คำนำ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ตั้งขึ้นตำมคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560
เรื่อง กำรปฏิรูป กำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร สั่ ง ณ วันที่ 3 เมษำยน พุทธศักรำช 2560
(ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 134 ตอนพิเศษ 96ง 3 เมษำยน 2560) สังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับพื้นที่ ทำหน้ำที่ขับเคลื่อนกำรศึกษำ
ในระดับภำคและจังหวัดโดยกำรอำนวยกำร ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรศึกษำแบบร่วมมือและบูรณำ
กำรกับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนอื่นหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้จัดทำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2562 ขึ้น โดยได้วิเครำะห์งบประมำณ ที่ได้รับกำรจัดสรรจำก
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และจำกแหล่งงบประมำณอื่น เพื่อจัดทำโครงกำรให้สอดคล้องกับบทบำท
หน้ ำที่ ภำรกิจหลั ก และภำรกิจ อื่น ตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงครอบคลุ ม เพื่อให้ ส ำมำรถดำเนินงำนตำม
อำนำจหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับกำรบริหำรและปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
ต่อไป
กำรจั ดทำแผนปฏิ บั ติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ครั้งนี้ ได้รับควำมร่ว มมือจำก
บุคลำกรในสังกัดทุกคนได้ร่วมกันทบทวนทิศทำงองค์กร โดยยึดหลักควำมสอดคล้องกับภำรกิจของชำติและ
กระทรวงศึกษำธิกำรด้ำนกำรศึกษำ ควำมเชื่อมโยงกับอำนำจหน้ำที่ของสำนัก งำนศึกษำธิกำรภำค 2 และ
นำข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องมำกำหนดเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดทำ ซึ่งสำระสำคัญ
ของแผนฯ ฉบับนี้ ประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 ผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
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ส่วนที่ 4 สำระสำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
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ขอขอบคุ ณ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ท่ ำ นที่ ให้ ค วำมร่ ว มมื อ ในกำรจั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และสำมำรถใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของหน่วยงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป
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รองศึกษำธิกำรภำค 2 รักษำกำรในตำแหน่ง
ศึกษำธิกำรภำค 2
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ส่วนที่ 1
บทนา
ความเป็นมา
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในมำตรำ
16 กำหนดไว้ว่ำ “ให้ส่วนรำชกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรนั้นโดยจัดทำเป็นแผนสี่ปี ซึ่ง
จะต้องสอดคล้องกับแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตำมมำตรำ 13” และในมำตรำ 9 กำหนดไว้ว่ำ กำร
บริหำรรำชกำรเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ก่อนจะดำเนินกำรตำมภำรกิจใด ส่วนรำชกำรต้องจัดทำ
แผนปฏิบัติรำชกำรไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ โดยกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรต้องมีรำยละเอียด
ของขั้นตอน ระยะเวลำ และงบประมำณที่จะต้องใช้ในกำรดำเนินกำรของแต่ละขั้นตอน เป้ำหมำยของภำรกิจ
ผลสั มฤทธิ์ของภำรกิจ และตั วชี้วัดควำมส ำเร็จของภำรกิ จ และส่ ว นรำชกำรต้องจัดให้ มีกำรติด ตำมและ
ประเมิน ผลกำรปฏิบัติต ำมแผนปฏิบัติร ำชกำรตำมหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ำรที่ส่ว นรำชกำรกำหนดขึ้น ซึ่ง
ต้องสอดคล้องกับมำตรฐำนที่ ก.พ.ร. กำหนด
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ตั้งขึ้นตำมคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560
เรื่อง กำรปฏิรูป กำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร สั่ ง ณ วันที่ 3 เมษำยน พุทธศักรำช 2560
(ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 134 ตอนพิเศษ 96ง 3 เมษำยน 2560) สังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับพื้นที่ ทำหน้ำที่ขับเคลื่อนกำรศึกษำ
ในระดับภำคและจังหวัดโดยกำรอำนวยกำร ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรศึกษำแบบร่วมมือและบูรณำกำร
กับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนอื่นหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ดังนั้น เพื่อให้กำรบริหำรงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 เป็นไปตำมมำตรำ 16 และมำตรำ 9
แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และตอบสนอง
ต่ อ ภำรกิ จ ของหน่ ว ยงำนและของส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรอย่ ำงมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ จึ งได้ จั ด ท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 นี้ขึ้น เพื่อให้บุคลำกรยึดเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และให้สำมำรถบริหำรจัดกำรงบประมำณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
ให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนยึดเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถบริหำรจัดกำร
งบประมำณได้คุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด
เป้าหมาย
มีแ ผนปฏิบัติร ำชกำรประจำปีง บประมำณ พ.ศ. 2562 สำหรับ ให้ผู้บ ริห ำรใช้เป็น เครื่อ งมือ
ในกำรกำกับติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน
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วิธีดาเนินงาน
1. ศึกษำบริบทที่เกี่ยวข้อง
2. กำหนดกรอบ เค้ำโครง แนวทำงกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ให้สอดคล้องและรองรับกับ
แนวนโยบำยของรัฐบำล นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
และแผนที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมภำรกิจของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
3. จัดประชุมชี้แจงและหำรือร่วมกัน
3.1 พิจำรณำควำมเกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์หลักของต้นสังกัดและ
บทบำทภำรกิจของหน่วยงำน
3.2 ทบทวนกำหนดทิศทำงขององค์กร วิสั ยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมองค์กำร เป้ำประสงค์
ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ของหน่วยงำน
3.3 จัดทำรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมให้สอดคล้องกับทิศทำงขององค์กร รวมทั้ง
พิจำรณำจัดสรรงบประมำณให้แต่ละโครงกำร/กิจกรรม ตำมที่ได้รับกำรจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
4. จัดทำร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เสนอผู้บริหำรพิจำรณำอนุมัติ และ
สื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจเพือ่ กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ
5. เผยแพร่เอกสำรแผนให้แต่ละกลุ่มงำนเพื่อนำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน ประสำนกำรดำเนินงำน
นำเข้ำ Sever กลำงเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน และประชำสัมพันธ์แผนฯ ผ่ำน Website ของสำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 2
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 สำมำรถ
ใช้เป็นเครื่องมือของผู้บริหำรหน่วยงำน ในกำรกำกับดูแล เร่งรัด ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำน และ
ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มงำนต่ำง ๆ ภำยในสำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 2 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี จ ำนวนทั้ งสิ้ น 5,441,020.00 บำท (ห้ ำล้ ำ นสี่ แ สนสี่ ห มื่ น หนึ่ งพั น ยี่ สิ บ บำทถ้ ว น) มี ก ำรใช้ จ่ ำ ย
งบประมำณทั้งสิ้น จำนวน 4,775,404.36 บำท (สี่ล้ำนเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้ำพันสี่ร้อยสี่บำทสำมสิบหกสตำงค์)
คิดเป็นร้อยละ 87.76 รำยละเอียดต่อไปดังนี้
1. งบบริหารจัดการองค์กร ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณทั้งสิ้น จำนวน 1,094,300.00 บำท
(แยกเป็นค่ำสำธำรณูปโภค จำนวน 218,100 บำท และ ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน 876,200 บำท)
ใช้จ่ำยจริง จำนวน 1,094,325 บำท โดยมีรำยละเอียดในกำรใช้จ่ำย ดังนี้
1.1 งบค่ำสำธำรณูปโภค ได้รับจัดสรรจำก สป. จำนวน 218,100 บำท ใช้จ่ำยจริง จำนวน
218,100 บำท (นอกจำกนี้ ห น่ ว ยงำนขอรับกำรจั ดสรรงบค่ ำสำธำรณู ป โภค (เพิ่ ม เติ ม) จำก สป. จำนวน
250,000 บำท ใช้จ่ำยจริง จำนวน 250,000 บำท รวมเป็นเงินที่ใช้จริง จำนวนทั้งสิ้น 468,100 บำท)
1.2 ค่ำตอบแทน ใช้ส อยและวัส ดุ แผนตั้งไว้จำนวน 876,200 บำท ใช้จ่ำยจริง จำนวน
876,225 บำท สูงกว่ำแผนที่ตั้งไว้ จำนวน 25 บำท
2. งบโครงการวิชาการ แผนที่ตั้งไว้ จำนวน 2,218,200 บำท (ประกอบด้วย งบดำเนินงำน
จ ำนวน 210,000 บำท งบแหล่ ง อื่ น (งบรำยจ่ ำ ยอื่ น ) จ ำนวน 2,008,200 บำท) ใช้ จ่ ำ ยจริ ง จ ำนวน
1,643,375.15 บำท โดยมีรำยละเอียดในกำรใช้จ่ำย ดังนี้
2.1 งบดำเนิน งำน แผนตั้งไว้จำนวน 210,000 บำท ใช้จ่ำยจริงจำนวน 244,405 บำท
สูงกว่ำแผนที่ตั้งไว้ จำนวน 34,405 บำท เนื่องจำกมีโครงกำรที่มีควำมสำคัญต่อกำรขับเคลื่อนภำรกิ จของ
องค์กร ได้รับงบประมำณไม่เพียงพอต่อกำรดำเนินกิจกรรม จึงจำเป็นต้องขออนุมัติงบประมำณเพิ่มเติมจำก
งบดำเนินงำนสำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร
2.2 งบแหล่งอื่น ซึ่งประกอบด้ว ย งบรำยจ่ำยอื่น แผนที่ตั้งไว้ จำนวน 2,008,200 บำท
ใช้จ่ำยจริง จำนวน 1,398,970.15 บำท ต่ำกว่ำแผนที่ตั้งไว้ จำนวน 609,229.85 บำท เนื่องจำกโครงกำรได้รับ
จัดสรรงบประมำณค่อนข้ำงมำก ผู้บริหำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำรได้ใช้จ่ำยงบประมำณในกำรดำเนินโครงกำร/
กิจกรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ เน้นหลักควำมคุ้มค่ำคุ้มทุน และคำนึงถึงกำรบรรลุผลตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรเป็นหลัก
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย งบดำเนินงำน
ค่ำสำธำรณูปโภค (เพิ่มเติม) ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร เงินประกันสังคม ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ โครงกำรแกนนำเยำวชนกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตำมบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด
โครงกำรขับเคลื่อนแผนบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำระดับภำคประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 โครงกำรฝึกอบรม
ผู้บริหำรกำรศึกษำและผู้บริหำรสถำนศึกษำเพื่อขับเคลื่อนกำรสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์ลงสู่กำร
ปฏิบัติในพื้นที่กลุ่มจังหวัด และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนเทิดพระเกียรติพระบรมวงศำนุวงศ์ (โครงกำรขับเคลื่อน
กำรส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์ในฐำนะประมุขของกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตย กระทรวงศึกษำธิกำร) รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,128,520 บำท ใช้จ่ำยจริง จำนวน 2,037,704.21 บำท
ต่ำกว่ำแผนที่ตั้งไว้ จำนวน 90,815.79 บำท
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ตารางแสดงแผนการจัดตั้งงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรรประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี 2561
รายการ

218,100.00
876,200.00

218,100.00
876,225.00

จ่ายคิดเป็น
ร้อยละของ
งบที่ได้รับ
100.00
100.01

210,000.00
2,008,200.00

244,405.00
1,398,970.15

116.38
69.66

5.11
29.30

2,128,520.00 2,037,704.21
5,441,020.00 4,775,404.36

95.73
-

42.67
100.00

งบที่ได้รับ

1. งบบริหำร
1.1 งบค่ำสำธำรณูปโภค
จัดกำรองค์กร 1.2 ค่ำตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ
2. งบโครงกำร
2.1 งบดำเนินงำน
วิชำกำร
2.2 งบแหล่งอื่น
(งบรำยจ่ำยอื่น)
3. งบประมำณทีไ่ ด้รับจัดสรรเพิ่มเติม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบที่จ่ายจริง

จ่ายคิดเป็น
ร้อยละของงบ
ที่จ่ายจริงทั้งสิ้น
4.57
18.35

แผนภูมิ แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับและงบที่จ่ายจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบที่ได้รับและ
ที่จ่ายจริง

โครงการ
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
เพิ่มเติม

876,200.00 210,000.00

2,008,200.00

2,128,520.00 5,441,020.00

876,225.00 244,405.00

1,398,970.15

2,037,704.21 4,775,404.36

งบค่า
สาธารณูปโภค

ค่าตอบแทน
โครงการ
ใช้สอยและวัสดุ งบดาเนินงาน

งบที่ได้รับ

218,100.00

งบที่จ่ำยจริง
จ่ำยคิดเป็นร้อยละ
(ของงบที่ได้รับ)

218,100.00
100.00

100.01

116.38

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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69.66

95.73

รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น

87.76

หน้า 4

ความสอดคล้องของงาน/โครงการกับประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ประเด็นของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
งำน/โครงกำร/กิจกรรมที่ได้ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบั ติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ดังกล่ำวมีควำมสอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ทั้ง 5 ประเด็นยุทธศำสตร์ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์
งาน/โครงการ/กิจกรรม
1. พัฒนำยุทธศำสตร์
(1) โครงกำรพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศทำง
กำรพัฒนำกำรศึกษำของ กำรศึกษำเพื่อกำรบริหำรและกำรจัด
กลุ่มจังหวัดให้สอดคล้อง กำรศึกษำ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภำคกลำง
กับนโยบำยและ
ตอนบน 2
ยุทธศำสตร์กำรศึกษำ
ของกระทรวง
ศึกษำธิกำรและ
ตอบสนองกำรพัฒนำ
ของกลุ่มจังหวัด โดยยึด
หลักกำรมีส่วนร่วม
(2) โครงกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำกำรศึกษำกลุ่มจังหวัด

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ควรกำหนดให้ใช้ระบบ
ฐำนข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้เกิด
กำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. จัดให้มีกำรอบรมพัฒนำ
บุคลำกรผู้เกี่ยวข้องให้มีควำมรู้และ
ทักษะในกำรวิเครำะห์และนำเสนอ
ข้อมูล
1. ควรส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลำกร มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่ของหน่วยงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยเพิ่มทักษะ
กำรคิดวิเครำะห์ ซึ่งจะส่งผลต่อ
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ไปสู่กำร
ปฏิบัติ
2. ควรเร่งสร้ำงควำมเข้ำใจ
กำรบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร
ให้กับองค์กรภำยในและภำยนอก
กระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อให้เกิด
กำรทำงำนในเชิงบูรณำกำร โดย
ควำมร่วมมือของเครือข่ำย รวมทั้ง
เปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ในพื้นที่

หน้า 5

ประเด็นยุทธศาสตร์
2. สร้ำงและพัฒนำ
เครือข่ำยควำมร่วมมือ
ด้ำนวิชำกำร กำรวิจัย
เพื่อกำรพัฒนำจังหวัด
ในพื้นที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
(3) โครงกำรเสริมพลัง สร้ำงเครือข่ำย
พัฒนำคุณภำพภำษำไทย กลุ่มจังหวัดภำค
กลำงตอนบน 2
(4) โครงกำรติดตำม ประเมินผลกำร
ดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำเครือข่ำยควำม
ร่วมมือกำรผลิตและพัฒนำกำลังคนในระดับ
จังหวัดตำมรูปแบบประชำรัฐ ของจังหวัดที่
เป็นพื้นที่นำร่อง ในพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 : จังหวัด
สิงห์บุรี
(5) โครงกำรพัฒนำรูปแบบในกำรพัฒนำ
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำระดับ
อำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ สำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 2 ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2561 ภำยใต้ โครงกำรส่งเสริมเวทีและ
ประชำคมเพื่อกำรจัดทำรูปแบบและ
แนวทำงพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและ
อุดมศึกษำ สำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- ไม่มี

- ไม่มี

1. ควรมีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ
ระดับกระทรวง ระดับภำค และ
ระดับจังหวัด โดยกำหนด
องค์ประกอบของคณะกรรมกำร
ดำเนินงำนโครงกำรฯ ในแต่ละระดับ
เพื่อร่วมกันกำหนดเป้ำหมำยของ
โครงกำรฯให้ชัดเจน
2. ควรแต่งตั่งคณะทำงำนฯ
กำหนดแนวทำงปฏิบัติกำรดำเนินงำน
โครงกำรฯ ที่เป็นมำตรฐำนระดับ
ประเทศ กำหนดกรอบแนวทำง
เป้ำหมำยและแนวปฏิบัติด้ำนกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณโครงกำรฯ
เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนและป้องกัน
ควำมล่ำช้ำในกำรดำเนินงำน
โครงกำร
3. ควรจัดประชุมชี้แจงแนว
ปฏิบัติกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ
ในภำพรวมให้กับผู้เกี่ยวข้องได้ทรำบ
และสำมำรถนำไปวำงแผนกำร
ดำเนินงำนในส่วนที่รับผิดชอบต่อไป
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

หน้า 6

ประเด็นยุทธศาสตร์
3. กำกับ ติดตำม
และประเมินผลกำร
ดำเนินงำนทำง
กำรศึกษำในพื้นที่
รับผิดชอบอย่ำงเป็น
ระบบ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

(6) โครงกำรตรวจ ติดตำมประเมินผล
1. ควรเร่งรัด ติดตำม ให้หน่วย
กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ รับตรวจในพื้นที่รับผิดชอบ
กระทรวงศึกษำธิกำร ในพื้นที่เขตตรวจ
ดำเนินกำรกรอกข้อมูลพื้นฐำน
รำชกำรที่ 2 ปีงบประมำณ 2561
ที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ในระบบ
สำรสนเทศ E-Inspection เพื่อ
ป้องกันข้อมูลคลำดเคลื่อน
2. กรณีผู้ตรวจรำชกำรมีภำรกิจ
งำนมำกไม่สำมำรถตรวจรำชกำร
ตำมที่กำหนดไว้ในแผนได้ ต้อง
ประสำนงำนกับผู้ช่วยผู้ตรวจฯ
โดยเร็ว และกำหนดลงพื้นที่ตรวจ
รำชกำรใหม่ พร้อมกับประสำนกับ
สถำนศึกษำหน่วยรับตรวจเพื่อ
กำหนดวันที่ลงพื้นที่อีกครั้ง
(7) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำเด็กปฐมวัย (อนุบำล 1- 3)
ในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ 2

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2

1. สถำนศึกษำควรจัดประชุม
ผู้ปกครองเพื่อทำควำมเข้ำใจถึง
ควำมสำคัญของกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนของโรงเรียนซึ่งต้อง
คำนึงถึงควำมเหมำะสมของกำรจัด
กำรศึกษำในแต่ละช่วงวัย (ในกรณีที่
ผู้ปกครองมุ่งเน้นให้เด็กอ่ำนออก
เขียนได้)
2. ในกรณีที่อุปกรณ์และสื่อ กำร
เรียนกำรสอนยังไม่เพียงพอ
สถำนศึกษำควรเพิ่มทักษะในกำร
ผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนจำกเศษ
วัสดุที่หำได้ในพื้นที่

หน้า 7

ประเด็นยุทธศาสตร์
4. พัฒนำระบบ
บริหำรงำนบุคคล
ของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำง
กำรศึกษำในพื้นที่ ให้
มีประสิทธิภำพ
5. พัฒนำกำร
บริหำรจัดกำรของ
หน่วยงำนให้มี
ประสิทธิภำพ

งาน/โครงการ/กิจกรรม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
(8) โครงกำรประชุมสัมมนำผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
ควรสร้ำงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
กำรบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำนกำรศึกษำ ใน ในกำรทำงำนร่วมกันโดยกำร
กลุ่มจังหวัดที่รับผิดชอบของ สำนักงำนศึกษำธิกำร มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่
ภำค 2
คณะทำงำน (โดยผู้บริหำรเป็น
ผู้ลงนำม)
(9) โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 2 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

(10) โครงกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561

(11) โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 2

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2

สำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร ควรจัดทำ
แผนพัฒนำบุคลำกรสำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรตั้งแต่
ปลำยปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
แล้วดำเนินกำรเผยแพร่ให้
หน่วยงำนสังกัดทรำบ และยึดถือ
เป็นแนวทำงปฏิบัติ เพื่อให้มี
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ของ แผนฯ และเกิดควำมคุ้มค่ำ
คุ้มทุนมำกที่สุด
1. หน่วยงำนส่วนกลำงควร
แจ้งจัดสรรงบประมำณให้รวดเร็ว
และชัดเจนตั้งแต่ตน้
ปีงบประมำณ
2. หน่วยงำนส่วนกลำงและ
ภูมิภำค ควรประสำนควำมเข้ำใจ
ร่วมกันในแนวทำงกำรดำเนิน
โครงกำร/กิจกรรม ผ่ำนช่องทำง
ที่หลำยหลำกและรวดเร็วมำก
ยิ่งขึ้น
บุคลำกรในสังกัดควรมี
ส่วนร่วมในกำรต่อยอดกำร
พัฒนำ “สวนพอเพียง” เพื่อใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง

