท
- ชั่วโมงการบรรยาย 1,200 บาท X 1.30 ชั่วโมง X 1 คน = 1,500 บาท
- ชั่วโมงการเสวนา 600 บาท X 1.30 ชั่วโมง X 4 คน = 3,600 บาท
2) ค่าพาหนะวิทยากร
= 4,000 บาท
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3) ค่าที่พักวิทยากร
= 3,000 บาท
4) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท X 2 มื้อ X 66 คน = 4,620 บาท
5) ค่าอาหารกลางวัน 200 บาท X 1 มื้อ X 66 คน
= 13,200 บาท
6) ค่าจ้างทาป้ายไวนิล
= 1,500 บาท
7) ค่าวัสดุ
= 12,375 บาท
8) ค่าจัดทาเอกสารรายงานฯ 85 บาท X 25 เล่ม
= 2,125 บาท
รวมเป็นเงิน = 47,720 บำท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 50,000 บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน)
หมายเหตุ : ขอถัวจ่าย ทุกรายการ/ทุกกิจกรรม
9. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
9.1 ปั จ จั ย ควำมเสี่ ยง : ผู้ เข้ าร่ ว มประชุมสั มมนาอาจมี ภ ารกิจทั้ งภายในและภายนอกหน่ วยงาน
ในห้ วงเวลาตรงกับ ช่วงเวลาการประชุมสั มมนา อาจทาให้ จานวนผู้ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาไม่ครบถ้ว น
ครอบคลุมตามกลุ่มเป้าหมายและหรือครบตามจานวนเป้าหมายที่กาหนดไว้
9.2 แนวทำงกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง : มี ก ารนั ด หมายล่ ว งหน้ า ผ่ า นช่ อ งทางหนั ง สื อ ราชการ
การประชุม โทรศัพท์ และระบบไลน์ รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในแต่ละหน่วยงานสามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาได้
10. หน่วยงำนรับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานศึกษาธิการภาค 2
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์ : นางบัวพันธ์ แทบทาม นิติกรชานาญการพิเศษ โทร. 09-2284-8615
E-mail : Buapan.ng@gmail.com
11. ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

เชิงปริมำณ
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมสัมมนา

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

เชิงคุณภำพ
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
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12. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
12.1 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาใน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ดาเนินงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
12.2 การประชุมพิจารณาของ อกศจ. และ กศจ. เกิดประสิ ทธิภ าพและประสิทธิผล ถูกต้องตาม
กฎหมายและข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นๆ ระยะเวลาในการประชุมพิจารณามีความรวดเร็วขึ้น
12.3 ข้าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษา มี ข วัญ กาลั งใจในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ แ ละส่ งผลต่ อ
ประสิทธิภาพในด้านการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ
1. ชื่อโครงกำร โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 2
ยุทธศำสตร์ สป. ข้อที่ 4
(แผนพัฒนาบุคลากรฯ)
ยุทธศำสตร์ ศธภ.2 ข้อที่ 5

ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากร
พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