หน้า 8

ส่วนที่ 3
บริบทที่เกี่ยวข้องกับสานักงานศึกษาธิการภาค 2
สำนั กงำนศึกษำธิกำรภำค 2 จัดท ำแผนปฏิ บัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 โดยให้สอดคล้องกับบริบทต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564
3. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 – 2579)
4. นโยบำยรัฐบำล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี)
5. เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำค
7. นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
8. แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 - 2564)
9. แผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงศึกษำธิกำร
10. แผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
11. อำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1 - 18
มีสาระสาคัญดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศำสตร์ชำติฉบับแรกของประเทศไทยตำม
รัฐธรรมนู ญ แห่ งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 (มำตรำ 65) ซึ่งต้องนำไปสู่ กำรปฏิบัติเพื่อให้ บรรลุ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
วิสัยทัศน์ประเทศไทย :
“ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ควำมมั่นคง
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) มีเป้าหมาย ดังนี้
(1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง มีเป้ำหมำยกำรพัฒ นำที่ส ำคัญ คือ ประเทศชำติมั่นคง
ประชำชนมีควำมสุข เน้นกำรบริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมของประเทศให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย เอกรำช
อธิปไตย และมีควำมสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชำติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นกำรพัฒนำคนเครื่องมือ
เทคโนโลยี และระบบฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ ให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมื อกับภัยคุกคำมและภัยพิบัติได้ทุก
รูปแบบ และทุกระดับควำมรุนแรง ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต ใช้กลไกกำรแก้ไขปัญหำแบบบูรณำกำรทั้งกับส่วนรำชกำร ภำคเอกชน ประชำ
สังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้ำนและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล
เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ ต่อกำรดำเนิน กำรของยุทธศำสตร์ชำติด้ำนอื่น ๆ ให้ สำมำรถขับเคลื่อนไปได้ตำม
ทิศทำงและเป้ำหมำยที่กำหนด
(2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่มุ่งเน้น
กำรยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติ บนพื้นฐำนแนวคิด 3 ประกำร ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต”
โดยมองกลั บ ไปที่ ร ำกเหง้ ำ ทำงเศรษฐกิ จ อั ต ลั ก ษณ์ วั ฒ นธรรม ประเพณี วิ ถี ชี วิ ต และจุ ด เด่ น ทำง
ทรัพยำกรธรรมชำติที่ห ลำกหลำย รวมทั้งควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้ ำนอื่น ๆ นำมำ
ประยุกต์ผสมผสำนกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่
(2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทำงสู่อนำคต ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศในมิติต่ำง ๆ ทั้งโครงข่ำย
ระบบคมนำคมและขนส่ง โครงสร้ำงพื้นฐำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี และดิจิทัล และกำรปรับสภำพแวดล้อมให้
เอื้อต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรอนำคต และ (3) “สร้ำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต” ด้วยกำรเพิ่มศักยภำพ
ของผู้ป ระกอบกำร พั ฒ นำคนรุ่น ใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำด
ผสมผสำนกับ ยุทธศำสตร์ที่รองรับ อนำคต บนพื้นฐำนของกำรต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งกำร
ส่งเสริมและสนับสนุนจำกภำครัฐให้ประเทศไทยสำมำรถสร้ำงฐำนรำยได้และกำรจ้ำงงำนใหม่ ขยำยโอกำสทำง
กำรค้ำและกำรลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับกำรยกระดับรำยได้และกำรกินดีอยู่ดี รวมถึงกำรเพิ่มขึ้นของคน
ชั้นกลำงและลดควำมเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในครำวเดียวกัน
(3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้ำหมำยกำร
พัฒ นำที่สำคัญเพื่อพัฒ นำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้ เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ โดยคนไทยมีควำม
พร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่สำม และอนุรักษ์ภำษำ
ท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็น
นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง
(4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ที่ให้ควำมสำคัญกับ กำรดึงเอำพลั งของภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งภำคเอกชน ประชำสังคม ชุมชนท้องถิ่น มำร่วม
ขับเคลื่อน โดยกำรสนับสนุนกำรรวมตัวของประชำชนในกำรร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม กำรกระจำยอำนำจ
และควำมรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหำรรำชกำรแผ่นดินในระดับท้องถิ่นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนใน
กำรจั ด กำรตนเอง และกำรเตรี ย มควำมพร้อมของประชำกรไทยทั้ งในมิ ติสุ ข ภำพ เศรษฐกิ จ สั งคม และ
สภำพแวดล้อมให้เป็นประชำกรที่มีคุณภำพ สำมำรถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นำนที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันกำรเข้ำถึงบริกำรและสวัสดิกำรที่มีคุณภำพอย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง
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(5) ยุท ธศาสตร์ ชาติ ด้ านการสร้า งการเติบโตบนคุณ ภาพชีวิตที่ เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
เป้ ำหมำยกำรพั ฒ นำที่ ส ำ คั ญ เพื่ อ น ำ ไปสู่ ก ำรบรรลุ เป้ ำหมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ งยืน ในทุ ก มิ ติ ทั้ งด้ ำนสั งคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำล และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงกันทั้งภำยในและภำยนอก
ประเทศอย่ำงบูรณำกำร ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในกำรกำหนดกลยุทธ์และแผนงำนและกำรให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องได้
เข้ำมำมีส่วนร่วมในแบบทำงตรงให้มำกที่ สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นกำรดำเนินกำรบนพื้นฐำนกำรเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่ำจะเป็นทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิตโดยให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงสมดุลทั้ง ๓ ด้ำน
อันจะนำไปสู่ควำมยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง
(6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้ำหมำย
กำรพัฒ นำที่ ส ำคัญ เพื่ อปรับ เปลี่ ย นภำครัฐที่ ยึดหลั ก “ภำครัฐของประชำชนเพื่อประชำชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภำครัฐต้องมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ แยกแยะบทบำทหน่วยงำนของรัฐที่ทำหน้ำที่
ในกำรกำกับหรือในกำรให้บริกำรในระบบเศรษฐกิ จที่มีกำรแข่งขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมำภิบำล ปรับ
วัฒนธรรมกำรทำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีควำมทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่
ระบบกำรทำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำและปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกล รวมทั้งมี
ลักษณะเปิดกว้ำง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภำคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝั งค่ำนิยมควำม
ซื่อสัตย์สุจริต ควำมมัธยัสถ์ และสร้ำงจิตสำนึกในกำรปฏิเสธไม่ยอมรับกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงสิ้นเชิง
นอกจำกนั้น กฎหมำยต้องมีควำมชัดเจน มีเพียงเท่ำที่จำเป็น มีควำมทันสมัย มีควำมเป็นสำกล มีประสิทธิภำพ
และน ำไปสู่ ก ำรลดควำมเหลื่ อ มล้ ำและเอื้ อ ต่ อ กำรพั ฒ นำ โดยกระบวนกำรยุ ติ ธ รรมมี ก ำรบริ ห ำรที่ มี
ประสิทธิภำพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และกำรอำนวยควำมยุติธรรมตำมหลักนิติธรรม
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564
วิสัยทัศน์ :
“ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้ วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
(ยึดวิสัยทัศน์ของยุทธศำสตร์ชำติ)
หลักการสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสองพ.ศ.2560 - 2564
กำรพั ฒ นำประเทศในระยะแผนพัฒ นำฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่ งบรรลุเป้ ำหมำยในระยะ 5 ปี ที่จะ
สำมำรถต่อยอดในระยะต่อไปเพื่อให้บ รรลุเป้ ำหมำยกำรพัฒ นำระยะยำวตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี โดยมี
หลักกำรสำคัญของแผนพัฒนำฯ ดังนี้
1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้เกิดบูรณำกำรกำรพัฒนำในทุกมิติอย่ำง
สมเหตุสมผล มีควำมพอประมำณ และมีระบบภูมิคุ้มกัน และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไข
จำเป็น สำหรับ กำรพัฒ นำที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นกำรพัฒ นำคนให้มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคม
คุณภำพ สร้ำงโอกำสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดีมีควำมสุขและอยู่ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์
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2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้ำงคุณภำพชีวิตและสุขภำวะที่ดีสำหรับคนไทย
พั ฒ นำคนให้ มี ค วำมเป็ น คนที่ ส มบู ร ณ์ มี วินั ย ใฝ่ รู้ มี ค วำมรู้ มี ทั ก ษะ มี ค วำมคิ ด สร้ ำงสรรค์ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนำคนทุกช่วงวัยและเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ
อย่ำงมีคุณภำพ รวมถึงกำรสร้ำงคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่ำงเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม
3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มำเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำร
พัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้ำหมำยในยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี มำ
เป็นกรอบในกำรกำหนดเป้ำหมำยที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก และเป้ำหมำยในระดับย่อยลงมำ โดยที่เป้ำหมำยและ
ตัวชี้วัดในด้ำนต่ำงๆ มีควำมสอดคล้องกับกรอบเป้ำหมำยที่ยั่งยืน (SDGs)
5. ยึด “หลักการเจริญ เติ บโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริ ญ
เติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม
6. ยึ ด “หลั ก การน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ อ ย่ า งจริ งจั ง ใน 5 ปี ที่ ต่ อ ยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ จำนวน 7 ข้อ โดยมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
จำนวน 4 วัตถุประสงค์ ดังนี้
(1) วัตถุประสงค์ที่ 1 : เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบี ย บวินั ย ค่ำนิ ย มที่ ดี มีจิ ตสำธำรณะ และมีควำมสุ ข โดยมีสุ ขภำวะและสุ ข ภำพที่ ดี ครอบครัว อบอุ่ น
ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทกั ษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
(2) วัตถุประสงค์ที่ 2 : เพื่อให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็น
ธรรมในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรและบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้ง
ชุมชนมีควำมเข้มแข็งพึ่งพำตนเองได้
(3) วัตถุประสงค์ที่ 3 : เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่งยืน
สร้ำงควำมเข้มแข็งของฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมำกขึ้น
สร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำกและสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำรและน้ำ
(4) วัตถุประสงค์ที่ 5 : เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย
และมีกำรทำงำน เชิงบูรณำกำรของภำคีกำรพัฒนำ
2. เป้าหมายรวม จำนวน 6 เป้ำหมำย โดยมีเป้ำหมำยที่สอดคล้องกับสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
จำนวน 3 เป้ำหมำย ดังนี้
(1) เป้ำหมำยที่ 1: คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตำมบรรทั ด ฐำน ที่ ดี ของสั งคม มี ค วำมเป็ น พลเมื อ งตื่ น รู้ มี ควำมสำมำรถในกำรปรับ ตั ว ได้ อ ย่ ำงรู้เท่ ำทั น
สถำนกำรณ์ มีควำม รับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดีมีควำมเจริญงอกงำมทำง
จิตวิญญำณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีควำมเป็นไทย
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(2) เป้ำหมำยที่ 2 : ควำมเหลื่อมล้ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิจฐำนรำก
มีควำมเข้มแข็ง ประชำชนทุกคนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำงสังคมที่มี
คุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม
(3) เป้ ำ หมำยที่ 6 : มี ร ะบบบริ ห ำรจั ด กำรภำครั ฐ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ทั น สมั ย โปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ กระจำยอำนำจและมีส่วนร่วมจำกประชำชน
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)
แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำ ตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติฉบับนี้ ประกอบด้วย หลักกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อปวงชน (Education for All) หลักกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมเท่ำเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education)
หลั ก ปรั ช ญำของเศรษฐกิจ พอเพีย ง (Sufficiency Economy) และหลั กกำรมีส่ วนร่วมของสั ง คม (All For
Education) อีกทั้งยึดตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030)
ประเด็นภำยในประเทศ (Local Issues) อำทิ คุณภำพของคนช่วงวัย กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรของ
ประเทศ ควำมเหลื่อมล้ำของกำรกระจำยรำยได้ และวิกฤติด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศำสตร์ชำติมำเป็น
กรอบควำมคิดสำคัญ
วิสัยทัศน์
“คนไทยทุ ก คนได้ รั บ กำรศึ กษำและเรีย นรู้ตลอดชีวิต อย่ ำงมี คุ ณ ภำพ ดำรงชี วิตอย่ำงเป็ น สุ ข
สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
ยุทธศาสตร์ 6 ประเด็น
(1) กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
(2) กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ ในกำรแข่งขัน
ของประเทศ
(3) กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
(4) กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
(5) กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
4. นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
นำยกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบำยรัฐบำลต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557
ซึ่งได้กำหนดนโยบำยไว้ 11 ด้ำน โดยมีควำมเกี่ยวข้องกับภำรกิจของส ำนักงำนปลั ดกระทรวงศึกษำธิกำร
จำนวน 9 นโยบำย ดังนี้
(1) นโยบำยที่ 1 กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์
(2) นโยบำยที่ 2 กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ
(3) นโยบำยที่ 3 กำรลดควำมเหลื่อมล้ำของสังคมและกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ
(4) นโยบำยที่ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
(5) นโยบำยที่ 6 กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ
(6) นโยบำยที่ 7 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน
(7) นโยบำยที่ 8 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีกำรวิจัย
และพัฒนำ และนวัตกรรม
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(8) นโยบำยที่ 9 กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์
กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
(9) นโยบำยที่ 10 กำรส่ งเสริมกำรบริห ำรรำชกำรแผ่ น ดิน ที่ มีธ รรมำภิ บ ำล และกำรป้ อ งกั น
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ
5. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
เป้ ำหมำยกำรพัฒ นำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป็นกรอบทิศทำง
กำรพัฒ นำของโลกภำยหลั งปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ที่ องค์ก ำรสหประชำชำติ (United Nations : UN)
กำหนดต่อเนื่องจำก MDGs หรือเป้ำหมำยกำรพัฒนำแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals)
ที่สิ้นสุดลงเมื่อเดือนสิงหำคม 2558 ที่ประชุมสมัชชำสหประชำชำติสมัยสำมัญ ครั้งที่ 70 (The 70th session
of the United Nations General Assembly) เมื่ อ วั น ที่ 25 กั น ย ำ ย น 2558 ณ ส ำ นั ก งำ น ให ญ่
สหประชำชำตินครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกำ ได้รับรองวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (The 2030
Agenda for Sustainable Development) และเป้ำหมำยกำรพัฒ นำที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อให้ ประเทศต่ำงๆ
นำไปปฏิบั ติให้ บ รรลุผ ลสำเร็จ เกิดกำรพัฒ นำอย่ำงยั่งยืนในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในช่ว ง
ระยะเวลำ 15 ปี (เดือนกันยำยน 2558 – สิงหำคม 2573)
รัฐบำลไทย โดยกำรนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้ลงนำมรับ “เป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ร่วมกับสมำชิกองค์กำรสหประชำชำติ
ประเทศอื่นอีก 192 ประเทศ อันเป็น “จริยธรรมสำกล” ที่ประชำคมโลกมีฉันทำมติร่วมกันว่ำจะใช้กำหนดทิศ
ทำงกำรพั ฒ นำในรอบ 15 ปี คือ ระหว่ำงปี พ.ศ. 2559-2573 ทั้ งนี้ หน่ว ยงำนที่รับ ผิ ดชอบ เช่น United
Nation จะต้อง กำหนดเกณฑ์และเป้ำหมำยของดัชนีกำรพัฒนำที่ยั่งยืนเพื่อประเทศต่ำง ๆ นำไปปฏิบัติเพื่อให้
เกิดควำมยั่งยืน
ในปี พ.ศ. 2559 ที่ป ระชุมคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒ นำที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ 2 ซึ่งมี พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน ได้มีมติกำหนดให้มี 30 เป้ำประสงค์เร่งด่วนที่จะต้องเร่งรัด
ดำเนิ น กำรในช่วง 5 ปี แรก จำกเป้ ำหมำย 17 ประกำร และ 169 เป้ ำประสงค์ ของ SDGs ที่จะต้องบรรลุ
เป้ำหมำยภำยใน 15 ปี โดยระบุว่ำเป็น “ประเด็นเร่งด่วน” และ “มีผลกระทบสูง” เช่น ระบบกำรผลิตอำหำร
ที่ยั่งยืน ยับยั้งกำรประมงที่ผิดกฎหมำยไร้กำรรำยงำนและไร้กำรควบคุม (IUU) ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน
เป็นต้น
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จานวน 17 ประเด็น คือ
1) กำรขจัดควำมยำกจนทุกรูปแบบ
2) กำรขจัดควำมหิวโหย กำรบรรลุถึงควำมมั่นคงทำงอำหำรและเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
3) กำรมีสุขภำพ และควำมเป็นอยู่ที่ดี
4) กำรได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพเท่ำเทียมทั่วถึงและมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
5) กำรบรรลุควำมเท่ำเทียมกัน ระหว่ำงเพศ กำรเพิ่มพลังสตรีและเด็กหญิง
6) กำรเข้ำถึงกำรใช้น้ำสะอำดและสุขำภิบำลที่ดี
7) กำรเข้ำถึงพลังงำนที่มั่นคงและสะอำด
8) กำรมีงำนที่มีคุณค่ำเพื่อเพิ่มกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ
9) กำรส่งเสริมอุตสำหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้ำง พื้นฐำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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10) กำรลดควำมเหลื่อมล้ำทั้งภำยในและระหว่ำงประเทศ
11) กำรตั้งถิ่นฐำนและชุมชนอย่ำงยั่งยืน
12) กำรส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
13) กำรเตรียมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
14) กำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอย่ำงยั่งยืน
15) กำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรบนบกและรักษำระบบนิเวศ
16) กำรสร้ำงสังคมสันติสุข ยุติธรรม และมีสถำบันทำงสังคมที่มีควำมเข้มแข็ง
17) กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในทุกระดับในกำรบรรลุถึงเป้ำหมำยของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของโลก
ปัจจัยความสาเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืน 5 องค์ประกอบ
1. ประชำชน : ขจัดปัญหำควำมยำกจนและควำมหิวโหย ลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม
2. ควำมมั่งคั่ง : ส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดีสอดคล้องกับธรรมชำติ
3. โลก : ปกป้องดูแลโลก ทรัพยำกรธรรมชำติ และสภำพภูมิอำกำศ เพื่อคนรุ่นหลัง
4. สันติภำพ : กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ
5. หุ้นส่วนควำมร่วมมือ : ร่วมมือและดำเนินกำรตำมวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในระดับโลก
กำรพั ฒ นำที่ ยั่ งยื น หรื อ SDGs เป็ น ประเด็ น ส ำคั ญ ที่ น ำมำใช้ ในกำรวำงทิ ศ ทำงแผนพั ฒ นำ
เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อให้ทุกภำคร่วมสร้ำงสังคมที่เป็นสุข ลดควำม
เหลื่อมล้ำทำงสังคม ขจัดปัญหำควำมยำกจน ส่งเสริมกำรเป็นเศรษฐกิจสีเขียว มีกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม โดยมีภำคส่วนต่ำงๆ ให้ควำมสนใจและนำแนวทำงไปดำเนินงำนมำกขึ้น
กระทรวงศึกษำธิ กำร (ศธ.) ได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลักในเป้ำหมำยที่ 4
สร้ำงหลักประกันว่ำทุกคนมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงครอบคลุมและเท่ำเทียมและสนับสนุนโอกำสในกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งประกอบด้วย 10 เป้ำประสงค์ โดยมี 2 เป้ำประสงค์ที่ถูกจัดลำดับให้อยู่ในเป้ำประสงค์
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนที่มีสำคัญ 30 ลำดับแรก ได้แก่
เป้า ประสงค์ที่ 4.1** สร้ำงหลักประกันว่ำเด็ก หญิ งและเด็กชำยทุกคนสำเร็จกำรศึกษำระดับ
ประถมศึ กษำและมั ธ ยมศึ ก ษำที่ มีคุ ณ ภำพ เท่ ำเที ย ม และไม่ มี ค่ำใช้จ่ ำย น ำไปสู่ ผ ลลั พ ธ์ท ำงกำรเรียนที่ มี
ประสิทธิผลภำยในปี 2573
เป้าประสงค์ที่ 4.2** สร้ำงหลักประกันว่ำเด็กหญิงและเด็กชำยทุกคนเข้ำถึงกำรพัฒนำ กำรดูแล
และกำรจั ดกำรศึกษำระดับ ก่อ นประถมศึกษำส ำหรับเด็ กปฐมวัยที่มี คุณ ภำพ ภำยในปี 2573 เพื่ อให้ เด็ ก
เหล่ำนั้นมีควำมพร้อมสำหรับกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ
เป้าประสงค์ที่ 4.3 ให้หญิงและชำยทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำ อุดมศึกษำ รวมถึง
มหำวิทยำลัย ที่มีรำคำที่สำมำรถจ่ำยได้และมีคุณภำพ ภำยในปี 2573
เป้าประสงค์ที่ 4.4 เพิ่มจำนวนเยำวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จำเป็น รวมถึงทักษะทำงเทคนิคและ
อำชีพสำหรับกำรจ้ำงงำน กำรมีงำนที่ดีและกำรเป็นผู้ประกอบกำร ภำยในปี 2573
เป้าประสงค์ที่ 4.5 ขจัดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเพศในกำรศึกษำ และสร้ำงหลักประกันว่ำกลุ่ มที่
เปรำะบำง ซึ่งรวมถึงผู้พิกำร ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้ำถึงกำรศึกษำและกำรฝึกอำชีพทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียม
ภำยในปี 2573
เป้าประสงค์ที่ 4.6 สร้ำงหลักประกันว่ำเยำวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนที่สูง ทั้งหญิงและชำย
สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ และคำนวณได้ ภำยในปี 2573
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เป้าประสงค์ที่ 4.7 สร้ำงหลั กประกันว่ำผู้เรียนทุกคนได้รับควำมรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรั บ
ส่งเสริมกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน รวมไปถึงกำรศึกษำสำหรับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และกำรมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืนฯ
ภำยในปี 2573
เป้าประสงค์ที่ 4.A สร้ำงและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทำงกำรศึกษำที่อ่อนไหวต่อเด็ก
ผู้พิกำร และเพศภำวะ และให้มีสภำพแวดล้อมทำงกำรเรียนรู้ที่ ปลอดภัย ปรำศจำกควำมรุนแรง ครอบคลุม
และมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน
เป้าประสงค์ที่ 4.B ขยำยจำนวนทุนกำรศึกษำในทั่วโลกที่ให้สำหรับประเทศกำลังพัฒนำ โดยเฉ
พำประเทศที่พัฒนำน้อยที่สุด ฯ
เป้ า ประสงค์ ที่ 4.C เพิ่ ม จ ำนวนครูที่ มี คุ ณ ภำพ รวมถึ งกำรด ำเนิ น กำรผ่ ำนทำงควำมร่ว มมื อ
ระหว่ำงประเทศในกำรฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนำฯ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
6.1 ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ
พัฒนาภาคเหนือ “ฐานเศรษฐกิจสร้า งสรรค์มูลค่า สูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศ
ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง”
1. พัฒนำกำรท่องเที่ยวและธุรกิจบริกำรต่อเนื่องให้มีคุณภำพ สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มอย่ำง
ยั่งยื น และกระจำยประโยชน์ อย่ ำงทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดกำรผลิ ตสิ นค้ำและบริกำรที่มีศักยภำพสูงด้วยภูมิ
ปัญญำและนวัตกรรม
2. ใช้โอกำสจำกเขตเศรษฐกิจพิเศษ และกำรเชื่อมโยงกับอนุภูมิภำค GMS BIMSTEC และ
AEC เพื่อขยำยฐำนเศรษฐกิจของภำค
3. ยกระดับเป็นฐำนกำรผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสำหกรรม
เกษตรแปรรูปที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่มสูง
4. พัฒนำคุณภำพชีวิตและแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
5. อนุรักษ์และฟื้นฟูป่ำต้นน้ำให้คงควำมสมบูรณ์ จัดระบบบริหำรจัดกำรน้ำอย่ำงเหมำะสม
และเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษหมอกควันอย่ำงยั่งยืน
6.2 ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง”
1. บริหำรจัดกำรน้ำให้เพียงพอต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและคุณภำพชีวิตอย่ำงยั่งยืน
2. สร้ำงควำมเข้มแข็งของฐำนเศรษฐกิจภำยในควบคู่กับ กำรแก้ไขปัญหำด้ำนทรัพยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
3. ใช้โอกำสจำกกำรพัฒนำโครงข่ำยคมนำคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลัก ภำคกลำง
และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนำเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภำค
4. พัฒนำควำมร่วมมือและใช้ประโยชน์จำกข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้ำน
6.3 ทิศทางการพัฒนาภาคกลาง
“พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัย และภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มี
มูลค่าสูง”
1. พัฒนำกรุงเทพฯ เป็นมหำนครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและ
แก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมเมือง
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2. พัฒ นำคุณภำพแหล่งท่องเที่ย วที่มีชื่อเสียงระดับ นำนำชำติแ ละสร้ำงควำมเชื่อมโยง
เพื่อกระจำยกำรท่องเที่ยวทั่วทั้งภำค
3. ยกระดั บ กำรผลิ ต สิ น ค้ ำเกษตรและอุ ต สำหกรรมโดยใช้ น วั ต กรรม เทคโนโลยี และ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ เพื่อให้สำมำรถแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน
4. บริหำรจัดกำรนำและทรัพยำกรธรรมชำติเพื่อแก้ไขปัญหำน้ำท่วม ภัยแล้ง และคงควำม
สมดุลของระบบนิเวศอย่ำงยั่งยืน
5. เปิดประตูกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวำยภำคกลำง-ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก
6. พัฒ นำควำมเชื่อ มโยงเศรษฐกิจ และสังคมกับทุกภำคเพื่อ เสริมสร้ำงเสถียรภำพและ
ลดควำมเหลื่อมล้ำภำยในประเทศ
6.4 ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก
“ฐานเศรษฐกิจชั้นนาของอาเซียน”
1. เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของฐำนอุตสำหกรรมเดิม และส่งเสริมกำรพัฒ นำ
อุตสำหกรรมแห่งอนำคต
2. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตอำหำรและสินค้ำเกษตร
3. ปรับปรุงมำตรฐำนสินค้ำและธุรกิจบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว
4. พัฒนำสภำพแวดล้อมเมืองสำคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองน่ ำอยู่ เอื้อต่อกำรขยำยตัวทำง
เศรษฐกิจและสังคมอย่ำงมีสมดุล
5. พัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจชำยแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้ำนให้
เจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม
6. พัฒนำคนและชุมชนให้มีคุณภำพโดยกำรจัดบริกำรสังคมให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน
7. ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้มีควำมหลำกหลำย อุดมสมบูรณ์
6.5 ทิศทางการพัฒนาภาคใต้
“ภาคใต้เป็นท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลกเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและ
ปาล์มน้ามันของประเทศและเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอื่นของโลก”
1. พัฒนำกำรท่องเที่ยวของภำคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภำพชั้นนำของโลก
2. พัฒนำอุตสำหกรรมกำรแปรรูปยำงพำรำและปำล์มนำมันแห่งใหม่ของประเทศ
3. พัฒนำกำรผลิตสินค้ำเกษตรหลักของภำค
4. พัฒ นำโครงสร้ำงพื้ น ฐำนสนับ สนุน กำรท่องเที่ยว กำรพัฒ นำเขตอุตสำหกรรม และ
กำรเชื่อมโยงกำรค้ำโลก
6.6 ทิศทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน
“เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สาคัญของประเทศ และเป็น
เมืองชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพื้นที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซียและ
สิงคโปร์”
1. พัฒนำอุตสำหกรรมเกษตรและอุตสำหกรรมแปรรูปกำรเกษตร เพื่อควำมมั่นคงให้กับ
ภำคกำรผลิต
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2. พัฒนำเมืองสุไหงโก-ลกและเมืองเบตงให้เป็นเมืองกำรค้ำและเมืองท่องเที่ยวชำยแดน
3. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
7. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) มีสำระสำคัญ
ดังนี้
1. น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มหำวชิรำลงกรณ บดินทร
เทพยวรำงกูร มำขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรศึกษำให้เกิดเป็นรูปธรรม เพรำะพระรำชปณิธำนของพระองค์ท่ำน ถือ
เป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบำย เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนแก่หน่วยงำนในสังกัด
2. การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
กระทรวงศึกษำธิกำรจะดำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี ภำยใต้วิสัยทัศน์
“ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”
ซึ่งได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศำสตร์ชำติเป็นจุดเน้นด้ำนกำรศึกษำที่จะดำเนินกำร 6 ด้ำน คือ
1) ควำมมั่นคง
2) กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
4) กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม
5) กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6) กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
3. จุดเน้นสาคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดาเนินงานและโครงการสาคัญของกระทรวง
ศึกษาธิการ
นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มอบจุดเน้นเชิง
นโยบำย แนวทำงกำรดำเนินงำน และโครงกำรสำคัญของกระทรวงศึกษำธิกำรโดยยึดกรอบยุทธศำสตร์ชำติ 6
ด้ำน เป็นหลักในกำรดำเนินกำรให้เป็นรูปธรรม ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง
แนวทางหลัก
1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
1.1.1 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลัก น้อมนำพระรำชปณิธำนและพระ
รำชกระแส ด้ำนกำรศึกษำ พัฒนำหลักสูตร กำรเรียนกำรสอนวิชำที่มีเนื้อหำเกี่ยวประวัติศำสตร์และสถำบัน
พระกษัตริย์
1.1.2 พัฒ นำกระบวนกำรเรียนกำรสอน เพื่อควำมปรองดองและสมำนฉันท์ เช่น
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
1.2 การบริหารจัดการ
1.2.1 กำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพื้นที่ชำยขอบ/ชำยแดน
1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
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2. ด้านการผลิต พัฒนากาลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนำกำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ
2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สือ่ และครูด้านภาษา
2.1.1 ยกระดั บ วิ ช ำภำษำอั ง กฤษรองรั บ Thailand 4.0 ในสถำนศึ ก ษำสั ง กั ด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงต่อเนื่อง และสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
โดยจัดทำ Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภำษำอังกฤษ สำหรับนักเรียนอำชีวศึกษำ และ
กำรอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของประชำชนในรูปแบบต่ำงๆ อำทิ หลักสูตร
ภำษำอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่ำง ๆ ที่หลำกหลำย
2.1.2 พัฒนำวิชำภำษำจีน โดยหลักกำรเดียวกับวิชำภำษำอังกฤษ โดยกำรสนับสนุน
ของสถำนทูตสำธำรณรัฐประชำชนจีน
2.1.3 ขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ (STEM Education) เพื่อแก้ปัญหำ
ขำดแคลน บุคลำกรสำยวิทยำศำสตร์ของประเทศ
2.1.4 พัฒนำโรงเรียนวิทยำศำสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพ
กำรแข่งขัน
2.2 ผลิตกาลังคนรองรับ New S-Curve โดยสำนพลังประชำรัฐด้ำนกำรศึกษำและจัด
กำรศึกษำทวิภำคีอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้สถำนกำรณ์จริงจำกสถำนประกอบกำรและชุมชน “ปรับโรงงำน เป็น
โรงเรียน” โดยมุ่งเน้ นให้ นักเรียน นักศึกษำได้ ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับกำรฝึ กทักษะกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น
เพื่อให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร
2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดกำรพัฒนำอำจำรย์ เพื่อผลิตนวัตกรรม
และเทคโนโลยี รองรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 10 อุตสำหกรรมใหม่
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แนวทางหลัก
3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
3.1.1 กำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย
1) กระทรวงศึกษำธิกำร รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบำล 1 ถึงระดับชั้น
อนุบำล 3 (เด็กอำยุ 3–5 ปี) และจัดทำมำตรฐำนผู้เรียน ครู สถำนศึกษำและผู้บริหำรเพื่อประกันคุณภำพให้แก่
เด็กปฐมวัยทุกสังกัด
2) หน่วยงำนอื่น อำทิ กระทรวงมหำดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก
3.1.2 กำรส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นกำรพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก
เยำวชน และต่อยอดกำรสร้ำงควำมดี ซึ่งโมเดลกำรสร้ำงควำมดีมีหลำยทำงทั้งกระบวนกำรลูกเสือ -เนตรนำรี
รวมทั้งรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงกำรยุวทูตควำมดี
2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดกำรโกง ควำมไม่ซื่อสัตย์”
3.1.3 กำรพัฒนำ ปรับปรุงหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน
1) หลักสูตรมีควำมยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถออกแบบหลักสูตรเองได้
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2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชำ ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชำภูมิศำสตร์
ICT และ Design and Technology โดยวิชำ ICT และ Design and Technology เป็นกำรสนับสนุนช่วยเหลือ
จำกประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกำ
3) แก้ไขปัญหำอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมกำรอ่ำนโดยเฉพำะกำรอ่ำน
ให้เด็กอนุบำลฟังและกำรปรับปรุงห้องสมุด
4) เน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรคิดวิเครำะห์ตำมรูปแบบ Active Learning
ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ เป็นกิจกรรม / วิธีกำรย่อย รวมทั้ง
กำรรองรับผลกำรทดสอบ PISA และ STEM Education
3.1.4 กำรวัดและประเมินผล
1) กำรวำงแผนกำรประเมินผลนักเรียนนำนำชำติ (PISA) เพื่อให้ผลคะแนน
สูงขึ้น
2) กำรประเมินผล O–Net ในวิชำสังคมศึกษำให้สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็นผู้ประเมิน สำหรับวิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ให้สถำบันส่งเสริมกำรสอน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ
3) กำรออกข้ อสอบวิช ำคณิ ตศำสตร์ และวิท ยำศำสตร์ ดำเนิ นกำรในรูป
คณะทำงำนออกข้อสอบ
3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3.2.1 กำรสรรหำครู
1) โครงกำรผลิ ตครูเพื่ อพัฒ นำท้ องถิ่น มอบให้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นหน่วยงำนหลักดำเนินกำรสรรหำครู
(กำรผลิต รูปแบบกำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรติดตำมพร้อมกำรพัฒนำ)
2) เปิดโอกำสให้คนเก่งมำเป็นครู
3.2.2 ปรับเกณฑ์กำรประเมินวิทยฐำนะครูให้เป็นกำรเชื่อมโยงกับกำรเรียนกำรสอน
เพื่อให้ครูอยู่ในห้องเรียน
3.2.3 กำรพัฒนำครู กำรอบรมครู
1) หลักสูตรในกำรอบรมครูให้มีควำมเชื่อมโยงกับกำรได้รับวิทยฐำนะและ
กำรได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับกำรอนุมัติ / เห็นชอบ รวมทั้งกำรพัฒนำ
ครูด้วยระบบ TPEP Online
2) หน่ ว ยดำเนิ น กำร ให้ ห น่ว ยงำนกลำงในกำรพั ฒ นำครู คณำจำรย์และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้แก่ สถำบันอุดมศึกษำ มหำวิทยำลัย และสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา โดยยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำที่
ต้องกำรควำมช่ว ยเหลือและพั ฒ นำเป็ น พิเศษอย่ำงเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งกำรดำเนิ นกำรตำมแนวทำง No
Child Left Behind คือ จัดทำข้อมูลเพื่อส่ งต่อผู้เรียน กำรป้องกัน กำรติดตำมเด็กออกกลำงคันโดยชุมชน
ผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีควำมจำเป็นและต้องกำรเป็นพิเศษ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณำกำรเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อกำรศึกษำ ให้สำมำรถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบเครือข่ำย ด้ำนระบบข้อมูล
สำรสนเทศ เพื่อกำรศึกษำ ด้ำนสื่ อและองค์ควำมรู้ รวมถึงกำรพัฒ นำบุคลำกรให้ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำง
สร้ำงสรรค์และรู้เท่ำทัน กำรเปลี่ยนแปลง
4.3 จัด ระบบการคัดเลือกเข้า เรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสร้ำงควำมเท่ำ
เทียมในกำรใช้สิทธิ์เข้ำศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำผ่ำนระบบ Clearing-House
5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
1. โครงกำรธนำคำรขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ นำกลับมำใช้ประโยชน์
2. กำรสร้ำงจิตสำนึกกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เช่น โรงเรียนตำมพระรำชดำริ : ต้นแบบ
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
3. หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยำยผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ
6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
6.1 เรื่องกฎหมาย
เตรียมควำมพร้อมเกี่ยวกับกฎหมำยกำรศึกษำ เพื่อรองรับร่ำงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
จำนวน 12 ฉบับ ดังนี้
6.1.1 กฎหมำยหลัก
1) พ.ร.บ. กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ....
2) พ.ร.บ.กองทุนช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. ....
3) พ.ร.บ. ปฏิรูปกำรศึกษำ : จัดตั้งคณะกรรมกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วัน
6.1.2 กฎหมำยรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปกำรศึกษำ
1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
2) พ.ร.บ. สภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3) พ.ร.บ. ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐำนะ และเงินประจำตำแหน่งข้ำรำชกำรครู
5) พ.ร.บ. กำรอุดมศึกษำ พ.ศ. ....
6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
7) พ.ร.บ. กำรศึกษำตลอดชีวิต พ.ศ. ....
8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. ....
9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนำครู พ.ศ. ....
6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน
6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่
ให้สำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด เป็นฐำนในกำรขับเคลื่อน
นโยบำยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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8. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560-2564)
กระทรวงศึกษำธิกำรในฐำนะหน่ วยงำนหลั กในกำรจัดกำรศึ กษำเพื่ อพั ฒ นำคุ ณ ภำพคนของ
ประเทศ ได้ จั ด ท ำแผนพั ฒ นำกำรศึ ก ษำของกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยมี
สำระสำคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์ :
“มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมสุขในสังคม”
โดยมีคำอธิบำย ดังนี้
“ผู้ เรี ย น” หมำยถึ ง เด็ ก เยำวชน นั ก เรีย น นั ก ศึ ก ษำ และประชำชน ที่ ได้ รั บ บริก ำรจำก
กระทรวงศึกษำธิกำร
“มี ค วำมรู้ คู่ คุ ณ ธรรม” หมำยถึ ง รอบรู้ รอบครอบ ระมั ด ระวั ง ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ขยั น อดทน
สติปัญญำ แบ่งปัน ซึ่งเป็น 2 เงื่อนไขตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
“มีคุณภำพชีวิตที่ดี” หมำยถึง มีอำชีพ มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในกำรดำรงชีวิต
“มี ค วำมสุ ข ” หมำยถึ ง ควำมอยู่ ดีมี สุ ข สำมำรถอยู่ร่ว มกั น อย่ำงเอื้ ออำทร มี ควำมสำมั ค คี
ปรองดอง
“สังคม” หมำยถึง สังคมไทย ภูมิภำคอำเซียน และสังคมโลก
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ / ประเภทสู่สำกล
2. เสริมสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงทั่วถึงเท่ำเทียม
3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล
เป้าหมายหลัก (Extreme Goals)
1. คุณภำพกำรศึกษำของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
และกำรพัฒนำประเทศในอนำคต
2. กำลังคนได้รับกำรผลิตและพัฒนำ เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. มีระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล โดยกำรมีส่วนร่วม
จำกทุกภำคส่วน
ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก
1. ผลสอบคะแนน PISA ในแต่ละวิชำ
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นองคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำหลักระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
จำกกำรทดสอบระดับชำติ
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำมีควำมเป็นพลเมืองและพลโลก
5. สัดส่วนผู้เข้ำเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยประเภทอำชีวศึกษำต่อสำยสำมัญ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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6. ร้อยละควำมพึงพอใจของนำยจ้ำง ผู้ประกอบกำร ที่มีต่อผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำ
และระดับอุดมศึกษำ
7. ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำและระดับอุดมศึกษำได้งำนทำหรือประกอบ
อำชีพอิสระภำยใน 1 ปี
8. ร้อยละของผลงำนวิจัย นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับกำรเผยแพร่และตีพิมพ์
9. ร้อยละขององค์ควำมรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ หรือแก้ไขปัญหำชุมชนท้องถิ่น
10. จำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยของคนไทย อำยุ 15 – 59 ปี
11. ร้อยละของกำลังแรงงำนที่สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้นขึ้นไป
12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชำกรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (อำยุ 15 - 17 ปี)
13. สัดส่วนผู้เรียนในสถำนศึกษำทุกระดับของรัฐต่อเอกชน
14. จำนวนภำคีเครือข่ำยที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัด / พัฒนำ /ส่งเสริมกำรศึกษำ
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศำสตร์พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล
2. ยุทธศำสตร์ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3. ยุทธศำสตร์ผลิตและพัฒนำกำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำร
พัฒนำประเทศ
4. ยุทธศำสตร์ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ยุทธศำสตร์ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
6. ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
9. แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษำธิกำรได้กำหนดสำระสำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้คู่คุณธรรมอย่ำงมีคุณภำพ ทั่วถึง และเสมอภำค เป็นกำลังคน
ที่มีทักษะและศักยภำพรองรับกำรพัฒ นำประเทศ ที่ สอดคล้องกับหลักปรัช ญำของเศรษฐกิจพอเพีย งและ
กำรเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทเทียบเท่ำระดับสำกล
2. เสริมสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
3. ผลิต พัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพกำลังคน
4. พัฒนำสิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย และนวัตกรรม
5. เพิ่มประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของชำติ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน รวมทั้งงำนวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
เป้าประสงค์หลัก
1. คุณภำพกำรศึกษำของไทยดีขึ้น
2. คนไทยได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ
3. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำประเทศในอนำคต
4. กำลังคนได้รับกำรผลิตและพัฒนำทักษะให้มีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของพื้นที่และ
ประเทศ
5. คนไทยมีองค์ควำมรู้ สำมำรถสร้ำงสรรค์สิ่งประดิษฐ์ พัฒนำงำนวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ
6. มีร ะบบบริห ำรจัด กำรศึก ษำที่มีป ระสิท ธิภ ำพ เน้น กำรมีส่ว นร่ว มจำกทุก ภำคส่ว น และ
กำรกระจำยอำนำจสู่ภูมิภำค
10. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์
“ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำตลอดชีวิตที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค และมีทักษะกำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย ที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนำศักยภำพและระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนทั้งในส่วนกลำงและภูมิภำคให้มีประสิทธิภำพ เอื้อต่อ
กำรพัฒนำคุณภำพบุคลำกร กำรปฏิบัติงำนและเป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียน
4. ส่งเสริม สนับสนุนกำรบูรณำกำรกำรปฏิบัติงำนตำมยุทธศำสตร์ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
และสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดให้บรรลุผลตำมบทบำทและภำรกิจที่กำหนด
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ค่านิยม TEAMWINS
T = Teamwork กำรทำงำนเป็นทีม
E = Equality of Work ควำมเสมอภำคในกำรทำงำน
A = Accountability ควำมรับผิดชอบ
M = Morality and Integrity กำรมีศีลธรรมและมีควำมซื่อสัตย์
W = Willful ควำมมุ่งมั่นตั้งใจทำงำนอย่ำงเต็มศักยภำพ
I = Improvement กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ
N = Network and Communication กำรเป็นเครือข่ำยที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
S = Service Mind กำรมีจิตมุ่งบริกำร
เป้าประสงค์รวม
1. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ทั่วถึง และเสมอภำค
2. ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
2. พัฒนำกำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
3. พัฒนำศักยภำพคนให้มีคุณภำพ
4. สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
5. ส่งเสริมและจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
1. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพที่สอดคล้องเหมำะสมกับกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่สนองควำมต้องกำรของตลำดงำนและประเทศ
3. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
4. ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และเสมอภำค
5. ผู้เรียนมีคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. หน่วยงำนทั้งในส่วนกลำงและภูมิภำคมีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
ย.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์
1.1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำในทุ กระดับ ทุกกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบัน
หลักของชำติและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 ยกระดับ คุณ ภำพและส่ งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในเขตพัฒ นำพิเศษเฉพำะกิจ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้
1.3 ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตำม
แนวตะเข็บชำยแดน และพื้นที่เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม
กลุ่มชนชำยขอบ และแรงงำนต่ำงด้ำว)
1.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด และภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่
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ย.2

พัฒนากาลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์
2.1 ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรองค์ควำมรู้แบบสหวิทยำกำร(อำทิ สะเต็ม ทวิศึกษำ)
2.2 เสริมสร้ำงทักษะกำลังแรงงำนที่มีศักยภำพตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในพื้นที่
และภูมิภำค
2.3 เพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนเพื่อยกระดับทักษะกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศของผู้เรียน
2.4 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม

ย.3

พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์
3.1 พัฒ นำหลัก สูต ร เนื้อ หำสำระ สื่อกำรเรีย นกำรสอน กระบวนกำรจัด กำรเรีย นกำรสอน
กำรนิเทศ กำรวัด ประเมินผลให้ทันกับควำมก้ำวหน้ำและกำรเปลี่ยนแปลงทำงวิทยำกำรและสังคม
กำรเรี ย นรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้ อ งกับ ควำมต้ องกำรของกลุ่ มเป้ ำหมำย บริบทพื้ น ที่ ภู มิภ ำค
ยุทธศำสตร์และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ
3.2 ส่งเสริมและบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และควำมเป็นพลเมือง
3.3 พัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย

ย.4

สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
กลยุทธ์
4.1 เพิ่มและกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำในระบบ นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้
ผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงโอกำสทำงกำรเรียนรู้ได้อย่ำงหลำกหลำย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และกลุ่มเป้ำหมำย
4.2 พั ฒ นำและส่ งเสริม กำรใช้เทคโนโลยี ดิจิ ทั ล เพื่ อกำรจั ดกำรเรียนกำรสอนและกำรเรีย นรู้
ตลอดชีวิต
4.3 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลของจังหวัด ภำค และฐำนข้อมูลกลำงด้ำนกำรศึกษำให้เป็นเอกภำพ
เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบันและทันต่อกำรใช้งำน

ย.5

ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
5.1 ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และจั ดกำรเรีย นกำรสอนเพื่ อ สร้ำงจิ ตส ำนึ กรัก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ มและน ำ
แนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ
5.2 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กำรจั ด กิ จ กรรมที่ สอดคล้ อ งกั บ กำรเสริ ม สร้ ำ งคุ ณ ภ ำพ ชี วิ ต
ในพื้นที่และภูมิภำค
5.3 พัฒนำองค์ควำมรู้ งำนวิจัยด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต
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ย.6

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
6.1 พัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
6.2 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำน
6.3 ปรับปรุงโครงสร้ำงและอำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนให้เหมำะสมเอื้อต่อกำรบริหำรจัดกำร
ที่มีประสิทธิภำพ
6.4 ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำที่บูรณำกำรกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงส่วนกลำง ภำค และ
จังหวัด
6.5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนในระดับพื้นที่และภูมิภำคให้สำมำรถพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
6.6 ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
6.7 พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ปฏิบัติงำนได้
อย่ำงเต็มศักยภำพ

11. อานาจหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการภาค 1-18
ส ำนั กงำนศึก ษำธิกำรภำค 1-18 (ศธภ. 1-18) ตั้งขึ้น ตำมค ำสั่ งหั ว หน้ ำคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร สั่ง ณ วันที่ 3 เมษำยน
พุทธศักรำช 2560 (ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 134 ตอนพิเศษ 96ง 3 เมษำยน 2560) เป็นหน่วยงำน
สังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร มีภำรกิจ อำนำจหน้ำที่ โครงสร้ำงหน่วยงำนภำยในและหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ ดังนี้
ภารกิจ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1-18 ปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับพื้นที่ ทำหน้ำที่
ขับเคลื่อนกำรศึกษำในระดับภำคและจังหวัดโดยกำรอำนวยกำร ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒ นำกำรศึกษำ
แบบร่วมมือและบูรณำกำรกับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนอื่นหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่นั้น ๆ
อานาจหน้าที่
(1) กำหนดยุทธศำสตร์และบทบำทกำรพัฒนำภำคต่ำง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศ ทำง
กำรพัฒนำประเทศ ทิศทำงกำรดำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับภูมิภำคหรือจังหวัด นโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด รวมทั้งกำรพัฒนำด้ำนอื่น ๆ
ในพื้นที่รับผิดชอบตำมศักยภำพและโอกำสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่
(2) สนับสนุนกำรพัฒนำจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรวิจัยและพัฒนำ
(3) กำกับดูแล ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่
รับผิดชอบ
(4) สนับสนุนกำรตรวจรำชกำร และติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์
ของกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่รับผิดชอบ
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(5) ประสำนกำรบริหำรงำนระหว่ำงรำชกำรส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคให้เกิดกำรพัฒ นำอย่ำง
บูรณำกำรในระดับพื้นที่ของหลำยจังหวัด โดยยึดกำรมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชำชนเป็นหลัก
(6) ปฏิบั ติงำนร่วมกับ หรื อสนับสนุ นกำรปฏิบั ติงำนของหน่ว ยงำนอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับ
มอบหมำย
โครงสร้างหน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตำมประกำศส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงศึ ก ษำธิก ำร เรื่อ งกำรแบ่ งหน่ ว ยงำนภำยในส ำนั ก งำน
ศึกษำธิกำรภำคและส ำนั กงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สังกัด ส ำนักงำนปลั ดกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวัน ที่ 12
มิถุนำยน 2560
สานักงานศึกษาธิการภาค แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 5 กลุ่มงาน ได้แก่
1) กลุ่มอานวยการ
2) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
3) กลุ่มบริหารงานบุคคล
4) กลุ่มพัฒนาการศึกษา
5) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
โดยแต่ละกลุ่มงาน มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1) กลุ่มอานวยการ
1.1) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรทั่วไป
1.2) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน บัญชี และพัสดุ
1.3) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบุคคลของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
1.4) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำน และกำรควบคุมภำยใน
1.5) ดำเนิ น งำนเกี่ ย วกับ งำนประชำสั ม พั น ธ์เผยแพร่กิ จกรรมและผลงำนของส ำนั ก งำน
ศึกษำธิกำรภำคและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ
1.6) ดำเนินงำนเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม และยำนพำหนะ
1.7) จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค รวมทั้งติดตำมและรำยงำนผล
กำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
1.8) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนพัฒนำองค์กำร
1.9) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมำย
2) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
2.1) แปลงยุทธศำสตร์ชำติสู่กำรปฏิบัติในระดับภำคและจังหวัดที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด และกำรพัฒนำด้ำนอื่น ๆ
ตำมศักยภำพและโอกำสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่
2.2) ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ และจัดทำดัชนีทำงกำรศึกษำระดับภำค รวมทั้งสื่อสำรเพื่อ
สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงในพื้นที่รับผิดชอบ
2.3) จัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค
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2.4) กำกับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ ติดตำมและประเมินผลเกี่ยวกับแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด
ในพื้นที่รับผิดชอบ
2.5) ศึกษำ วิเครำะห์ ประสำน และจัดระบบกำรพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในพื้นที่
รับผิดชอบ
2.6) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
ให้สำมำรถใช้ประโยชน์ร่วมกันในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ
2.7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย
3) กลุ่มบริหารงานบุคคล
3.1) สนั บ สนุ น ประสำน และพิ จ ำรณำให้ ค วำมเห็ น เกี่ ย วกั บ กำรบริห ำรงำนบุ ค คลของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของ กศจ. และ อกศจ. ในพื้นที่รับผิดชอบ
3.2) กำกับดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
3.3) กำกับดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำก
รำชกำร กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ของข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ
3.4) ส่งเสริม สนับสนุน และพั ฒนำกำรเสริมสร้ำงและกำรปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม
ของข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ
3.5) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย
4) กลุ่มพัฒนาการศึกษา
4.1) ส่งเสริม สนับสนุนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
4.2) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และ
นวัตกรรมทำงกำรศึกษำระดับภำค
4.3) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำระดับภำค
4.4) กำกับดูแล เร่งรัด นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำงำนวิชำกำรและกำรพัฒนำ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ
4.5) ประสำนกำรบริหำรงำนระหว่ำงรำชกำรส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคให้เกิดกำรบูรณำกำร
ในระดับพื้นที่ของหลำยจังหวัด
4.6) ส่งเสริม สนับสนุนกำรยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในเขต
พัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพื้นที่พิเศษ
4.7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย
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5) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
5.1) กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมิน ผลกำรดำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
5.2) กำกับดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำน
กำรศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่รับผิดชอบ
5.3) วำงแผนและจัดระบบกำรประสำนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
ในพื้นที่รับผิดชอบ
5.4) ติ ด ตำมและป ระเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำน ตำมน โยบ ำย และยุ ท ธศำสตร์ ข อง
กระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่รับผิดชอบ
5.5) จัดระบบกำรประสำน สนับสนุน ช่วยเหลือ และกำรรำยงำนเหตุภัยพิบัติ และภำวะ
วิกฤตทำงกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ
5.6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย
รายชื่อกระบวนการหลักของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 (ลพบุรี)
1. กระบวนกำรจัดทำยุทธศำสตร์และแผนพัฒนำในพื้นที่
2. กระบวนกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร
ในพื้นที่
3.
4.
5.
6.

กระบวนกำรจัดกิจกรรมทำงวิชำกำรในกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำในพื้นที่
กระบวนกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่
กระบวนกำรสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่
กระบวนกำรฝึกอบรมและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพื้นที่

รายชื่อกระบวนการสนับสนุนของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 (ลพบุรี)
1. กระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรขององค์กร
2. กระบวนกำรงำนรับ-ส่งหนังสือรำชกำร
3. กระบวนกำรพัฒนำบุคลำกร
4. กระบวนกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระดับสำนัก
5. กระบวนกำรงำนกำรเงิน
6. กระบวนกำรงำนบัญชี
7. กระบวนกำรงำนบริหำรพัสดุ
12.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT)
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ได้วิเครำะห์บริบทและสภำพแวดล้อมขององค์กรปัจจุบัน รวมถึง
แนวโน้มที่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ทั้งด้ำนสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี นวัตกรรม
เศรษฐกิจ กำรเมือง กฎหมำย และผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ทำให้ทรำบถึงสถำนกำรณ์และสถำนภำพของ
สำนักงำน ดังนี้
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จุดแข็ง (Strength)
1. หน่วยงำนมีภำรกิจและขอบเขตงำนที่มีกฎหมำยรองรับ
2. ผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรสนับสนุนตรวจรำชกำรที่ผ่ำนมำได้รับกำรยอมรับจำกหน่วยรับ
กำรตรวจ โดยผลกำรสำรวจมีควำมพึงพอใจต่อกำรดำเนินงำนอยู่ในระดับมำกที่สุด
3. ผลกำรปฏิบัติงำนในภำพรวมของหน่วยงำนเป็นที่ยอมรับ มีคะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมคำรับรองระดับสำนักฯ อยู่ในระดับต้นๆของหน่วยงำนเดียวกัน
4. ผู้บริหำรของหน่วยงำนดำรงตำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง
5. ผู้บริหำร หั วหน้ ำกลุ่มของสำนักงำนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีวิสัยทัศน์ในกำรบริห ำร
จัดกำร และบริหำรอย่ำงเป็นระบบ โดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วม
6. บุคลำกรรุ่นใหม่ มีศักยภำพสูง ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ
7. บุคลำกรส่วนใหญ่มีวุฒิกำรศึกษำสูง และมีประสบกำรณ์ในกำรทำงำน
8. บุคลำกรมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน
9. บุคลำกรมีอัธยำศัยไมตรี มีจิตมุ่งบริกำรสูง มีควำมรับผิดชอบงำน มีทักษะในกำรทำงำนเป็นทีม
(Team Work) และมีควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของขององค์กร (Ownership)
10. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรภำยในที่เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำน
11. โครงสร้ำงบุคลำกรของหน่วยงำนมีจำนวนไม่มำกซึ่งเหมำะสมกับกำรบริหำรงำนในแนวรำบ
จุดอ่อน (Weakness)
1. หน่วยงำนมีกำรเปลี่ยนแปลงภำรกิจใหม่ ทำให้บุคลำกรส่วนหนึ่งยังไม่มั่นใจในกำรปฏิบัติงำน
และมีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับภำรกิจ
2. บุ ค ลำกรส่ ว นหนึ่ งขำดแรงจู งใจในกำรปฏิ บั ติ งำนเนื่ องจำกไม่ ได้ รับ กำรสนั บ สนุ น ให้ เกิ ด
ควำมก้ำวหน้ำในตำแหน่งหน้ำที่กำรงำน
3. งบประมำณที่ได้รับจัดสรรยังไม่สอดคล้องกับควำมจำเป็นที่แท้จริงของหน่วยงำน โดยเฉพำะ
งบกำรจ้ำงบุคลำกรภำยนอกเพื่อปฏิบั ติงำนด้ำนกำรดูแลทำควำมสะอำด และรักษำควำมปลอดภัยอำคำร
สถำนที่
4. ขำดระบบฐำนข้ อ มู ล เพื่ อ สนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ งำนตำมภำรกิ จ ที่ ส ำมำรถเชื่ อ มโยงกั บ
ฐำนข้อมูลของหน่วยงำนในสังกัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ
โอกาส (Opportunity)
1. มีกฎหมำย ระเบี ย บ รองรับ กำรปฏิ บั ติ งำนที่ ส ำมำรถให้ ห น่ ว ยงำน สถำนศึ กษำในสั งกั ด
กระทรวงฯ ร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนได้
2. ผู้บริหำรระดับสูงเห็นควำมสำคัญของกำรมีหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่ประสำนและบูรณำกำรกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำให้เกิดพลังในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ทำงกำรศึกษำ
3. หน่วยเหนือสนับสนุนส่งเสริมกำรดำเนินกำรพัฒ นำกำรศึกษำในควำมรับผิดชอบให้เป็นไป
ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร
4. เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรที่ทันสมัย ช่วยให้กำรประสำนกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
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5. มีสถำบันทำงกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ และผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชำญด้ำนต่ำงๆ ในพื้นที่ที่มี
ศักยภำพ สำมำรถสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนได้
6. หน่วยงำน/ผู้รับบริกำรเห็นควำมสำคัญและให้กำรยอมรับ ให้ควำมร่วมมือ ในกำรปฏิบัติงำน
ตำมภำรกิจ
7. มีเครือข่ำยร่วมพัฒนำงำนทำงกำรศึกษำที่เข้มแข็ง
อุปสรรค (Threat)
1. ระเบียบ / แนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจในบำงเรื่องยังไม่ชัดเจน เนื่องจำกสำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค เป็นหน่วยงำนที่จัดตั้งขึ้นใหม่
2. ระบบ career path ของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ยังไม่ชัดเจน ทำให้บุคลำกรใน
สังกัดสำนักงำนศึกษำธิกำรภำคไม่ได้รับกำรสนับสนุนให้เกิดควำมก้ำวหน้ำในตำแหน่งหน้ำที่
3. แผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล (Individual Development Plan) ไม่ได้รับกำรส่งเสริมและ
ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องโดยสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
4. นโยบำยเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้กำรดำเนินงำนในบำงเรื่องขำดควำมต่อเนื่อง
5. สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงำนที่เชื่อมและส่งต่อนโยบำย ยังขำดอัตรำกำลัง
ตำมกรอบโครงสร้ำงที่กำหนดไว้ ส่งผลให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยยังขำดประสิทธิภำพ
6. กำรปฏิรูปกำรศึกษำในส่วนภูมิภำคเป็นเรื่องใหม่ หน่วยงำนที่ต้องปฏิบัติงำนร่วมกัน ในพื้นที่
ยังขำดควำมเข้ำใจทีช่ ัดเจนในบทบำท อำนำจหน้ำที่ และแนวทำงกำรดำเนินงำน
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 มีปัจจัยที่เป็นจุดแข็งมำกกว่ำจุดอ่อน ปัจจัยที่เป็นจุดแข็งสำคัญคือ
ในด้ำนบทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนมีควำมชัดเจน ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ มีควำมสำมำรถในกำรบริหำร บุคลำกร
มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน กล่ำวคือ มีวุฒิ กำรศึกษำสูง มีควำมรับผิดชอบ มีจิตมุ่งบริกำร และมีผ ลกำร
ปฏิ บั ติงำนเป็ น ที่ ป ระจั กษ์ และยอมรั บ จำกหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องทุ กฝ่ ำย ในขณะเดียวกัน มีจุด อ่อนที่ค วร
ดำเนินกำรในด้ำนสมรรถนะบุคลำกรตำมภำรกิจใหม่ รวมทั้งกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 มีปั จจัยที่เป็นโอกำสมำกกว่ำอุปสรรค ปัจจัยโอกำสที่สำคัญ คือ
กำรที่ผู้บริหำรระดับสูงให้ควำมสำคัญกับหน่วยงำน ทำให้มีกฎหมำย และนโยบำย สนับสนุนและเอื้อต่อกำร
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ ซึ่งเป็นโอกำสให้สำมำรถดึงหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องเข้ำมำร่วมมือในกำร
ดำเนินงำนได้ นอกจำกนี้ในพื้นที่ยังปัจจัยโอกำสที่มีสถำบันทำงกำรศึกษำ และผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งเป็น
โอกำสที่หน่วยงำนจะใช้ประโยชน์ในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้มีคุณภำพ
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สรุปผลการประเมินสภาวะแวดล้อมของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
ผลกำรประเมิน สถำนภำพของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 จำกกำรวิเครำะห์ ส ภำพแวดล้ อม
ภำยนอกและภำยในดังกล่ำวข้ำงต้น สำมำรถประเมินสถำนภำพหน่วยงำนได้ว่ำอยู่ในลักษณะ “เอื้อและแข็ง”
(STAR) กล่ำวคือ หน่วยงำนมีโอกำสในกำรปฏิบั ติงำนให้บรรลุผลสำเร็จตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เนื่องจำกปัจจัยด้ำนกำรบริหำรมีควำมพร้อม ในช่วงระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ ปัจจัยด้ำนบุคลำกรกลำยเป็นจุดอ่อน
เนื่องจำกมีบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์เกษียณอำยุรำชกำรและลำออกจำกรำชกำร ในขณะที่บุคลำกรที่เหลืออยู่
มีอำยุรำชกำรและประสบกำรณ์ทำงำนน้อย ประกอบกับภำรกิจของหน่วยงำนมีกำรปรับเปลี่ยนไปมุ่งเน้นทำ
หน้ำที่ในกำรวำงแผน กำรติดตำมและกำรประเมินผล จึงจำเป็นต้องเร่งวำงแผนเตรียมบุคลำกรทดแทน
ผู้เกษียณอำยุรำชกำร และเร่งพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรให้มีศักยภำพที่สอดคล้องกับภำรกิจใหม่ที่สำคัญ ได้แก่
ควำมสำมำรถในด้ำนกำรวิเครำะห์นโยบำยและแผน กำรจัดทำแผนเชิงยุทธศำสตร์ และกำรติดตำมประเมินผล
อย่ำงไรก็ตำม กำรปรับเปลี่ยนโครงกำรสร้ำงให้มีสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ส่งต่อนโยบำย
ไปยังหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำซึ่งถือว่ำเป็นโอกำสในกำรปฏิบัติงำน แต่ในข้อเท็จจริงขณะนี้
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ยังไม่มีอัตรำกำลังและระบบงำนที่ชัดเจน ทำให้กำรกำรปฏิบัติงำนบำงส่วนอำจมี
ปัญหำ เช่น กำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในพื้นที่ กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึ ก ษำ จ ำเป็ น ที่ ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรภำค ต้ อ งสร้ำ งระบบกลไก หรือ เครื อ ข่ ำ ย และช่ ว ยสนั บ สนุ น
พัฒนำกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวให้มีประสิทธิภำพ
นอกจำกนี้ ในด้ำนบุคคล เนื่องจำก ระบบ career path ของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ไม่เอื้อต่อควำมก้ำวหน้ำในตำแหน่งหน้ ำที่กำรงำนของบุคลำกร และปัจจัยด้ำนงบประมำณที่ได้รับมีจำกัด
นับเป็นปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนที่มีผลให้บุคคลขำดขวัญกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน ผู้บริหำรควรรักษำและส่งเสริม
กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรทำงำนที่ดี รวมทั้งจัดหำวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนในกำรปฏิบัติงำนให้เอื้อและเพียงพอ
เพื่อให้บุคลำกรมีควำมสุขกับกำรปฏิบัติงำน นอกจำกนี้ ภำรกิจของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำคมีกำรขยำยและ
ปรับ เปลี่ ยนไป ทำให้ ผ ลกำรปฏิบั ติงำนจะมีผลกระทบต่อควำมน่ำเชื่อถือและกำรยอมรับของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง จึงควรนำแนวทำงตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดภำครัฐมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อยกระดับกำรพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน ภำยใต้กำรส่งเสริม สนับสนุนจำก
ปัจจัยภำยนอก ได้แก่ ปัจจัยด้ำนนโยบำยและกฎหมำยที่เอื้อต่อกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจ
จุดเน้นในการพัฒนาของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้เชื่อมต่อกับสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. พัฒนำกลไกกำกับ ติดตำม ประเมินผล รวมถึงเพิ่มสมรรถนะบุคลำกรของสำนักงำน และ
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ด้ำนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ กำรกำกับ ติดตำมประเมินผล และกำรทำงำน
วิชำกำร วิจัยและพัฒนำ ในรูปแบบกำรเรียนรู้ของบุคลำกรร่วมกัน (Professional Learning Community : PLC)
และเกิดระบบกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management : KM) ขึ้นภำยในหน่วยงำน
3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ ตลอดจนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรวิจัย
และด้ ำ นกิ จ กรรมทำงกำรศึ ก ษำเพื่ อ กำรพั ฒ นำกำรจั ด กำรศึ ก ษำตำมยุ ท ธศำสตร์ และจุ ด เน้ น ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร อำทิ กำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน ภำษำไทย/อังกฤษ กำรคิดวิเครำะห์อย่ำงสร้ำงสรรค์
กำรจัดกำรเรียนรู้ ในรูปแบบ STEM กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
4. สร้ำงควำมร่วมมือและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ด้วยรูปแบบกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรแสดงผลงำนกำรปฏิบัติงำนตำม
นโยบำยที่สำคัญ และกำรประชุมร่วมกันอย่ำงสม่ำเสมอ
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ส่วนที่ 4
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
จำกกำรวิเครำะห์ นโยบำยและยุทธศำสตร์ทำงกำรศึกษำทิศทำงองค์กรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี บทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำน และควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริกำรในปีที่ผ่ำนมำ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 จึงได้กำหนดกรอบและแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ไว้ดังนี้
1. วิสัยทัศน์
“เป็นกลไกสำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค
เพื่อรองรับสังคมโลกในศตวรรษที่ 21”
2. พันธกิจ
1. ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำแบบร่วมมือและบูรณำกำร สู่กำรปฏิบัติ
ในพื้นที่ให้เกิดควำมมั่นคงและยั่งยืน
2. ส่งเสริม สนับสนุน งำนด้ำนวิชำกำร กำรวิจัยและพัฒนำ เพื่อเพิ่มโอกำสและควำมเสมอภำค
ทำงกำรศึกษำที่มคี ุณภำพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล กำรดำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำตำม
นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร
4. ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
5. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น กำรบริห ำรจั ด กำรของส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิก ำรภำคและส ำนั ก งำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดให้มีประสิทธิภำพ
3. ค่านิยมองค์กร
M = Moral
Y = Youth
H = Happy
E = Enthusiastic
R = Responsibility
O = Ownership