2. หลักกำรและเหตุผล
การพัฒ นาบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศำสตร์ที่ 6 : พัฒ นาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒ นาครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ในแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรของส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิก าร
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากร และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตาม
แผนสร้างความผูกพันและความพึงพอใจ ของบุคลากรในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศำสตร์
ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรด้ านการทางาน ที่มุ่งปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทางานให้เหมาะสม
เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน ยุทธศำสตร์ที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรด้านเศรษฐกิจ ที่มุ่ง
เสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการด้านการเงินและดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
กระทรวงศึกษาธิการ กาหนดให้ส่งเสริม ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยค่านิยมหลักของคนไทย ประการที่ 10 มุ่งเสริมสร้างให้คนไทยทุกคนรู้จัก
ดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 คือ การรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่าย
พร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมและมีภูมิคุ้มกันที่ดี ดังนั้น ข้าราชการในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลทุกข์
สุขของประชาชน หากใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือย จนมีหนี้สินล้นพ้นตัว ก็ย่อมจะส่งผลกระทบในทางลบต่อการ
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ปฏิบัติงานได้ จึงจาเป็นต้องได้รับการอบรมพัฒนาให้มีจิตสานึกที่ถูกต้อง ด้วยการเรียนรู้การดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักคิดในการดาเนินชีวิตความวิถีแห่งความพอเพียง และมุ่งก้าวไปสู่
“ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” อนึ่ง คุณภาพของการทางานขึ้นอยู่กับทัศนคติ (Attitude) ของผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานที่มีทัศนคติที่ดีต่องานนั้น จะทางานด้วยความรักและชอบในงานที่ทา การปฏิบัติงานก็เป็นไปอย่าง
มีความสุข และภาคภูมิใจ ผลงานมีประสิทธิภาพสร้างความพอใจให้กับผู้รับบริการ ทั้งนี้ ทีมงานนับเป็นปัจจัย
สาคัญที่นาไปสู่ความสาเร็จของเป้าหมาย ดังนั้น การพัฒนาทีมงาน การทางานร่วมกับสมาชิกในทีมได้อย่างมี
ความสุข มีเป้าหมายร่วมกัน มีเทคนิคในการสื่อสาร และขจัดความขัดแย้งในการทางานร่วมกัน ย่อมจะนามา
ซึ่งความสาเร็จและบรรลุเป้าหมายในการทางานร่วมกันและความสาเร็จขององค์กร
ด้วยเหตุนี้ สานักงานศึกษาธิการภาค 2 จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานศึกษาธิการภาค
2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความตระหนักรู้ในความพอเพียงมีแนวคิด ที่
ถูกต้องสอดคล้องกับแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นผู้มีทัศนคติที่
ดี มีความรู้ในการสร้างทีมงานและมีทักษะในทางานเป็นทีม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้การดาเนินชีวิตตามแนวพระราชดาริพอเพียงให้กับบุคลากร
2. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทางานร่วมกัน เป็นทีม มีความผูกพันต่อองค์กรและความสัมพันธ์
อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงานให้กับบุคลากร
4. เป้ำหมำย
4.1 เชิงปริมำณ
1) จัดอบรมความรู้ เรื่อง “วิถีชีวิตแห่งความพอเพียง” ให้กับบุคลากร จานวน 1 ครั้ง
2) จัดอบรมหลักสูตร “การสร้างทีมงานในองค์กร” ให้กับบุคลากร จานวน 1 ครั้ง
4.2 เชิงคุณภำพ
บุคลากรในสังกัดดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีเป็นผู้มี
ทัศนคติที่ดี มีความรู้และมีทักษะในทางานเป็นทีม และสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. วิธีดำเนินกำร/ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ที่

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ดาเนินการจัดกิจกรรม จานวน 2 กิจกรรม ดังนี้
2.1 อบรมความรู้เรื่อง “วิถีชีวิตแห่งความพอเพียง”
2.2 อบรมหลักสูตร “การสร้างทีมงานในองค์กร”
3. สรุปรายงานผลการดาเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ระยะเวลำ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. -พ.ย. 60

นายสมศักดิ์
นายสุนทร
และคณะทางาน

พ.ย.- ธ.ค. 60
ม.ค. – มี.ค. 61
เม.ย.– พ.ค. 61
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6. ระยะเวลำ (ระบุเดือน/ปี)
พฤศจิกายน 2560 – พฤษภาคม 2561
7. งบประมำณ
งบประมาณ จานวนเงิน 70,300 บาท (เจ็ดหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) จากงบรายจ่ายอื่น ค่าใช้ในการ
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จากสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สาหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรม จานวน 2 กิจกรรม (โดยขอถัวจ่ายในทุกรายการ) ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 : อบรมความรู้เรื่อง “วิถีชีวิตแห่งความพอเพียง”
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน X 2 มื้อ X 35บาท) เป็นเงิน
2. ค่าอาหารกลางวัน (15 คน X 1 มื้อ X 200 บาท)
เป็นเงิน
3. ค่าอาหารเย็น (15 คน X 1 มื้อ X 350 บาท)
เป็นเงิน
4. ค่าน้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ (2 คัน X 1,400 บาท) เป็นเงิน
5. ค่าที่พัก (เดี่ยว) จานวน 1 คน (1 ห้องX1,200บาทX1วัน) เป็นเงิน
6. ค่าที่พัก (คู่) จานวน 14 คน (7 ห้องX1,700บาทX1วัน) เป็นเงิน
7. ค่าของที่ระลึก จานวน 1 ชิ้น ๆ ละ 1,500 บาท
เป็นเงิน
8. ค่าวัสดุ
เป็นเงิน
รวมเป็นเงิน

1,050 บาท
3,000 บาท
5,250 บาท
2,800 บาท
1,200 บาท
11,900 บาท
1,200 บาท
600 บาท
27,000 บำท