มีคุณธรรม
มีควำมสดใสและมุ่งประโยชน์เพื่อเยำวชนของชำติ
มีควำมสุขในกำรทำงำน
มีควำมกระตือรือร้นในกำรทำงำน
มีควำมรับผิดชอบในหน้ำที่
มีควำมรู้สึกเป็นเจ้ำขององค์กร
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4. ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ เพื่ อเสริมสร้ำงควำมมั่นคง โดยยึดหลัก
กำรมีส่วนร่วม
2. ส่งเสริม สนับสนุน งำนด้ำนวิชำกำร กำรวิจัยและพัฒนำ เพื่อสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค
ทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. ก ำกั บ ติ ด ตำม และประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนกำรจั ด กำรศึ ก ษำ ตำมนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร
4. ส่งเสริม สนับสนุน กำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
5. ส่งเสริม สนับสนุน กำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
5. เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
1. หน่ ว ยงำน สถำนศึ ก ษำ และภำคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ ง มี ก ำรขั บ เคลื่ อ นนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ สู่กำรปฏิบัติในพื้นที่
2. ภำคีเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนทำงด้ำนวิชำกำร กำรวิจัยและ
พัฒนำ กำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพ
3. ผลกำรตรวจ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำทั้งในระดับนโยบำยและกำรปฏิบัติ
สำมำรถเป็นข้อมูลในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ
4. กลุ่มบริหำรงำนบุคคลของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สำมำรถปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. ส ำนั กงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนั กงำนศึกษำธิกำรจังหวัด มีกำรบริห ำรจัดกำรที่ มี
ประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้น
6. ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์
1. ระดับควำมสำเร็จของกำรขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
สู่กำรปฏิบัติในพื้นที่
2. ระดับควำมสำเร็จของกำรสนับสนุนทำงด้ำนวิชำกำร กำรวิจัยและพัฒนำ เพื่อเพิ่มโอกำส
และคุณภำพทำงกำรศึกษำ
3. ระดั บ ควำมส ำเร็ จ ของกำรสนั บ สนุ น กำรตรวจรำชกำร (กรณี ป กติ) และกำรติ ดตำม
ประเมินผลกำรดำเนินงำนทำงกำรศึกษำและกำรจัดกำรศึกษำในพื้นที่
4. ระดั บ ควำมส ำเร็ จ ของกำรส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น กำรบริ ห ำรงำนบุ ค คลของส ำนั ก งำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่
5. ระดับควำมสำเร็จของกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองฯของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
และสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
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7. กลยุทธ์ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริม สนั บ สนุ น กำรพัฒ นำเทคโนโลยีส ำรสนเทศและระบบดิจิตอล เพื่อสร้ำงและ
พัฒนำกระบวนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
2. ใช้กระบวนกำรสร้ำงและพัฒนำภำคีเครือข่ำยทำงกำรศึกษำและภำคส่วนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้มีส่วนร่วมในงำนด้ำนวิชำกำร กำรวิจัยและพัฒนำ เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
3. ปรับปรุงพัฒนำกลไกและระบบกำรกำกับ ติดตำมและประเมินผลให้มีประสิทธิภำพ
4. เสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มบริหำรงำนบุคคลของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
5. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
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แผนที่ยุทธศาสตร์ สานักงานศึกษาธิการภาค 2 (ลพบุรี) สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

“เป็นกลไกสำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค เพื่อรองรับสังคมโลกในศตวรรษที่ 21”
1. ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำแบบร่วมมือและบูรณำกำร สู่กำรปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดควำมมั่นคงและยั่งยืน
2. ส่งเสริม สนับสนุน งำนด้ำนวิชำกำร กำรวิจัยและพัฒนำ เพื่อเพิ่มโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล กำรดำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำ ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร
4. ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
5. ส่งเสริม สนับสนุน กำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดให้มีประสิทธิภำพ

ยุทธศาสตร์

1. ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคง โดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วม
2. ส่งเสริม สนับสนุน งำนด้ำนวิชำกำร กำรวิจัยและพัฒนำ เพื่อสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำ ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร
4. ส่งเสริม สนับสนุน กำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
5. ส่งเสริม สนับสนุน กำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ

เป้าประสงค์

1. หน่วยงำน สถำนศึกษำ และภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีกำรขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ สู่กำรปฏิบัติในพื้นที่
2.ภำคีเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนทำงด้ำนวิชำกำร กำรวิจัยและพัฒนำ กำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำให้มีคุณ ภำพ
3. ผลกำรตรวจ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำทั้งในระดับนโยบำยและกำรปฏิบัติ สำมำรถเป็นข้อมูลในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุ ณภำพ
4.กลุ่มบริหำรงำนบุคคลของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สำมำรถปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. สำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด มีกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้น

ตัวชี้วัด

งาน/โครงการ

1. ระดับควำมสำเร็จของกำรขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติในพื้นที่
2. ระดับควำมสำเร็จของกำรสนับสนุนทำงด้ำนวิชำกำร กำรวิจัยและพัฒนำ เพื่อเพิ่มโอกำสและคุณภำพทำงกำรศึกษำ
3. ระดับควำมสำเร็จของกำรสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร (กรณีปกติ) และกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนทำงกำรศึกษำและกำรจัดกำรศึกษำในพื้นที่
4. ระดับควำมสำเร็จของกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรบริหำรงำนบุคคลของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่
5. ระดับควำมสำเร็จของกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองฯของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
1. โครงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำสูก่ ำรปฏิบัติระดับภำคในพื้นที่ควำมรับผิดชอบฯ 6. โครงกำรเสริมพลังสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพภำษำไทยในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
2. โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำทุกสังกัดในพื้นที่รับผิดชอบฯ 7. โครงกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฯ
3. โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำฯ
8. โครงกำรสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ 1
4. โครงกำร TFE (Teams For Education) สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
9. โครงกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
5.โครงกำร โครงกำร Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ
10. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

ส่วนที่ 5
รายละเอียดงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในปี งบประมำณ พ.ศ.2562 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์ของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรให้
บรรลุ เป้ ำหมำย จานวนทั้งสิ้น 9,889,900 บาท (เก้าล้านแปดแสนแปดหมื่น เก้าพั น เก้าร้อยบาทถ้วน)
รำยละเอียด ดังต่อไปนี้
1.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา จานวนเงิน 8,728,600 บาท ดังนี้
งบเงินและรายการงบประมาณที่ได้รับ
จานวนเงิน (บาท)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
8,728,600
กิจกรรม : การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค
8,728,600
1. งบดาเนินงาน
1,276,000
1.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
910,000
1.2 ค่ำสำธำรณูปโภค
366,000
2. งบรายจ่ายอื่น
1,261,200
2.1 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
68,000
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
2.2 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
843,200
กำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติระดับภูมิภำค
2.3 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรดำเนินงำนตำม
พระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร สู่กำรปฏิบัติและ
350,000
ปลุกจิตสำนึกควำมรักชำติ ศำสนำและเทิดทูน
พระมหำกษัตริย์
3. งบลงทุน
6,191,400
3.1 ค่าครุภัณฑ์
1,825,400
3.1.1 ครุภัณฑ์สานักงาน
1,361,800
(1) โทรศัพท์ตู้สำขำ 8 สำยนอก 62 สำยใน พร้อมอุปกรณ์
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ตู้
263,000
(2) เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอำกำศ) ขนำด 36,000 บีทียู
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15 เครื่อง
705,000
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
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งบเงินและรายการงบประมาณที่ได้รับ
(3) เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอำกำศ) ขนำด 30,000 บีทียู
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 4 เครื่อง
(4) โต๊ะยำว สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 20 ตัว
(5) เก้ำอี้นวม สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 80 ตัว
(6) โต๊ะทำงำน สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ลพบุรี
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 10 ตัว
(7) เก้ำอี้ทำงำน สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 10 ตัว
(8) โต๊ะผู้บริหำร สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ตัว
(9) เก้ำอี้ผู้บริหำร สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ตัว
3.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(1) เครื่องทำน้ำเย็น แบบท่อต่อ ขนำด 2 ก๊อก
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 2 เครื่อง
3.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(1) ชุดไมค์ประชุม สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 2 ชุด
(2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนำด 4,000 ANSI Lumens
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 2 เครื่อง
(3) เครื่องเสียงภำยใน สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด
(4) จอรับภำพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 จอ
(5) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับควำมละเอียด
จอภำพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนำด 40 นิ้ว
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 6 เครื่อง
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2

จานวนเงิน (บาท)

160,800
50,000
72,000
50,000
20,000
35,000
6,000
30,000
30,000
433,600
170,000

85,000
60,000
40,000

78,600
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งบเงินและรายการงบประมาณที่ได้รับ
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น
(1) งำนปรับปรุงทำงเข้ำ-ออก และพื้นที่บริเวณรอบ
สำนักงำน สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ลพบุรี
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
1 รำยกำร
(2) งำนปรับปรุงโรงจอดรถ สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี 1 รำยกำร
3.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(1) ปรับปรุงต่อเติมห้องสุขำอำคำร 3 สำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 2 ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี 1 รำยกำร
(2) งำนทำสีอำคำรสำนักงำน (อำคำร 1) สำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 2 ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รำยกำร
(3) งำนปรับปรุงพื้นที่รอบอำคำรสำนักงำน (อำคำร 1)
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รำยกำร
(4) งำนปรับพื้นที่บริเวณภำยในสำนักงำน สำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 2 ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รำยกำร
3.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(1) ปรับปรุงหอพัก สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ลพบุรี
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
1 รำยกำร
3.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
(1) ปรับปรุงรำงระบำยน้ำ สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี 1 รำยกำร

จานวนเงิน (บาท)
4,366,000
1,080,000

850,000
230,000
1,626,000
290,000
220,000
894,000
222,000
1,130,000
1,130,000
530,000
530,000

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จานวน

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2

8,728,600
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1.2 แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กิจกรรม : การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
งบประมาณ จานวน 282,600 บาท ดังนี้
งบเงินและรายการงบประมาณที่ได้รับ
จานวนเงิน (บาท)
กิจกรรม : การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
282,600
1. งบดาเนินงาน
45,000
1.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบำรุงรักษำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
45,000
1.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำน ICT
2. งบลงทุน
237,600
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนสำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ
160,000
19 นิ้ว) สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จำนวน 10 เครื่อง
2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงำนสำนักงำน สำนักงำน
32,000
ศึกษำธิกำรภำค 2 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 เครื่อง
2.3 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และ
45,600
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตั้ง
มำจำกโรงงำน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี จำนวน 12 ชุด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจานวน
282,600
1.3 แผนงาน : บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
งบประมาณ จานวน 878,700 บาท ดังนี้
งบเงินและรายการงบประมาณที่ได้รับ
จานวนเงิน (บาท)
โครงการ : ปรับปรุงระบบการเรียนรู้
878,700
1. งบรายจ่ายอื่น
878,700
1.1 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร TFE (Teams For Education)
558,700
1.2 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภำพ
200,000
กำรศึกษำ
1.3 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
120,000
ในระดับพื้นที่
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจานวน
878,700

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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1.4 แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบเงินและรายการงบประมาณที่ได้รับ
โครงการเครือข่ายต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
1. งบรายจ่ายอื่น
1.1 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริต
กระทรวงศึกษำธิกำร

จานวนเงิน (บาท)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

-

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- งบบริหารจัดการองค์กร จานวน 1,121,000 บาท
- งบโครงการวิชาการ
จานวน 2,349,900 บาท
รวมจานวนทั้งสิ้น 3,470,900 บาท
รายการ
จานวนเงิน
งบรายจ่ายอื่น/
งบ
2.1 งบบริหารจัดการองค์กร (จานวน 1,121,000 บาท)
ดาเนินงาน งบจากแหล่งอื่น
ค่าสาธารณูปโภค
1 ค่ำสำธำรณูปโภค
366,000
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2 ค่ำจ้ำงบุคคลภำยนอก (ยำม+คนงำน+พนักงำนขับรถยนต์)
484,500
จำนวน 5 คน 12 เดือน
3 ค่ำวัสดุสำนักงำน
20,000
4 ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
15,000
5 ค่ำซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
30,000
6 ค่ำซ่อมบำรุงยำนพำหนะ
30,000
7 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรสถำนที่และปรับภูมิทัศน์
20,000
8 ค่ำหนังสือพิมพ์ 12 เดือน
2,500
9 ค่ำขยะมูลฝอย 12 เดือน
6,000
10 ค่ำดูดสิ่งปฏิกูลและกำจัดมูลนกพิรำบ
5,000
11 ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์รำชกำร
40,000
12 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
30,000
13 ค่ำใช้จ่ำยกำรประชุมต่ำงๆของสำนักงำน
10,000
14 ค่ำใช่จ่ำยกิจกรรมวันสำคัญต่ำงๆ
17,000
งบประมาณ จาก ศทก.สป.
15 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำน ICT
รอจัดสรร
16 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบำรุงรักษำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งบดำเนินงำน)
45,000
รวม 1,076,000
45,000
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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2.2 งบโครงการวิชาการ (จานวน 2,349,900 บาท)
(จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ ศธภ.2)
ย1 ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคง โดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วม
ย2 ส่งเสริม สนับสนุน งำนด้ำนวิชำกำร กำรวิจัยและพัฒนำ
เพื่อสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้มี
คุณภำพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ย3 กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนกำรจัด
กำรศึกษำ ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร
ย4 ส่งเสริม สนับสนุน กำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
บุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ย5 ส่งเสริม สนับสนุน กำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
รวม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (2.1+2.2)

งบดาเนินงาน

งบรายจ่ายอื่น /
งบจากแหล่งอื่น

1,313,200
40,000

758,700

50,000

10,000
-

110,000

68,000

200,000
1,276,000

2,149,900
2,194,900

3. รายละเอียดงาน/โครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
งาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ที่

แผนงาน/โครงการ

งบดาเนินงาน

ย. 1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา การ
จัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
1. โครงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
กำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติระดับภำค ในพื้นที่
ควำมรับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 2 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
2. โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำทุกสังกัด
ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
2
3. โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรดำเนินงำนตำม

พระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร สู่กำรปฏิบัติ
(โครงกำรนี้อยู่ระหว่ำงกำรประสำนแนวทำงกำรดำเนินกำร

งบรายจ่ายอื่น/
งบจากแหล่งอื่น

ผู้รับผิดชอบ

843,200 กลุ่มยุทธศำสตร์ฯ

120,000 กลุ่มตรวจรำชกำรฯ

350,000

กลุ่มอำนวยกำร

เพื่อจัดทำรำยละเอียดโครงกำรฯ)
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ที่

4.
5.
6.

7.

8.

แผนงาน/โครงการ
ย. 2 ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านวิชาการ
การวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โครงกำร TFE (Teams For Education)
โครงกำร Coaching Teams เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ
โครงกำรเสริมพลังสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำ
คุณภำพภำษำไทยในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ย. 3 กากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินงานการจัดการศึกษา ตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
โครงกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่ เขต
ตรวจรำชกำรที่ 1 ปีงบประมำณ 2562
โครงกำรสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรตำม
นโยบำยและยุทธศำสตร์ของ
กระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่เขตตรวจ
รำชกำรที่ 1 ประจำปีงบประมำณ 2562
ย. 4 ส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กิจกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
กำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติระดับภำค (กำรอบรม
พัฒนำบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนบริหำรงำน
บุคคลเพื่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
กำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติระดับภำค) ภำยใต้
โครงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
กำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติระดับภำค ในพื้นที่
ควำมรับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 2 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

งบดาเนินงาน

งบรายจ่ายอื่น/
งบจากแหล่งอื่น

ผู้รับผิดชอบ

558,700
200,000

กลุ่มพัฒนำฯ
กลุ่มพัฒนำฯ

40,000

กลุ่มพัฒนำฯ

20,000

กลุ่มตรวจรำชกำรฯ

30,000

10,000 กลุ่มตรวจรำชกำรฯ

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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-

(งบจำก สตผ.สป.
10,000 บำท)

-

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
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ที่

แผนงาน/โครงการ

ย.5 ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ
9. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 2 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
10. โครงกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบรายจ่ายอื่น/
งบจากแหล่งอื่น

ผู้รับผิดชอบ

93,000

68,000

กลุ่มอำนวยกำร

17,000

-

กลุ่มอำนวยกำร

งบดาเนินงาน

200,000

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2

2,149,900
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รายละเอียดงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
จาแนกตามยุทธศาสตร์ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
(จานวน 9 โครงการ)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
1. ชื่อโครงการ โครงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติระดับภำค
ในพื้นที่ควำมรับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 3
กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
ยุทธศาสตร์ สป.ศธ. ข้อที่ 3 พัฒนำศักยภำพคนให้มีคุณภำพ
ยุทธศาสตร์ ศธภ.2 ข้อที่ 1 ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อเสริมสร้ำงควำม
มั่นคง โดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วม
2. หลักการและเหตุผล
รัฐ ธรรมนูญ แห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศัก รำช 2560 มำตรำ 65 รัฐ พึงจัดให้มียุท ธศำสตร์ช ำติ
เป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำลเพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว กำรจัดทำกำรกำหนด
เป้ ำหมำยระยะเวลำที่จะบรรลุเป้ ำหมำยและสำระที่พึงมีในยุทธศำสตร์ช ำติ ให้ เป็นไปตำมหลั กเกณฑ์และ
วิธีก ำรที่ก ฎหมำยบัญ ญัติทั้ง นี้ก ฎหมำยดัง กล่ำ วต้อ งมีบ ทบัญ ญัติเ กี่ ย วกับ กำรมีส่ว นร่ว มและกำรรับ ฟัง
ควำมคิดเห็นของประชำชนทุกภำคส่วนอย่ำงทั่วถึงด้วยยุทธศำสตร์ชำติ เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
แล้ว ให้ใช้บังคับ ได้ รัฐ บำล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐ มนตรี ได้จัด ทำยุทธศำสตร์ช ำติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นแผนแม่บทหลักของกำรพัฒนำประเทศ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคงมั่งคั่ง
ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์
ได้แก่ ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับ
สมดุลและพัฒ นำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ อนึ่งสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒ นำเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชำติ ได้จั ดทำแผนพั ฒ นำเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชำติฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) บนพื้ นฐำนของ
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปีและเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้ง
กำรปรับโครงสร้ำงประเทศประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นกำรปฏิรูปประเทศ รวมทั้งได้ให้
ควำมสำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของภำคีทุกภำคส่วน
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 จัดตั้งขึ้น ตำมคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560
เรื่อง กำรปฏิรู ป กำรศึกษำในภูมิภ ำคของกระทรวงศึกษำธิกำร มีอำนำจหน้ำที่ในกำหนดยุท ธศำสตร์และ
บทบำทกำรพัฒ นำภำคให้ เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒ นำประเทศทิศทำงกำรดำเนินงำนของ
กระทรวงศึกษำธิกำรในระดับ ภูมิภ ำคหรือจังหวัด นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรและ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด รวมทั้งกำรพัฒนำด้ำนอื่นๆในพื้นที่ และเพื่อให้กำรดำเนินงำนตำมอำนำจ
หน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 จึงได้กำหนดยุทธศำสตร์และบทบำทกำรพัฒนำ
ในระดับพื้นที่ โดยกำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติสู่กำรปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ และ
จัดทำข้อมูล สำรสนเทศทำงกำรศึกษำในพื้ นที่รับผิดชอบ และจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำกำรศึกษำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ในพื้นที่รับผิดชอบที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด และกำรพัฒนำด้ำนอื่นๆ ตำมศักยภำพและโอกำสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่
กำรจั ด ท ำแผนพั ฒ นำกำรศึ ก ษำในพื้ น ที่ รับ ผิ ด ชอบ รวมทั้ งกำรก ำกั บ ดู แ ล ให้ ข้ อ เสนอแนะ ติ ด ตำมและ
ประเมิ น ผลเกี่ ย วกับ แผนพั ฒ นำกำรศึ กษำระดั บ ภำคและจังหวัด ในพื้ น ที่ รับ ผิ ด ชอบ จึงได้จั ดท ำโครงกำร
ขับ เคลื่ อนยุ ทธศำสตร์ กำรพั ฒ นำกำรศึกษำสู่ กำรปฏิ บัติระดับภำคในพื้ นที่ ควำมรับ ผิ ดชอบของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 2 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ช ำติ ยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ
ในระดับภำคได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
3.2 เพื่อสื่อสำรนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติในระดับภำค
3.3 เพื่อกำหนดยุทธศำสตร์และบทบำทกำรพัฒนำภำคให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำ
ประเทศ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด
3.4 เพื่ อพั ฒ นำกำรศึก ษำแบบร่ว มมื อ และบู รณกำรกั บ หน่ ว ยงำนในกระทรวงศึ ก ษำธิ กำร และ
หน่วยงำนอื่นหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
4. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลำกรสังกัดหน่วยงำนในกระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนอื่นหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
5. เป้าหมาย
5.1 เชิงปริมาณ
1) แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค จำนวน 1 ฉบับ
2) รำยงำนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค จำนวน 1 ฉบับ
3) บุคลำกรสังกัดหน่วยงำนในกระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนอื่นหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
จำนวน 250 คน
4) รำยงำนกำรพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 1 ฉบับ
5) รำยงำนกำรพั ฒ นำกำรศึ ก ษำ (กำรแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้แ ละยกย่ อ งเชิ ด ชู เกี ย รติ ค รูภ ำษำไทย)
จำนวน 1 ฉบับ
6) รำยงำนกำรติดตำมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค จำนวน 1 ฉบับ
7) รำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (กำรอบรมผู้บริหำรและบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ จำนวน 1 ฉบับ
8) รำยงำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 1 ฉบับ
9) รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวง
ศึกษำธิกำรในพื้นที่ประจำปีงบประมำณ 2562 เขตตรวจรำชกำรที่ 1 จำนวน 1 ฉบับ
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5.2 เชิงคุณภาพ
1) มีกำรสื่อสำรยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติในระดับภูมิภำคได้
อย่ำงเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด
2) มีกรอบทิศทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำในพื้นที่ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำ
ประเทศ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำกลุ่มจังหวัด แบบ
ร่วมมือและบู รณกำรกับ หน่ วยงำนใน ศธ. และหน่วยงำนอื่นหรือภำคส่ วนที่ เกี่ยวข้องในพื้ นที่ รวมทั้งกำร
ติดตำมและประเมินผลเกี่ยวกับแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับภำคและจังหวัด
3) มีกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ และประสบกำรณ์ซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ภำษำไทยให้ได้ตำมมำตรฐำนที่กำหนด
4) ผู้ เข้ ำร่ ว มกำรอบรมได้ รั บ ควำมรู้ ควำมเข้ ำใจในหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีก ำรให้ ข้ ำ รำชกำรครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครู มีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ
6. วิธีการดาเนินการ /ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติสู่
กำรปฏิบัติ” (กำรสื่อสำรยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยและ
ยุ ท ธศำสตร์ ข องกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรสู่ ก ำรปฏิ บั ติ ใน
ระดับภำค)
2. กำรทบทวนและจั ด ท ำแผนยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำ
กำรศึกษำระดับภำค
2.1 กำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรจัดทำ
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค
2.1.1 ป ระ ชุ ม ค ณ ะ ก รรม ก ำรบ ริ ห ำรข้ อ มู ล
สำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำภำค ศธภ. 2
2.1.2 ประชุมปฏิบัติกำรวำงระบบกำรบริหำรข้อมูล
สำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำระดับภำคและระดับจังหวัด
เพื่อกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ
2.2 กำรประชุมปฏิบัติกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรพั ฒนำ
กำรศึกษำระดับภำค
2.3 กำรประชุมปฏิ บั ติ กำรจั ดท ำแผนยุท ธศำสตร์กำร
พัฒนำกำรศึกษำระดับภำค
3. กำรพัฒนำกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติระดับภำค (กิจกรรม
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องเชิดชูเกียรติครู
ภำษำไทยยอดเยี่ยมครูภำษำไทยดีเด่น และผู้ใช้
ภำษำไทยดีเด่น)
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ระยะเวลา
ธ.ค. 2561

ม.ค. - มิ.ย.
2562

ก.ค. –ก.ย.
2562

ผู้รับผิดชอบ
นำงพรพิมล สำระรักษ์
นำงสำวอุษำ อนุกูล
นำยเดชำ บุญมำสุข
นำยตรีเนตร สำยสุ่ม
กลุ่มยุทธศำสตร์กำรศึกษำ
นำงพรพิมล สำระรักษ์
นำงสำวอุษำ อนุกูล
นำยเดชำ บุญมำสุข
นำยตรีเนตร สำยสุ่ม
กลุ่มยุทธศำสตร์กำรศึกษำ

นำงสำวนิภำ แสงพันธุ์
นำงสำวณัฐปภัสร์ ท่ำเจ็ง
กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ
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ที่
กิจกรรมหลัก
4. กำรติดตำมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
กำรศึกษำระดับภำค รวมทั้งกำกับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ
ติดตำมและประเมินผลเกี่ยวกับแผนพัฒนำกำรศึกษำ
จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
4.1 กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค
4.2 กำรติดตำมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกำรศึกษำระดับภำค
4.3 กำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำม
นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรใน
พื้นที่ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เขตตรวจรำชกำร
ที่ 1

ระยะเวลา
มิ.ย. – ก.ย.
2562

ผู้รับผิดชอบ
(4.1-4.2) : นำงพรพิมล สำระรักษ์
นำงสำวอุษำ อนุกูล
นำยเดชำ บุญมำสุข
นำยตรีเนตร สำยสุ่ม
กลุ่มยุทธศำสตร์กำรศึกษำ

มิ.ย. – ก.ย.
2562

5. กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำสู่กำร
ปฏิบัติระดับภำค (กำรอบรมพัฒนำบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน
ด้ำนบริหำรงำนบุคคลเพื่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติระดับภำค)

พ.ค. – ก.ค.
2562

(4.3) : นำยผจญ มุกดำ
นำงกนกวรรณ บุญมำสุข
กลุ่มตรวจรำยกำร ติดตำม
ประเมินผล
นำงสำวเกศกัญญำ อยู่สุข
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

6. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกำรศึกษำระดับภำค

ต.ค. 2561
- ก.ย. 2562

7. กำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องของ
ศธ. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ต.ค. 2561
- ก.ย. 2562

นำงพรพิมล สำระรักษ์
นำงสำวอุษำ อนุกูล
นำยเดชำ บุญมำสุข
นำยตรีเนตร สำยสุ่ม
กลุ่มยุทธศำสตร์กำรศึกษำ
นำงพรพิมล สำระรักษ์
นำงสำวอุษำ อนุกูล
นำยเดชำ บุญมำสุข
นำยตรีเนตร สำยสุ่ม
กลุ่มยุทธศำสตร์กำรศึกษำ

7. ระยะเวลา และสถานที่ดาเนินการ
ช่วงระหว่ำงเดือนตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562 ณ พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
ครอบคลุม 6 จังหวัด
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8. งบประมาณ
โครงการได้รับ
งบประมาณทั้งสิ้น
843,200.-

แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
ไตรมำสที่ 1

แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
ไตรมำสที่ 2

แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
ไตรมำสที่ 3

แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
ไตรมำสที่ 4

136,400.-

115,950.-

324,096.-

266,754.-

แหล่งงบประมาณ : สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
แผนงาน : แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
งบรายจ่าย : งบรำยจ่ำยอื่น
หมวดรายจ่าย : ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ
สู่กำรปฏิบัตริ ะดับภูมิภำค
โดยจาแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรแปลงยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ” (กำรสื่อสำรยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำย
และยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติในภูมิภำค) จานวนเงิน 121,000 บาท
ค่ำอำหำรกลำงวัน (250 คน x 300บำท x 1มื้อ)
เป็นเงิน
75,000 บำท
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (250 คน x 50บำท x 2 มื้อ)
เป็นเงิน
25,000 บำท
ค่ำตอบแทนวิทยำกร (2 คน x 4 ชม. x 600 บำท)
เป็นเงิน
4,800 บำท
ค่ำห้องประชุม (10,000 บำท x 1 วัน)
เป็นเงิน
10,000 บำท
ค่ำวัสดุประกอบกำรประชุม
เป็นเงิน
2,000 บำท
ค่ำที่พักวิทยำกร 2 คน 1 คืน
เป็นเงิน
1,200 บำท
ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง
เป็นเงิน
3,000 บำท
รวมเป็นเงิน
121,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 กำรทบทวนและจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค จำนวนเงิน 322,800 บำท
2.1 กำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค
จำนวนเงิน 100, 550 บำท
2.1.1 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำภำค สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
จำนวน 1 ครั้ง 1 วัน 15 คน จำนวนเงิน 16,100 บำท
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (15 คน× 2มื้อ× 35 บำท)
เป็นเงิน
1,050 บำท
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (15 คน× 2มื้อ× 150 บำท)
เป็นเงิน
4,500 บำท
- ค่ำเอกสำรประกอบกำรประชุม (15 คน × 70 ชุด)
เป็นเงิน
1,050 บำท
- ค่ำพำหนะเดินทำง (15 คน × 500 บำท)
เป็นเงิน
7,500 บำท
- ค่ำวัสดุ
เป็นเงิน
2,000 บำท
รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
16,100 บาท
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2.1.2 กำรประชุมปฏิบัติกำรวำงระบบกำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำระดับภำคและระดับ
จังหวัดเพื่อกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ 1 ครั้ง 2 วัน 35 คน จำนวนเงิน 84,450 บำท
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (35 คน × 4มื้อ × 35 บำท)
เป็นเงิน
4,900 บำท
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (35 คน × 2มื้อ× 150 บำท)
เป็นเงิน
10,500 บำท
- ค่ำอำหำรเย็น (35 คน × 1มื้อ× 150 บำท)
เป็นเงิน
5,250 บำท
- ค่ำที่พัก (20 คน × 1 วัน × 600บำท)
เป็นเงิน
12,000 บำท
- ค่ำพำหนะในกำรเดินทำง (35 คน × 400 บำท)
เป็นเงิน
14,000 บำท
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง (35 คน × 240 บำท × 2 วัน)
เป็นเงิน
16,800 บำท
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร (2 คน × 4 ชม.× 600 บำท)
เป็นเงิน
4,800 บำท
- ค่ำพำหนะวิทยำกร
เป็นเงิน
5,000 บำท
- ค่ำที่พักวิทยำกร 2 คน 1 คืน
เป็นเงิน
1,200 บำท
- ค่ำวัสดุ
เป็นเงิน
3,000 บำท
- ค่ำเข้ำเล่มเอกสำรรำยงำน
เป็นเงิน
5,000 บำท
- ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง
เป็นเงิน
2,000 บำท
รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
84,450 บาท
2.2 กำรประชุมปฏิบัติกำรทบทวน/จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค จำนวน 1 ครั้ง 3 วัน 35 คน
จำนวนเงิน 127,800 บำท
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (35 คน× 6 มื้อ×35 บำท)
เป็นเงิน
7,350 บำท
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (35 คน× 3มื้อ× 150 บำท)
เป็นเงิน
15,750 บำท
- ค่ำอำหำรเย็น (35 คน× 2 มื้อ× 150 บำท)
เป็นเงิน
10,500 บำท
- ค่ำที่พัก (20 คน× 2 วัน× 600 บำท)
เป็นเงิน
24,000 บำท
- ค่ำพำหนะในกำรเดินทำง (35 คน× 400 บำท)
เป็นเงิน
14,000 บำท
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง (35 คน× 240 บำท× 3 วัน)
เป็นเงิน
25,200 บำท
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร (2 คน× 4 ชม.× 600 บำท)
เป็นเงิน
4,800 บำท
- ค่ำพำหนะวิทยำกร
เป็นเงิน
5,000 บำท
- ค่ำที่พักวิทยำกร 2 คน 1 คืน
เป็นเงิน
1,200 บำท
- ค่ำวัสดุ
เป็นเงิน
3,000 บำท
- ค่ำจัดทำเอกสำรรำยงำน
เป็นเงิน
15,000 บำท
- ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง
เป็นเงิน
2,000 บำท
รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
127,800 บาท
2.3 กำรประชุมปฏิบัติกำรทบทวน/จัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค จำนวน 1 ครั้ง
2 วัน 35 คน จำนวนเงิน 94,450 บำท
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (35 คน × 4 มื้อ × 35 บำท)
เป็นเงิน
4,900 บำท
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (35 คน× 2 มื้อ× 150 บำท)
เป็นเงิน
10,500 บำท
- ค่ำอำหำรเย็น (35 คน× 1มื้อ × 150 บำท)
เป็นเงิน
5,250 บำท
- ค่ำที่พัก (20 คน× 1 วัน× 600 บำท)
เป็นเงิน
12,000 บำท
- ค่ำพำหนะในกำรเดินทำง (35 คน× 400 บำท)
เป็นเงิน
14,000 บำท
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- ค่ำเบี้ยเลี้ยง (35 คน× 240 บำท× 2 วัน)
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร (2 คน× 4 ชม.× 600 บำท)
- ค่ำพำหนะวิทยำกร
- ค่ำที่พักวิทยำกร 2 คน 1 คืน
- ค่ำวัสดุ
- ค่ำจัดทำเอกสำรรำยงำน
- ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน

16800
4,800
5,000
1,200
3,000
15,000
2,000
94,450

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บาท

กิจกรรมที่ 3 กำรพัฒ นำกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติระดับภำค (กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องเชิดชู
เกียรติครูภำษำไทยยอดเยี่ยม ครูภำษำไทยดีเด่น และผู้ใช้ภำษำไทยดีเด่น) 1 ครั้ง จานวน 50,000 บาท
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (มื้อละ 120 X 1 มื้อ X 100 คน)
เป็นเงิน
12,000
บำท
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (มื้อละ 35 X 2 มื้อ X 100 คน)
เป็นเงิน
3,500
บำท
- ค่ำตอบแทนวิทยำกรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูภำษำไทย
เป็นเงิน
3,000
บำท
ยอดเยี่ยม (ชม.ละ 600 X 1 ชม. X 5 คน)
- ค่ำตอบแทนวิทยำกรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ใช้ภำษำไทยดีเด่น
เป็นเงิน
2,400
บำท
(ชม.ละ 600 X 1 ชม. X 4 คน)
- ค่ำตอบแทนวิทยำกรผู้ดำเนินรำยกำรเสวนำ
เป็นเงิน
1,200
บำท
(ชม.ละ 600 X 2 ชม. X 1 คน)
- ค่ำจัดนิทรรศกำรและค่ำพำหนะ
เป็นเงิน
8,000
บำท
(ศูนย์ฯ ละ 2,000 X 4 ศูนย์)
- ค่ำจ้ำงตกแต่งสถำนที่
เป็นเงิน
3,000
บำท
- ค่ำกำรแสดงในพิธีเปิด
เป็นเงิน
2,000
บำท
- ค่ำโล่รำงวัล (อันละ 1,000 X 14 อัน)
เป็นเงิน
14,000
บำท
- ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิด
เป็นเงิน
900
บำท
รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน
50,000 บาท
กิจกรรมที่ 4 กำรติดตำมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค จานวนเงิน 104,800 บาท
4.1 กำรติดตำมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค รวมทั้งกำกับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ
ติดตำมและประเมินผลเกี่ยวกับแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนเงิน 54,800 บำท
4.1.1 ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค จำนวน 1 ครั้ง
2 วัน จำนวนเงิน 24,400 บำท
- ค่ำพำหนะในกำรเดินทำง (5 คน × 2 วัน × 400 บำท)
เป็นเงิน
4,000
บำท
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง ( 5 คน × 2 วัน × 240 บำท)
เป็นเงิน
2,400
บำท
- ค่ำวัสดุสำนักงำน
เป็นเงิน
3,000
บำท
- ค่ำทำเอกสำรรำยงำน
เป็นเงิน
15,000 บำท
รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน
24,400 บาท
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4.1.2 ติดตำมและประเมินผลเกี่ยวกับแผนพัฒ นำกำรศึกษำ/กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำ
กำรศึกษำระดับภำค จำนวน 1 ครั้ง 2 วัน จำนวนเงิน 30,400 บำท
- ค่ำพำหนะในกำรเดินทำง (5 คน×2 วัน × 400 บำท)
เป็นเงิน
4,000
บำท
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง (5 คน × 2 วัน × 240 บำท)
เป็นเงิน
2,400
บำท
- ค่ำที่พัก (5 คน x 1 คืน x 600 บำท)
เป็นเงิน
6,000
บำท
- ค่ำวัสดุสำนักงำน
เป็นเงิน
3,000
บำท
- ค่ำทำเอกสำรรำยงำน
เป็นเงิน
15,000 บำท
รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน
30,400 บาท
4.2 กำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่
เขตตรวจรำชกำรที่ 1 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำนวนเงิน 50,000 บำท
4.2.1 กำรจัดทำเครื่องมือกำรติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรตำม
นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร จำนวนเงิน 7,600 บำท
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (20 คน x 2 มื้อ x 35 บำท x 2 รอบ)
เป็นเงิน 2,800 บำท
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (20 x 1 มื้อ x 120 บำท x 2 รอบ)
เป็นเงิน 4,800 บำท
รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,600 บาท
4.2.2 รำยงำนกำรติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ตำมนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร จำนวนเงิน 42,400 บำท
- กำรจัดทำรูปเล่มกำรรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรจัด
เป็นเงิน 20,000 บำท
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร (40 เล่ม x 250 บำท x 2 รอบ)
- กำรจัดทำรูปเล่มกำรรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรจัด
เป็นเงิน 22,000 บำท
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรตำมจุดเน้นพิเศษเฉพำะด้ำนของ
กระทรวงศึกษำธิกำรที่รับผิดชอบเขตตรวจรำชกำรที่ 1
รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 42,400 บาท
กิจกรรมที่ 5 กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติระดับภำค (กำรอบรมพัฒนำบุคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคลเพื่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติระดับภำค)
จานวนเงิน 30,000 บาท
5.1 ประชุมคณะทำงำน
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (120 บำท×1มื้อ×15คน)
เป็นเงิน 1,800 บำท
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (35 บำท × 2 มื้อ × 15 คน)
เป็นเงิน 1,050 บำท
รวมเป็นเงิน
2,850 บำท
5.2 อบรมพัฒนำบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล
- ค่ำตอบแทนวิทยำกรชั่วโมงกำรบรรยำย 600 บำท × 3 ชั่วโมง × 1คน เป็นเงิน 1,800 บำท
- ค่ำตอบแทนวิทยำกรชั่วโมงกำรบรรยำย 1,200 บำท×1.5ชั่วโมง×1คน เป็นเงิน 1,800 บำท
- ค่ำพำหนะวิทยำกร
เป็นเงิน 4,000 บำท
- ค่ำทีพักวิทยำกร
เป็นเงิน 1,500 บำท
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม มื้อละ 35×2มื้อ×49คน
เป็นเงิน 3,430 บำท
- ค่ำอำหำรกลำงวัน มื้อละ 200×1มื้อ×49คน
เป็นเงิน 9,800 บำท
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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- ค่ำจ้ำงทำป้ำยไวนิล
- ค่ำวัสดุ

เป็นเงิน
เป็นเงิน
รวมเป็นเงิน

1,500
3,320
27,150

บำท
บำท
บำท

กิจกรรมที่ 6 กำรแลกเปลี่ ยนเรียนรู้กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำกำรศึกษำระดับภำค จำนวน 2 ครั้ง
จานวนเงิน 118,392 บาท
6.1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติระดับภำค ครั้งที่ 1
จำนวนเงิน 59,196 บำท
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (10 คน x 300บำท x 3 มื้อ)
เป็นเงิน
9,000 บำท
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (10 คน x 50 บำท x 6 มื้อ)
เป็นเงิน
3,000 บำท
- ค่ำอำหำรเย็น (10 คน x 350 บำท x 3 มื้อ)
เป็นเงิน 10,500 บำท
- ค่ำที่พัก (6 ห้อง x คืนละ 1,200 บำท x 3 วัน)
เป็นเงิน 21,600 บำท
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง (10 คน x 240 บำท x 3 วัน)
เป็นเงิน
7,200 บำท
- ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง
เป็นเงิน
7,896 บำท
รวมเป็นเงิน
59,196 บำท
6.2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติระดั บภำค ครั้งที่ 2
จำนวนเงิน 59,196 บำท
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (10 คน x 300บำท x 3มื้อ)
เป็นเงิน
9,000 บำท
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (10 คน x 50 บำท x 6 มื้อ)
เป็นเงิน
3,000 บำท
- ค่ำอำหำรเย็น (10 คน x 350บำท x 3 มื้อ)
เป็นเงิน 10,500 บำท
- ค่ำที่พัก (6 ห้อง x คืนละ 1,200 บำท x 3 วัน)
เป็นเงิน 21,600 บำท
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง (10 คน x 240 บำท x 3 วัน)
เป็นเงิน
7,200 บำท
- ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง
เป็นเงิน
7,896 บำท
รวมเป็นเงิน
59,196 บาท
กิจกรรมที่ 7 กำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องของ ศธ. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป้ำหมำย
จำนวน 3 ครั้ง และจัดทำรำยงำนกำรกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค รวมเป็นเงิน
96,208 บาท
7.1 ร่วมกิจกรรมกำรขับเคลื่อนกำรบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำระดับภำค จำนวน 3 ครั้ง เป็นเงิน 46,200 บำท
- ค่ำพำหนะในกำรเดินทำง (5 คน × 2 วัน × 1,000 บำท) *3 ครั้ง
เป็นเงิน
30,000 บำท
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง (6 คน×2 วัน × 240 บำท) *3 ครั้ง
เป็นเงิน
7,200 บำท
- ค่ำที่พัก (5 คน x 1 คืน x 600 บำท) * 3 ครั้ง
เป็นเงิน
9,000 บำท
รวมเป็นเงิน
46,200 บาท
7.2 จัดทำรำยงำนกำรกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค
- ค่ำวัสดุ
เป็นเงิน
20,008 บำท
- ค่ำจัดทำเอกสำรรำยงำน
เป็นเงิน
30,000 บำท
รวมเป็นเงิน
50,008 บาท
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9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง : ภำคีเครือข่ำยไม่เห็นควำมสำคัญและขำดกำรตระหนักต่อกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
จัดทำแผนกำรจัดกำรศึกษำในพื้นที่อย่ำงแท้จริง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : จัดให้ มีเวทีในกำรแลกเปลี่ ยน แสดงควำมคิดเห็นต่อกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำในพื้นที่
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มยุทธศำสตร์กำรศึกษำ
กลุ่มตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล
กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
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11. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1) แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค
2) รำยงำนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค
3) ร้อยละของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรแปลงยุทธศำสตร์
สู่กำรปฏิบัติ”
4) รำยงำนกำรพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ
5) ร้อยละของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม (กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องเชิดชูเกียรติ
ครูภำษำไทย)
6) รำยงำนกำรติดตำมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค
7) รำยงำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ
8) รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ 1 ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 1 และ 2)
เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำย
2) ร้อยละผลสัมฤทธิ์หลังกำรฝึกอบรม (กำรอบรมผู้บริหำรและบุคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่)
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ค่าเป้าหมาย
จำนวน 1 ฉบับ
จำนวน 1 ฉบับ
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ85
จำนวน 1 ฉบับ
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ85
จำนวน 1 ฉบับ
จำนวน 1 ฉบับ
จำนวน 2 ฉบับ