กิจกรรมที่ 2 อบรมหลักสูตร “การสร้างทีมงานในองค์กร”
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (23 คน X 2 มื้อ X 50 บาท) เป็นเงิน 2,300 บาท
2. ค่าอาหารเย็น (23 คน X 1 มื้อ X 350 บาท)
เป็นเงิน 8,050 บาท
3. ค่าวิทยากร ( 600 บาท X 6 ช.ม.)
เป็นเงิน 3,600 บาท
4. ค่าพาหนะวิทยากร
เป็นเงิน 1,000 บาท
5. ค่าที่พักวิทยากร
เป็นเงิน 1,200 บาท
6. ค่าที่พัก (เดี่ยว) 1 คน ( 1 ห้อง x 1,200 บาท x 1 คืน) เป็นเงิน 1,200 บาท
7. ค่าที่พัก (คู่) 22 คน ( 11 ห้อง x 1,700 บาท x 1 คืน) เป็นเงิน 18,700 บาท
8. ค่าน้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ (3 คัน X 1,500 บาท) เป็นเงิน 4,500 บาท
9. ค่าวัสดุ
เป็นเงิน 2,750 บาท
รวมเป็นเงิน 43,300 บำท
8. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
8.1 ประเด็นควำมเสี่ยง : บุคลากรในสังกัดมีภารกิจที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ในห้วงเวลาเดียวกัน อาจทาให้การจัดอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
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8.2 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง : มีการกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน
และนัดหมายล่วงหน้าผ่านช่องทางการประชุมประจาเดือนและระบบไลน์กลุ่มของหน่วยงาน
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร

1. นายสมศักดิ์ เลิศปรีชาสกุล
2. นายสุนทร บุญสถิต

10. ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

เชิงปริมำณ
1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

ร้อยละ 85

เชิงคุณภำพ
1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม

ร้อยละ 85

11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
บุคลากรในสังกัดดาเนินชีวิตตามวิถีแห่งความพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีความรู้ใน
การสร้างทีมงาน สามารถปฏิบัติงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1. ชื่อโครงกำร โครงการบริหารจัดการงบประมาณของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ ศธ. ข้อที่ 6
พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ยุทธศำสตร์ สป. ข้อที่ 1
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศำสตร์ ศธภ.2 ข้อที่ 5
พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
2. หลักกำรและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 16 ให้ส่วน
ราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทาเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 และมาตรา 9 ได้กาหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
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ต่อภารกิจของรัฐ ก่อนจะดาเนิ น การตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิ บัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า โดยการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ
ตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ของภารกิ จ และส่ ว นราชการต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต าม
แผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร.
กาหนด
ดังนั้ น เพื่อให้ การบริ ห ารงานตามภารกิจของส านักงานศึกษาธิการภาค 2 ตอบสนองภารกิจของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทาโครงการฯ นี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้สานักงานศึกษาธิการภาค 2 มีการบริหารงบประมาณเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3.2 เพื่อให้ บุคลากรของสานัก งานศึกษาธิการภาค 2 มีส่วนร่วมในการกาหนดกรอบทิศทางในการ
ปฏิบัติราชการ และร่วมกันดาเนินการตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์กร

4. เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1) ประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ จานวน 1 ครั้ง
2) จัดทาเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจาปี จานวน 1 ฉบับ
3) จัดทาเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจาปี (แผนคาของบประมาณ) จานวน 1 ฉบับ
4) ติดตาม และรายงานความก้าวหน้า หรือผลสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นรายเดือน/รายไตรมาส
5) ประชุมสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี จานวน 1 ครั้ง
6) จัดทาเอกสารสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี จานวน 1 ฉบับ
เชิงคุณภำพ
1) หน่วยงานบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2) บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการวางแผนการกาหนดทิศทางขององค์กร การ
ติดตามและการายงานผลการปฏิบัติราชการตามภารกิจขององค์กร
3) ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานใช้แ ผนฯเป็ น เครื่อ งมือ ในการกากั บ ติ ดตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน
ของบุคลากรในองค์กร
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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5. วิธีกำรดำเนินกำร/ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ที่
กิจกรรมหลัก / ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1. จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
1. ศึกษาข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง และกาหนดกรอบและ
แนวทางการจัดทาแผนฯ
2. จัดทา คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน
3. จัดประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
- วิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ของ สป.ทบทวนและกาหนด
ทิศทางองค์กร
- พิจารณากาหนดงาน/โครงการประจาปี
- วิเคราะห์ ประสานและบูรณาการงาน/โครงการและ
จัดสรรงบประมาณงาน/โครงการ
4. ดาเนินการรวบรวม ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
ของรายละเอียดงาน/โครงการ
5. นาขึ้น Server เพื่อประสานการผลตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุง
และจัดทายกร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปี
6. เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และอนุมัติแผนงาน/
โครงการ
7. จัดทาเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจาปี มอบให้บุคลากร และ
แจ้งหน่วยงานต้นสังกัด
8. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนฯแก่สาธารณชน ทาง website
2. ทบทวนแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี (พ.ศ.2560-2563)
1.ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย บริบทที่เกี่ยวข้อง และ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ ศธภ.2
2. จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
(พ.ศ.2560-2563)
3. เสนอผลการทบทวน/ปรับปรุงให้ผู้บริหารทราบและพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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ระยะเวลำ
ต.ค. 60
พ.ย.60