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรภำค 2 มี ยุ ท ธศำสตร์ แ ละบทบำทกำรพั ฒ นำภำคให้ เชื่ อ มโยงและ
สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด
12.2 กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำน/สถำนศึกษำมีควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทำง
กำรพัฒนำประเทศ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด
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1. ชื่อโครงการ โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำทุกสังกัด
ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 3 : กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 4 :
กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
ยุทธศาสตร์ สป.ศธ. ข้อที่ 3 : พัฒนำศักยภำพคนให้มีคุณภำพ
ยุทธศาสตร์ ศธภ.2 ข้อที่ 1 : ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมมั่นคง โดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วม
2. หลักการและเหตุผล
ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2560 มำตรำ 54 รัฐต้องดำเนินกำรให้
เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบ สองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพ
โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย รัฐต้องดำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่ง
เพื่อพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรด้วย ทั้งนี้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำ
แห่ งชำติซึ่งอย่ ำงน้ อยต้องมีบ ทบั ญ ญั ติเกี่ ย วกับ กับ จัดท ำแผนกำรศึกษำแห่ งชำติ และกำรด ำเนิ นกำรและ
ตรวจสอบกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติด้วย ในกำรดำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแล
และพัฒนำ รัฐต้องดำเนินกำรให้ผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำตำมควำมถนัด
ของตน ซึ่ ง ในกำรด ำเนิ น กำรพั ฒ นำเด็ ก ปฐมวั ย ให้ มี ค วำมเหมำะสมในภำพรวมของประเทศ มี ก ำรตั้ ง
คณะกรรมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ (ก.พ.ป.) ขึ้น ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัฒนำ
เด็กปฐมวัย พ.ศ.2551 โดยมีนำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมำยเป็นประธำน ซึ่ง ก.พ.ป.
ชุดปัจจุบันมีรองนำยกรัฐมนตรี (พลอำกำศเอกประจิน จั่นตอง) เป็นประธำน ได้มีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร
ขึ้นมำรับผิดชอบดำเนินกำรขับเคลื่อนงำนพัฒนำเด็กปฐมวัยในประเด็นสำคัญ 4 เรื่อง คือ (1) กำรจัดทำร่ำง
นโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ด้ำนเด็กปฐมวัย (2) กำรพัฒ นำระบบสำรสนเทศ เพื่อแสดงผลข้อมูลของเด็ก
ปฐมวัย (3) มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ และ(4) สมรรถนะเด็กปฐมวัยในกำรพัฒนำตำมวัย 0-5
ปี เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบกำรดำเนินงำนร่วมกันของทุกกระทรวงและทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำร
พัฒนำเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยแผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.2560 – 2579)
ดังนั้น สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร จึงมีกำรดำเนินงำนขับเคลื่อนกำรส่งเสริม ดูแลและพัฒนำ
เด็ ก ปฐมวัย ในส่ ว นของพื้ น ที่ ร ะดั บ ภำคด ำเนิ น กำรอย่ำ งต่ อ เนื่ อ งตำมแนวทำงหรื อ คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ก ำร โดยมี
เป้ำหมำยและแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำที่ชัดเจนเป็นไปในทิศทำงเดียวกันและ
เป็นปัจจุบัน รวมทั้งเป็นกำรต่อยอดองค์ควำมรู้ ผลงำนวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำเด็กปฐมวัยที่มีประสิทธิภำพและมีคุณภำพตลอดจนเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับผู้บริหำร
ครูผู้สอน และบุคลำกรที่เกี่ ยวข้องให้ถูกต้องตรงกัน เกิดกำรบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน
ภำครัฐ องค์กร มูลนิธิ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคมในส่วนภูมิภำค เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสำมำรถ
บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
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สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ซึ่งมีอำนำจหน้ำที่ในกำรส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำรในส่วนของภูมิภำคให้สำมำรถดำเนินกำรตำมแนวทำงที่รัฐบำลกำหนด จึงเห็นสมควร
จัดทำโครงกำรขับ เคลื่ อนกำรพั ฒ นำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำทุ กสังกัดในพื้นที่ รับผิ ดชอบ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำกำรจัดกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำในระดับพื้นที่
รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ให้มีคุณภำพตำมแนวทำงกำรดำเนินงำนหรือคู่มือปฏิบัติกำร
3.2 เพื่อเป็นกำรขยำยผลกำรดำเนินงำนและต่อยอดองค์ควำมรู้ นวัตกรรม รูปแบบและแนวทำงกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยสู่หน่วยงำนและสถำนศึกษำอย่ำงกว้ำงขวำง
3.3 เพื่อบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกัน ในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยไปสู่กำรปฏิบัติระหว่ำงหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภำคให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหำร ครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
5. เป้าหมาย
5.1 เชิงปริมาณ
ผู้บ ริ ห ำร ครูและผู้ ดูแลเด็กปฐมวัย ทุกสั งกัด ในพื้ นที่รับ ผิดชอบส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
จ ำนวน 100 คน ได้ รับ กำรพั ฒ นำให้ มี ศักยภำพในกำรจัดกิจกรรมส่ งเสริม กำรพั ฒ นำเด็กปฐมวัยได้ อย่ำง
เหมำะสม
5.2 เชิงคุณภาพ
1) ผู้บริหำร ครูผู้สอน และบุคลำกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำ
ทุกสังกัดในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมแนวทำง
กำรดำเนินงำนหรือคู่มือปฏิบัติกำรที่ชัดเจนเป็นไปในทิศทำงเดียวกันและเป็นปัจจุบัน
2) เกิ ด ผลงำนวิช ำกำร องค์ ค วำมรู้ ผลงำนกำรวิ จั ย นวั ต กรรม รูป แบบและแนวทำงกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนและสถำนศึกษำ
6. วิธีการดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
วิธีการดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะทำงำนดำเนิน โครงกำร และประชุมกำหนดกรอบแนว
ทำงกำรดำเนินงำน
2. จัดประชุมคณะทำงำนกำหนดกรอบแนวทำงกำรดำเนินโครงกำร
เพื่อศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูล นโยบำย ยุทธศำสตร์ ทิศทำง
กำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นปัจจุบัน ตลอดจนองค์ควำมรู้
นวัตกรรม รูปแบบและแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำเด็ก
ปฐมวัยที่มีคุณภำพในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
3. ประชุมคณะท ำงำนเพื่ อดำเนิ น กำรสร้ำงและปรับ ปรุงคู่ มือกำรจั ด
กำรศึกษำเด็กปฐมวัยให้เหมำะสมกับกำรดำเนินงำนในปัจจุบัน
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ม.ค. 2562 กลุ่มตรวจรำชกำรฯ
ก.พ. 2562 กลุ่มตรวจรำชกำรฯ

มี.ค. 2562 กลุ่มตรวจรำชกำรฯ
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ที่
วิธีการดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
4. ติดตำม จัดเก็บข้อมูลสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำระดับอนุบำล
(อนุบำล 1-3) ในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริง
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรฯ
5. รำยงำนผลกำรดำเนินงำน และเผยแพร่ผลกำรดำเนินโครงกำร

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
พ.ค.-ก.ค. กลุ่มตรวจรำชกำรฯ
2562
ส.ค. 2562 กลุม่ ตรวจรำชกำรฯ

ก.ย. 2562 กลุ่มตรวจรำชกำรฯ

7.ระยะเวลา และสถานที่ดาเนินการ
ธันวำคม 2561 – กันยำยน 2562
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ/สถำนศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
8. งบประมาณ
โครงการได้รับ
งบประมาณทั้งสิ้น
120,000.-

แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
ไตรมำสที่ 1
-

แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
ไตรมำสที่ 2
9,000.-

แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
ไตรมำสที่ 3
18,000.-

แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
ไตรมำสที่ 4
93,000.-

แหล่งงบประมาณ : สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
แผนงาน : แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียมและทั่วถึง
งบรายจ่าย : งบรำยจ่ำยอื่น
หมวดรายจ่าย : ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพื้นที่
โดยจาแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงำนกำหนดกรอบแนวทำงกำรดำเนินโครงกำร
1.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (15 คน X 35 บำท X 2 มื้อ)
=
1.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน
(15 คน X 120 บำท X 1 มื้อ)
=
1.3 ค่ำวัสดุ
=
รวมเป็นเงิน
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงำนเพื่อดำเนินกำรสร้ำงและปรับปรุงคู่มือ
2.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (20 คน X 35 บำท X 2 มื้อ)
=
2.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน
(20 คน X 120 บำท X 1 มื้อ)
=
2.3 ค่ำวัสดุ
=
รวมเป็นเงิน

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2

1,050 บำท
1,800 บำท
1,150 บำท
4,000 บาท
1,400 บำท
2,400 บำท
1,200 บำท
5,000 บาท
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กิจกรรมที่ 3 กำรติดตำมสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำระดับอนุบำล (อนุบำล 1-3) ในพื้นที่รับผิดชอบ
สำนักงำน ศึกษำธิกำรภำค 2 รวม 24 ครั้ง 10 วัน
3.1 ค่ำเบี้ยเลี้ยง (1 คน X 270 บำท X 10 วัน)
=
2,700 บำท
3.2 ค่ำเบี้ยเลี้ยง (6 คน X 240 บำท X 10 วัน)
=
14,440 บำท
3.3 ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง (1,000 x 10 วัน)
=
10,000 บำท
รวมเป็นเงิน 27,140 บาท
กิจกรรมที่ 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ ( 2 วัน 60 คน)
4.1 ค่ำวิทยำกร (2 คน X 600 บำท X 12 ชม.)
=
7,200 บำท
4.2 ค่ำที่พัก (15 คน X 700 บำท X 1 วัน)
=
7,000 บำท
4.3 ค่ำห้องประชุม
=
8,000 บำท
4.4 ค่ำพำหนะ (20 คน X 300 บำท )
=
6,000 บำท
4.5 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (60 คน X 50 บำท X 4 มื้อ)
=
12,000 บำท
4.6 ค่ำอำหำรกลำงวัน
(60 คน X 300 บำท X 2 มือ้ )
=
36,000 บำท
4.7 ค่ำวัสดุ
=
5,660 บำท
4.8 ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง
=
2,000 บำท
รวมเป็นเงิน 83,860 บาท
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 120,000 บาท
*ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยควำมเสี่ยง : ผู้รับผิดชอบของหน่วยงำนและสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำปฐมวัยยังไม่มีบทบำท
หรืออำนำจในกำรตัดสินใจที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำปฐมวัย
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง : ต้องมีระบบกลไกสร้ำ งควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับทุกส่วนทุกฝ่ำย
ที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำปฐมวัยให้เข้ำมำมีบทบำทในกำรพัฒนำกำรศึกษำปฐมวัย
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล
11. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้บริหำร ครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยทุกสังกัดพื้นที่
รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ทีไ่ ด้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพในกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยได้อย่ำงเหมำะสม

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ค่าเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 85
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12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำให้มีพัฒ นำกำรสมวัย มีควำมพร้อม
สำหรับกำรเข้ำเรียนในระดับประถมศึกษำ
12.2 กำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกสังกัดพื้นที่รับผิดชอบ
ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรภำค 2 เป็ น ไปในทิ ศ ทำงเดี ย วกั น มี ก ำรบู ร ณำกำรกำรท ำงำนร่ว มกั น เพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของชำติ
12.3 สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำปฐมวัยได้รับกำรพัฒ นำอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งได้รับกำรขยำยผล
กำรดำเนินงำนมีคุณภำพตำมำตรฐำน

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน งานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
1. ชื่อโครงการ โครงกำร TFE (Teams For Education) สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
นโยบายรัฐบาล ข้อที่ 4
กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
(นโยบำยหลัก)
ยุทธศาสตร์แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
แนวทางที่ 1
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อสร้ำงคุณลักษณะและทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 2
กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน รวมทั้งงำนวิจัย และนวัตกรรม
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ
ยุทธศาสตร์ สป.ศธ. ข้อที่ 3 พัฒนำศักยภำพคนให้มีคุณภำพ
ยุทธศาสตร์ ศธภ.2 ข้อที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน งำนด้ำนวิชำกำร กำรวิจัยและพัฒนำ เพื่อสร้ำง
โอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
2. หลักการและเหตุผล
กำรศึกษำมีบ ทบำทสำคัญ ในกำรช่ว ยให้ เยำวชนพั ฒ นำทั้งทำงด้ำนปัญ ญำ บุคลิ กภำพและช่วยให้
เยำวชนมีควำมสำเร็จในชีวิต ทุกประเทศจึงหำทำงส่งเสริมกำรศึกษำให้มีคุณภำพ มีมำตรฐำนควำมเป็นเลิศซึ่ง
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ได้กล่ำวว่ำ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ต้องจัดเนื้อหำสำระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมสนใจ ควำมถนัด และควำมแตกต่ำงของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยพัฒนำผู้เรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยตรง (ขวัญใจ โพธิ์ทองนำค, 2547, หน้ำ 1) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเป็นองค์ประกอบ
อย่ ำงหนึ่ ง ที่ บ่ งบอกถึงคุณภำพทำงกำรศึกษำและคุ ณ ภำพของผู้ เรียน ซึ่งนับ ตั้งแต่กระทรวงศึกษำธิกำรได้
กระจำยอำนำจกำรวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำสู่ระดับสถำนศึกษำ กำรประเมินสัมฤทธิ์ ผู้เรียนทั้งใน
ระดับ กำรเรีย นกำรสอน กำรตัดสินได้- ตก และกำรอนุมัติควำมสำเร็จกำรศึกษำ เป็ นอำนำจของสถำนศึกษำ
ถึงแม้ว่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำทั่วประเทศจะใช้หลักสูตรเดียวกันของกระทรวงศึกษำธิกำร
แต่ควำมหลำกหลำยในทำงปฏิ บั ติเรื่องรูปแบบกำรเรียนกำรสอน กำรใช้สื่ออุปกรณ์ ตลอดจนกำรวัด และ
ประเมินผลได้เกิดขึ้นอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งในสถำนศึกษำต่ำงๆ ภำยในภูมิภำคและต่ำงภูมิภำค
กำรวั ด และประเมิ น ผล เป็ น กำรประเมิ น คุ ณ ภำพผู้ เรีย นตำมมำตรฐำนกำรเรีย นรู้ข องหลั ก สู ต ร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ซึ่งผลจำกกำรประเมินใช้เป็นข้อมูลในกำรเทียบเคียงคุณภำพกำรศึกษำในระดับต่ำง ๆ
เพื่อนำไปใช้ในกำรวำงแผนยกระดับคุณภำพ กำรจัดกำรศึกษำ ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนกำรตัดสินใจใน
ระดั บ นโยบำยของต้ น สั ง กั ด ระดั บ ต่ ำ ง ๆ ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ำกกำรประเมิ น ในระดั บ ชั้ น ที่ เข้ ำ ทดสอบข้ ำ งต้ น
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จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนในกำรตรวจสอบ ทบทวน พัฒนำคุณภำพผู้เรียน ถือเป็นภำระควำมรับผิดชอบของ
หน่วยงำนที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนำเต็มตำม
ศักยภำพบนพื้นฐำนควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลที่จำแนกตำมสภำพปัญหำและควำมต้องกำร ได้แก่ กลุ่ ม
ผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ำ กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหำ
ด้ำนวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียน ที่ป ฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้ เรียนที่มีปัญหำทำงเศรษฐกิจและสังคม กลุ่ม
พิกำรทำงร่ำงกำยและสติปัญญำ เป็นต้น ข้อมูลจำกกำรประเมินจึงเป็นหัวใจของสถำนศึกษำในกำรดำเนินกำร
ช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที เป็นโอกำสให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำและประสบควำมสำเร็จในกำรเรียน
ส ำนั ก งำนปลั ดกระทรวงศึ ก ษำธิก ำร กระทรวงศึก ษำธิก ำร ได้เล็ งเห็ น ควำมส ำคั ญ ในกำรพั ฒ นำ
คุณภำพของผู้เรียน คุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อเป็นกำรสร้ำงคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นต่อกำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียนเพื่อเป็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้ำสู่สังคมคุณภำพในศตวรรษที่ 21 ได้
อย่ำงมีคุณ ภำพ จึงได้มีโครงกำร “TFE (Teams For Education )” ขึ้น เพื่อเป็นกำรส่ งเสริมกำรพัฒ นำ
กำรเรียนรู้ของหน่วยงำนทุกระดับ ทุกประเภทส่งผลต่อกำรพัฒนำกำรเรียนเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดกำรเรียนรู้
มีทักษะจำเป็น ในกำรดำรงชีวิตในสังคมคุณ ภำพยุคศตวรรษที่ 21 โดยมี ห น่วยงำนในระดับภำคและระดับ
จั งหวัดเป็ น ศูน ย์ ก ลำงส่ งเสริ ม กำรเรี ย นรู้ กำรพั ฒ นำ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรจั ดกำรเรีย นรู้เพื่ อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำเพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ที่ยั่งยืนในอนำคต
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ได้รับมอบหมำยให้ดำเนินงำนโครงกำร TFE (Teams For Education)
ระดับภำค โดยกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ ได้พิจำรณำเห็นว่ำ ปัจจุบันประสบปัญหำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำ
ในกำรสอบ O-NET ต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนที่กำหนด จึงมีควำมจำเป็น เร่งด่วนที่จะต้องยกระดับคุณ ภำพ
กำรศึกษำในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำต่ำง ๆ ในกำรสอบ O-NET ต่ำกว่ำ
เกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มสูงขึ้น ด้วยวิธีและรูปแบบที่สำมำรถดำเนินกำรได้ จึงได้ดำเนินงำนโครงกำร TFE (Teams
For Education) ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงำนศึกษำกำรจังหวัด ส่วนรำชกำรทำงกำรศึกษำอื่นที่เกี่ยวข้อง
สำมำรถขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ ไปสู่เป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ มีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนแต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น
3.3 เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ระดับภำคและระดับจังหวัด
ให้กับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ
3.4 เพื่อเป็ น ศูน ย์ กลำงข้อมูล สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่ อยกระดั บ
คุณภำพกำรศึกษำและที่เกี่ยวข้องระดับภำค
4 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
หน่วยงำน ส่วนรำชกำร สถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนในสถำนศึกษำ
ทุกสังกัดในพื้นที่รับผิดชอบ
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5. เป้าหมาย
5.1 เชิงปริมาณ
1) จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบมีแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
ระดับจังหวัดอย่ำงน้อย จำนวน 1 แนวทำง ต่อ 1 จังหวัด และแนวทำงต้นแบบระดับภำค จำนวน 1 แนวทำง
2) มีศูนย์กลำงกำรประสำนงำน กำรบูรณำกำรด้ำนกำรเรียนรู้ระหว่ำงหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
ทุกสังกัดของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 จำนวน 1 ศูนย์
5.2 เชิงคุณภาพ
1) สถำนศึกษำมีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น
2) เกิดกำรบูรณำกำรด้ำนกำรเรียนรู้ระหว่ำงหน่วยงำนในจังหวัดและหน่วยงำนในระดับภำค
ในกำรพัฒ นำคนให้พร้อมเข้ำสู่สังคมคุณภำพในศตวรรษที่ 21 ด้ว ยกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ขั้นพื้นฐำนจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ O-NET ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของผู้เรี ยน
ในพื้นที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น
6. วิธีการดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

วิธีการดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.61–ม.ค.62

1. ขออนุมัติโครงกำร
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะทำงำน ดำเนินงำนโครงกำร
3. จัดประชุมชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินงำนโครงกำรระดับภำค
4. จัดประชุมปฏิบัติกำรวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำนในระดับภำค
5. สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดดำเนินโครงกำรแต่ละพื้นที่ ระดับ
จังหวัด
6. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทำงกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของจังหวัดระดับภำค
7. นิเทศ ติดตำม ประเมินผล ผลกำรดำเนินงำนของ สนง. ศธจ. และ
สถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร

ม.ค. 62
ม.ค.–ก.พ. 62
ก.พ. 62
ก.พ.- ก.ย. 62
ส.ค.- ก.ย.62
ก.พ.- ก.ย. 62

8. จัดประชุมปฏิบัติกำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรฯ

ส.ค.-ก.ย. 62

9. จัดพิมพ์รูปเล่มรำยงำนเพื่อเผยแพร่ผลกำรดำเนินโครงกำรฯ

ก.ย. 62
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7.ระยะเวลา และพื้นที่ดาเนินการ
ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ
8. งบประมาณ
โครงการได้รับ
งบประมาณทั้งสิ้น

แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1

แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
ไตรมำสที่ 2

แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
ไตรมำสที่ 3

แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
ไตรมำสที่ 4

558,700.-

-

162,180.-

30,300.-

366,220.-

แหล่งงบประมาณ : สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
แผนงาน : แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียมและทั่วถึง
งบรายจ่าย : งบรำยจ่ำยอื่น
หมวดรายจ่าย : ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร TFE (Teams For Education)
โดยจาแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดังนี้
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กิจกรรม
ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินงำนโครงกำรระดับภำค
ประชุมปฏิบัติกำรวิเครำะห์ข้อมูล ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
ในระดับภำค
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ของจังหวัดระดับภำค
นิ เทศ ติดตำม ประเมินผล ผลกำรดำเนิ นงำนของ สนง.ศธจ. และสถำนศึกษำที่ เข้ำร่วม
โครงกำรฯ
ประชุมปฏิบัติกำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ
จัดพิมพ์รูปเล่มรำยงำนเพื่อเผยแพร่ผลกำรดำเนินโครงกำรฯ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