พ.ย.60

ผู้รับผิดชอบ
นายสุนทร
บุญสถิต
นายสุนทร
บุญสถิต

นายสุนทร
บุญสถิต
นายตรีเนตร
สายสุ่ม

พ.ย.60
พ.ย.60

นายสุนทร
บุญสถิต

พ.ย.60

คณะทางาน

ธ.ค.60

คณะทางาน

ธ.ค.60

คณะทางาน

ธ.ค.60
ม.ค.60
ม.ค.60

นายสุนทร
บุญสถิต
นายตรีเนตร
สายสุ่ม
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ที่
กิจกรรมหลัก / ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
3. จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี 2562 (แผนคำของบประมำณ)
1. ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย บริบทที่เกี่ยวข้อง และ แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ของ ศธภ.2 ที่ผ่านการทบทวนแล้ว
2. ประสานส่วนกลางเพื่อกาหนดกรอบ เค้าโครง และแนวทางการ
จัดทาแผน ฯ
3. จัดประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2562
(แผนคาขอรับการจัดสรรงบประมาณ)
4. ดาเนินการรวบรวม ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของการ
นาเสนอโครงการ
5. จัดทายกร่างแผนเสนอยกร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2562
(แผนคาขอรับการจัดสรร งปม.)
6. เสนอยกร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2562
(แผนคาของบประมาณ) ให้ผู้บริหารทราบและพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
4. ติดตำมกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561
1. ศึกษา วิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง และยกร่างกรอบ แนวทางการ
ติดตามและการรายงานผลกการดาเนินงาน
2. จัดเตรียมเอกสารและยกร่างแนวทางการติดตาม
3. จัดทาแบบฟอร์มการรายงานงานผลการดาเนินงานใน Server
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการใช้ประโยชน์
4. ติดตามความก้าวหน้า/ผลสาเร็จของการดาเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2561 เป็นรายเดือน
ทุกเดือน
5. รวบรวมและจัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2561 เป็นรายเดือน
ภายใน วันที่ 12 ของทุกเดือน ส่ง สนย.สป.ศธ.
6. รวบรวมและจัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2561 รายไตรมาส 1-4
ส่ง สนย.สป.ศธ.
5. สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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ระยะเวลำ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.60
ต.ค.60
พ.ย.60
ธ.ค.60
ธ.ค. 60

นายสุนทร
บุญสถิต
นายตรีเนตร
สายสุ่ม

ธ.ค. 60

ต.ค. 60
พ.ย.60
พ.ย.60
พ.ย. 60 –
ก.ย.61
พ.ย.60 –
ก.ย.61

นายสุนทร
บุญสถิต
นายตรีเนตร
สายสุ่ม

ม.ค. – ก.ย.61
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ที่

กิจกรรมหลัก / ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1. ประชุมสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
2. จัดทาเอกสารสรุปผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561
3. รายงานผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่าน website ของสานัก

ระยะเวลำ
ก.ย.61
ก.ย.61
ต.ค.61
ต.ค.61

ผู้รับผิดชอบ
นายสุนทร
บุญสถิต
นายตรีเนตร
สายสุ่ม

6.ระยะเวลำ และสถำนที่ดำเนินกำร
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 ณ สานักงานศึกษาธิการภาค 2 และนอกสถานที่
7. งบประมำณ (พร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายตัวคูณ)
งบประมำณ จำนวน 10,000 บำท (หนึ่งหมื่นบำทถ้วน) จากงบดาเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ จาแนกเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
กิจกรรมที่ 1-3 จัดประชุมจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ฯ เป็นเงิน 4,980 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน (22 คนๆละ 120 บาท*1 วัน)
=
2,640 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (22 คนๆละ 35 บาท*2 มื้อ) =
1,540 บาท
- ค่าวัสดุจัดทาเอกสาร
=
800 บาท
กิจกรรมที่ 5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลและจัดทารายงานการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปี 2561 เป็นเงิน 5,020 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน (22 คนๆละ 120 บาท*1 วัน)
= 2,640 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (22 คนๆละ 35 บาท*2 มื้อ) = 1,540 บาท
- ค่าวัสดุจัดทาเอกสาร
=
840 บาท
หมำยเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
8. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
ปัจจัยควำมเสี่ยง : การส่งรายงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามกาหนดเวลาของหน่วยงายต้นสังกัด
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง : มีระบบการติดตามการส่งรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
9.ผู้รับผิดชอบโครงกำร

นายสุนทร บุญสถิต
นายตรีเนตร สายสุ่ม

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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10. ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมำณ
1) จานวนแผนปฏิบัติราชการของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
2) จานวนรายงานผลการดาเนินงานรายเดือน
3) จานวนรายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส
4) จานวนรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เชิงคุณภำพ
-

ค่ำเป้ำหมำย
2 ฉบับ
12 ฉบับ
4 ฉบับ
1 ฉบับ

11. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
11.1 สานักงานศึกษาธิการภาค 2 มีการบริหารจัดการงบประมาณ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
11.2 บุคลากรสานักงานศึกษาธิการภาค 2 มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
อย่างชัดเจน และร่วมกันปฏิบัติราชการให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 6
ระบบกำรติดตำม ประเมินผลแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
การติดตาม ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กาหนดให้แต่ละกลุ่มงาน
ดาเนินการใน 2 ลักษณะ คือ
1. กำรติดตำมและรำยงำน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าของแผน/งาน/โครงการ โดย
พิ จ ารณาจากผลการด าเนิ น งานเปรี ย บเที ย บกั บ เป้ าหมายที่ ก าหนดในแต่ ล ะแผน/งาน/โครงการของ ซึ่ ง
กาหนดให้มีการรายงาน 2 รูปแบบ ได้แก่
1.1 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยใช้แบบรายงาน สงป.301 , สงป.
302 ซึ่งจะเน้นการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
1.2 การรายงานตามแบบรายงานผลการด าเนิ น งานของสานั กงานปลั ด กระทรวงศึก ษาธิก าร
ประจาปีที่จัดทาขึ้น เป็นการรายงานผลการดาเนินงานของแต่ละโครงการเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดไว้
ในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนฯ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
การรายงานทั้ง 2 รูปแบบกาหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส / ปี ดังนี้
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ไตรมำสที่ 1 - ผลการดาเนินงานเดือนตุลาคม 2560
รายงานภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560
- ผลการดาเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2560
รายงานภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2560
- ผลการดาเนินงานเดือนธันวาคม 2560
รายงานภายในวันที่ 12 มกราคม 2561
- ผลการดาเนินงานเดือนตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560
รายงานภายในวันที่ 12 มกราคม 2561
ไตรมำสที่ 2 - ผลการดาเนินงานเดือนมกราคม 2561
รายงานภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
- ผลการดาเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561
- ผลการดาเนินงานเดือนมีนาคม 2561
รายงานภายในวันที่ 12 เมษายน 2561
- ผลการดาเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม 2561
รายงานภายในวันที่ 12 เมษายน 2561
ไตรมำสที่ 3 - ผลการดาเนินงานเดือนเมษายน 2561
รายงานภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2561
- ผลการดาเนินงานเดือนพฤษภาคม 2561
รายงานภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2561
- ผลการดาเนินงานเดือนมิถุนายน 2561
รายงานภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
- ผลการดาเนินงานเดือนเมษายน – มิถุนายน 2561
รายงานภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
ไตรมำสที่ 4 - ผลการดาเนินงานเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2561
- ผลการดาเนินงานเดือนสิงหาคม 2561
รายงานภายในวันที่ 12 กันยายน 2561
- ผลการดาเนินงานเดือนกันยายน 2561
รายงานภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561
- ผลการดาเนินงานเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561
รายงานภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561
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2. กำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประเมินผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กาหนดในแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนฯ
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
- เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประชุมสรุปผลการดาเนินงานประจาปี
- รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดาเนินงานตามไตรมาสของแผนงาน/โครงการ
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