งบประมาณ
39,280
122,900
248,960
30,300
105,260
12,000
558,700

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง :
1. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง สถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำบำงส่วนยังขำดควำม
เข้ำใจในแนวทำงกำรดำเนินงำนโครงกำร อำจเป็นปัญหำอุปสรรคในกำรให้ควำมร่วมมือ เพื่อให้กำรดำเนินงำน
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยบำงตัวที่ถูกกำหนดจำกส่วนกลำงและจำเป็นต้องกำหนดในระดับภำค
และระดับจังหวัด ไม่สำมำรถวัดผลได้ เนื่องจำกระยะเวลำในกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระดับชำติ
O-NET เหลื่อมปีกัน จึงต้องประเมินผลตัวชี้ในปีถัดไป
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
1. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบโครงกำร ประสำนควำมร่วมมือพร้อมทำควำมเข้ำใจในวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร และจัดประชุมชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินงำน
2. ประเมินผลตัวชี้วัดที่ยังวัดไม่ได้ในปีถัดไป
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
11. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. จังหวัดในพื้น ที่รับผิ ดชอบมีแนวทำงกำรพัฒ นำกำรจัดกำร - ระดับภำค จำนวน 1 แนวทำง
เรียนรู้ และกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ระดับจังหวัดอย่ำงน้อย จำนวน 1 - ระดับจังหวัด จำนวน 4 แนวทำง
แนวทำงต่ อ 1 จั งหวัด และแนวทำงต้ น แบบระดั บ ภำค จำนวน 1
แนวทำง
2. มีศูนย์กลำงกำรประสำนงำน กำรบูรณำกำรด้ำนกำรเรียนรู้ -จำนวน 1 ศูนย์
ระหว่ำงหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกสังกัด ของสำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 2
เชิงคุณภาพ
สถำนศึกษำกลุ่มเป้ ำหมำย มีร้อยละของนักเรียนที่ มีคะแนนผล - เพิ่มขึ้น
กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนแต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์
คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น
12.ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
12.1 เกิดกำรบูรณำกำรด้ำนกำรเรียนรู้ระหว่ำงหน่ว ยงำนในจังหวัดและหน่วยงำนในระดับภำค
ในกำรพัฒนำคนให้พร้อมเข้ำสู่สังคมคุณภำพในศตวรรษที่ 21 ด้วยกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนขั้นพื้นฐำน
จำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระดับชำติ O-NET
12.2 ตอบสนองนโยบำยและยุทธศำสตร์ของรัฐบำลกระทรวงศึกษำธิกำร รวมทั้งนโยบำยที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของผู้เรียนในพื้นที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น
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1. ชื่อโครงการ โครงกำร Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 3
กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
ยุทธศาสตร์ สป.ศธ. ข้อที่ 3 พัฒนำศักยภำพคนให้มีคุณภำพ
ยุทธศาสตร์ ศธภ.2 ข้อที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน งำนด้ำนวิชำกำร กำรวิจัยและพัฒนำ
เพื่อสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษำธิกำร เป็นองค์กรหลักในกำรขับเคลื่อนและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของประเทศให้มี
ประสิท ธิภ ำพทัดเทีย มนำนำประเทศ รวมทั้งส่งเสริมกำรศึกษำให้เยำวชน ประชำชนมีควำมรู้มีคุณ ภำพ
มีศักยภำพในกำรพัฒ นำตนเอง พัฒนำเศรษฐกิจ พัฒ นำสังคม และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ โดยกระทรวงศึกษำธิกำรได้กำหนดนโยบำยและมำตรกำรต่ำงๆ ที่จะดำเนินกำรเพื่อพัฒนำกำลังคนซึ่ง
เป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่สำคัญในกำรพัฒนำประเทศ แต่ปรำกฏว่ำยังคงมีปัญหำบำงประกำรในกำรจัดกำรศึกษำ
ของประเทศในส่วนภูมิภำคทั้งในด้ำนโครงสร้ำงขององค์กำร ด้ำนระบบบริหำรจัดกำร และด้ ำนบุคลำกรที่
เกี่ ย วข้ อ งซึ่ งปั ญ หำเหล่ ำ นี้ ส่ งผลต่ อ คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำและกำรพั ฒ นำเยำวชน และเป็ น อุ ป สรรคต่ อ กำร
ขับเคลื่อนและกำรพัฒ นำด้ำนกำรศึกษำของประเทศให้มีประสิทธิภำพทัดเทียมนำนำประเทศ แม้ที่ผ่ำนมำ
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติได้มีควำมพยำยำมในกำรแก้ไขปัญหำด้วยกำรกำหนดมำตรกำรและกลไกต่ำงๆ
ขึ้น โดยมี ค ำสั่ งหั ว หน้ ำคณะรัก ษำควำมสงบแห่ งชำติ มำแล้ ว หลำยฉบั บ แต่ โดยเหตุที่ ส ภำพปั ญ หำกำรจั ด
กำรศึ ก ษำของประเทศในส่ ว นภู มิภ ำคมี ค วำมซั บ ซ้ อ นและ สั่ งสมเป็ น เวลำนำน รัฐ บำลจึงได้มี ก ำรปฏิ รูป
กำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำรขึ้น เพื่อกำหนดมำตรกำรและกลไกเพิ่มเติมให้ปัญหำโดยส่วน
ใหญ่ได้รับกำรแก้ไขโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ในกำรเตรียมกำรและรองรับกำรปฏิรูปกำรศึกษำ อันเป็นเรื่องสำคัญ
เรื่องหนึ่งในกำรปฏิรูปประเทศตำมที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยได้บัญญัติไว้
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค สำนั กงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ได้
จัดตั้งขึ้นตำมคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ คำสั่งที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2560 โดยมีหน้ำที่ในกำรกำหนดยุทธศำสตร์และบทบำท
กำรพัฒนำภำคต่ำงๆให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ กำหนดทิศทำง กำรดำเนินงำน
ของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับภูมิภำคหรือจังหวัด แปลงยุทธศำสตร์ชำติสู่กำรปฏิบัติ ในระดับภำคและ
จังหวัดที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
กลุ่มจังหวัด และกำรพัฒนำด้ำนอื่นๆ ตำมศักยภำพและโอกำสของบุคคลและชุมชน ในแต่ละพื้นที่ ส่งเสริม
สนับสนุนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม
กำรศึกษำระดับภำค กำกับดูแล เร่งรัด นิเทศ ติดตำมและประเมินผล กำรพัฒนำงำนวิชำกำรและกำรพัฒนำ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ และที่สำคัญคือมีหน้ำที่กำกับดูแล เร่งรัด ติดตำมและ
ประเมิ น ผลกำรบริ ห ำรกำรจั ด กำรศึ ก ษำของหน่ ว ยงำนกำรศึ ก ษำในสั งกั ด กระทรวงศึ ก ษ ำธิก ำรในพื้ น ที่
รับผิดชอบ
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ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ภ ำรกิ จ ส ำคั ญ ในกำรก ำกั บ ดู แ ล เร่ งรั ด ติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรบริห ำรกำรจั ด
กำรศึกษำของหน่วยงำนกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลต่อกำร
บริ ห ำรกำรจั ด กำรศึ ก ษำของหน่ ว ยงำนทำงกำรศึ ก ษำ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบำยและยุ ท ธศำสตร์ ข อง
กระทรวงศึกษำธิกำรและบริบทของพื้นที่ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร จึงได้ มอบหมำยให้สำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 2 ดำเนินโครงกำร “Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ” ขึ้น เพื่อพัฒนำแนวทำง
กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำให้ตรงกับ
บริ บ ทของพื้ น ที่และตรงกับ ผลกำรวิเครำะห์ ผ ลสั ม ฤทธิ์ท ำงกำรศึ กษำ ของพื้ นที่ รับ ผิ ดชอบของส ำนั กงำน
ศึก ษำธิก ำรภำค 2 เพื่อ ให้เกิด ผลลัพ ธ์ต่อ คุณ ภำพของผู้เ รีย น ให้ผู้เรีย นได้รับ กำรพัฒ นำอย่ำ งเหมำะสม
เป็นผู้มีองค์ควำมรู้ตำมศักยภำพและเป็นคนดีของสังคม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อพัฒนำแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของ
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่สอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของพื้นทีร่ ับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
3.2 เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัด กำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ในระดับภำค/จังหวัด เพื่อพัฒนำกำรศึกษำและยกระดับคุณภำพของผู้เรียน
4.กลุ่มเป้าหมาย
เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ใน
ระดับจังหวัด ทุกจังหวัดในพื้นที่
5. เป้าหมาย
5.1 เชิงปริมาณ
1) แนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำที่สอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่ ระดับภำค อย่ำงน้อย 1 แนวทำง
2) มีเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ในระดับจังหวัด ทุกจังหวัดในพื้นที่
3) เอกสำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ เพื่อเสนอผู้บริหำร และเผยแพร่แก่หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำธำรณชนในช่องทำงต่ำงๆ จำนวน 50 เล่ม
5.2 เชิงคุณภาพ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค และสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ในพื้นที่ มีเครือข่ำยและแนวทำง
กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่มีควำม
สอดคล้ อ งเหมำะสมตำมบริ บ ทของพื้ น ที่ เพื่ อ น ำมำวำงแผนส่ งเสริม สนั บ สนุ น และพั ฒ นำกำรศึ ก ษำให้ มี
ประสิทธิภำพ
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6. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1.

จัดทำโครงกำรเพื่อขออนุมัติ

2.

แต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะทำงำนดำเนินงำนโครงกำรฯ

3.

ชี้แจงกำรดำเนินโครงกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
รับผิดชอบ
รวบรวมคณะ Supervisor Teams ระดับจังหวัด เพื่อเป็น
เครือข่ำยและศูนย์กลำงบูรณำกำรด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในระดับภำค
ประชุมปฏิบัติกำรเพื่อวิเครำะห์ข้อมูลและจัดทำต้นแบบแนวทำง
กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำฯ
ที่สอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่
ลงพื้นที่สังเกตกำรณ์ ให้คำปรึกษำ ให้กำรสนับสนุน และ
ติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรฯ
ประชุมเพื่อสรุปผลกำรพัฒนำแนวทำง กำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ที่สอดคล้องเหมำะสม
ตำมบริบทของพื้นที่ระดับภำค
จัดทำเอกสำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ เพื่อเสนอ
ผู้บริหำร และเผยแพร่แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
สำธำรณชนในช่องทำงต่ำง ๆ

4.
5.
6.
7.

8.

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ม.ค. 62

กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ

ม.ค.-ก.พ.62

กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ

ม.ค.-ก.พ.62

กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ

เม.ย.-พ.ค.
62

กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ

มิ.ย.-ก.ค. 62 กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ
มิ.ย.-ส.ค. 62 กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ
ส.ค.62

กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ

ส.ค.-ก.ย. 62 กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ

7. ระยะเวลา และสถานที่ดาเนินการ
ระหว่ำงเดือนมกรำคม - กันยำยน 2562
ณ สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 และจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
8. งบประมาณ
โครงการได้รับ
งบประมาณทั้งสิ้น
200,000.-บาท

แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
-

แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
50,000-

แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
52,300.-บำท

แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
97,700.-บำท

แหล่งงบประมาณ : สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
แผนงาน : บูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียมและทั่วถึง
งบรายจ่าย : งบรำยจ่ำยอื่น จำนวน 200,000.- บำท (-สองแสนบำทถ้วน-)
หมวดรายจ่าย : ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
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โดยจาแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมปฏิบัติกำรเพื่อวิเครำะห์ข้อมูลและจัดทำต้นแบบแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำฯ ที่สอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่ จำนวน 35 คน 2 วัน
เป็นเงิน 84,200 บาท
1. ค่ำที่พัก
(35 คน x 650 บำท x 1 คืน)
22,750 บำท
2. ค่ำพำหนะวิทยำกร
(2 คน x1,500 บำท)
3,000 บำท
3. ค่ำตอบแทนวิทยำกร
(12 ชั่วโมงX600 บำท X 2 คน)
14,400 บำท
4. ค่ำอำหำรกลำงวัน
(35 คน x 300 บำท x 2 มื้อ)
21,000 บำท
5. ค่ำอำหำรเย็น
(35 คน x 350 บำท x 1 มื้อ)
12,250 บำท
6. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
(35 คน x 50 บำท x 4 มื้อ)
7,000 บำท
7. ค่ำวัสดุ
3,800 บำท
กิจกรรมที่ 2 ลงพื้นที่สังเกตกำรณ์ ให้คำปรึกษำ ให้กำรสนับสนุน และติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำม
โครงกำรฯ เป็นเงิน 24,400 บาท
1. ค่ำเบี้ยเลี้ยง
(6 คน x 240 บำท x 10 วัน)
14,400 บำท
2. ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง
(10 วัน x 1,000 บำท)
10,000 บำท
กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมเพื่อสรุปผลกำรพัฒนำแนวทำง กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร
กำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ที่สอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของ
พืน้ ที่ ระดับภำค จำนวน 30 คน 2 วัน เป็นเงิน 76,400 บาท
1. ค่ำที่พัก
(30 คน x 650 บำท x 1 คืน)
19,500 บำท
2. ค่ำพำหนะวิทยำกร
(2 คน x1,500 บำท)
3,000 บำท
3. ค่ำตอบแทนวิทยำกร
(12 ชั่วโมงX600 บำท X 2 คน)
14,400 บำท
4. ค่ำอำหำรกลำงวัน
(30 คน x 300 บำท x 2 มือ้ )
18,000 บำท
5. ค่ำอำหำรเย็น
(30 คน x 350 บำท x 1 มื้อ)
10,500 บำท
6. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (30 คน x 50 บำท x 4 มื้อ)
6,000 บำท
7. ค่ำวัสดุ
5,000 บำท
กิจกรรมที่ 4 จัดทำเป็นเอกสำรเผยแพร่และนำแนวทำงฯ ที่พัฒนำขึ้นไปใช้ในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
เป็นเงิน 15,000 บาท
1. ค่ำจัดทำเอกสำรรำยงำน
15,000 บำท
หมายเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินงำนเนื่องจำกมี คณะ Supervisor Teams ที่มำจำกหลำยหน่วยงำนในพื้นที่
รับผิดชอบ อำจทำให้เกิดอุปสรรคในกำรสื่อสำรและควำมไม่เข้ำใจตรงกัน เกี่ยวกับรูปแบบ วิธีกำร Coaching
ของแต่ละจังหวัด
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง
มีกำรแต่งตั้งคณะทำงำนฯ กำหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอน และวิธีกำรดำเนินโครงกำร และจัดประชุม
ชี้ แ จงเพื่ อ สร้ ำงควำมเข้ ำใจในกำรด ำเนิ น โครงกำรให้ ผู้ รับ ผิ ด ชอบกำรเข้ ำ ใจและเกิ ด ควำมชั ด เจน ในกำร
ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรฯ ไปในทิศทำงเดียวกัน
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ
11. ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. มีแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ที่สอดคล้องเหมำะสมตำมบริบท
ของพื้นที่
2. มีคณะ Supervisor Teams ระดับจังหวัด ทุกจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
เชิงคุณภาพ
ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร

ค่าเป้าหมาย
1 แนวทำง
4 จังหวัด
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ
80

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิก ำรภำค และส ำนั กงำนศึ กษำธิกำรจั งหวัด มี เครือ ข่ำยและแนวทำงกำรนิ เทศ
ติดตำมและประเมิน ผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับภำค/จังหวัด ที่สอดคล้องเหมำะสม
ตำมบริบ ทของพื้น ที่ เพื่อนำมำวำงแผนส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒ นำกำรศึกษำเพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ย
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O–NET) ของนักเรียน ได้อย่ำงเหมำะสม
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1. ชื่อโครงการ โครงกำรเสริมพลังสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพภำษำไทยในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 3
กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
ยุทธศาสตร์ สป.ศธ. ข้อที่ 3 พัฒนำศักยภำพคนให้มีคุณภำพ
ยุทธศาสตร์ ศธภ.2 ข้อที่ 2
ส่งเสริม สนับสนุน งำนด้ำนวิชำกำร กำรวิจัยและพัฒนำ เพื่อสร้ำง
โอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพ และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
2. หลักการและเหตุผล
เครือข่ำยครูภ ำษำไทยกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน 2 ได้จัดตั้งโดยสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ำย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เครือข่ำยครูภำษำไทยจังหวัดลพบุรี ศูนย์เครือข่ำยครู
ภำษำไทยจังหวัดสิงห์บุรี ศูนย์เครือข่ำยครูภำษำไทยจังหวัดชัยนำทและศูนย์เครือข่ำยครูภำษำไทยจังหวัด
อ่ำงทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ของครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดทุกระดับกำรศึกษำทุกสังกัด ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน ซึ่งจะเป็นกำรพัฒ นำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนภำษำไทยทุกระดับกำรศึกษำให้มีคุณภำพ โดยมีกลุ่มพัฒ นำคุณภำพกำรศึกษำ ทำหน้ำที่เป็น
ผู้สนับสนุนและอำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนินกิจกรรมให้แก่ศูนย์เครือข่ำยครูภำษำไทยจังหวัดซึ่งเป็นควำม
ร่วมมือที่ดำเนินกำรมำด้วยดีอย่ำงต่อเนื่อง กิจกรรมหลักที่ดำเนินกำร คือ กำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบกำรณ์ด้ำนภำษำไทยให้กับสมำชิก และกำรยกย่องเชิดชูเกียรติครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย และ
จำกผลกำรดำเนินกำรที่ผ่ำนมำ 7 ปี เป็นที่ปรำกฏชัดแล้วว่ำเครือข่ำยครูภำษำไทยสำมำรถเป็นแกนกลำงให้ครู
ภำษำไทยได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ส่งผลถึงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำกลุ่ม สำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทยได้เป็ น อย่ ำงดี ดังนั้ น ส ำนั กงำนศึกษำธิกำรภำค 2 จึงได้จัดทำโครงกำรเสริมพลั ง สร้ำงเครือข่ำย
พัฒ นำคุณภำพภำษำไทยขึ้น เพื่อให้กำรพัฒนำเครือข่ำยและคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยใน
พื้นที่เป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ศูนย์เครือข่ำยครูภำษำไทยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้
และประสบกำรณ์ ระหว่ำงครูภำษำไทยในพื้นที่ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยให้มีคุณภำพ
4. กลุ่มเป้าหมาย
ศูนย์เครือข่ำยครูภำษำไทยจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ
5. เป้าหมาย
5.1 เชิงปริมาณ
1. ประชุมคณะกรรมกำรอำนวยกำรศูนย์เครือข่ำยครูภำษำไทย จำนวน 1 ครั้ง
2. ประชำสัมพันธ์กำรคัดเลือกครูภำษำไทยยอดเยี่ยมและดีเด่น และผู้ใช้ภำษำไทยดีเด่น จำนวน 14 รำงวัล
3. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยครูภำษำไทย จำนวน 1 ครั้ง
4. กำรแสดงผลงำนนิทรรศกำร/แลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องเชิดชูเกียรติครูภำษำไทยยอดเยี่ยม
ครูภำษำไทยดีเด่น และผู้ใช้ภำษำไทยดีเด่น จำนวน 1 ครั้ง
5. รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินโครงกำรฯ จำนวน 20 เล่ม
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5.2 เชิงคุณภาพ
สมำชิกศูนย์เครือข่ำยครูภำษำไทยจังหวัด 4 ศูนย์ ได้มีกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ และประสบกำรณ์
ซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยให้ได้ตำมมำตรฐำนที่กำหนด
6. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. ประชุมคณะกรรมกำรอำนวยกำรศูนย์เครือข่ำยครูภำษำไทย
2. ประชำสัมพันธ์กำรคัดเลือกครูภำษำไทยยอดเยี่ยมและดีเด่น
3. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยครูภำษำไทย
4. กำรแสดงผลงำนนิทรรศกำร/แลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องเชิดชู
เกียรติครูภำษำไทยยอดเยี่ยม ครูภำษำไทยดีเด่น และผู้ใช้ภำษำไทย
ดีเด่น
5. สรุปผลกำรดำเนินโครงกำรฯ

ระยะเวลา
ม.ค.-มี.ค. 62
มี.ค.-เม.ย. 62
พ.ค.-มิ.ย. 62
มิ.ย.-ส.ค. 62

หมายเหตุ
น.ส.ณัฐปภัสร์
ท่ำเจ็ง

ส.ค.-ก.ย. 62

7. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ธันวำคม 2561 – กันยำยน 2562 ณ สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
8. งบประมาณ
โครงการได้รับ
งบประมาณทั้งสิ้น
40,000.-

แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
-

แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
13,200.-

แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
25,300.-

แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
1,500.-

แหล่งงบประมาณ : สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
แผนงาน : แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
งบรายจ่าย : งบดำเนินงำน
หมวดรายจ่าย : ค่ำตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
โดยจาแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการอานวยการศูนย์เครือข่ายฯ เป็นเงิน 13,200 บาท
- ค่ำอำหำรกลำงวัน มื้อละ 120 X 1 มื้อ X 30 คน
= 3,600 บำท
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม มื้อละ 35 X 2 มื้อ X 30 คน
= 2,100 บำท
- ค่ำพำหนะผู้เข้ำประชุม คนละ 500 X 15 คน
= 7,500 บำท
กิจกรรมที่ 2 การประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูภาษาไทยยอดเยี่ยมและดีเด่นฯ จานวน 14 รางวัล
- ไม่มี
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กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายครูภาษาไทย เป็นเงิน 25,300 บาท
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร ชั่วโมงละ 1,200 X 7 ชั่วโมง X 1 คน
= 8,400 บำท
- ค่ำพำหนะวิทยำกร คนละ 1,000 X 1 คน
= 1,000 บำท
- ค่ำที่พักวิทยำกร 1 คืนๆละ 1,000 X 1 ห้อง
= 1,000 บำท
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม มื้อละ 35 X 2 มื้อ X 60 คน
= 4,200 บำท
- ค่ำอำหำรกลำงวัน มื้อละ 120 X 1 มื้อ X 60 คน
= 7,200 บำท
- ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิด
= 1,000 บำท
- ค่ำวัสดุสำนักงำน
= 2,500 บำท
กิจกรรมที่ 4 การแสดงผลงานนิทรรศการ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องเชิดชูเกียรติครูภาษาไทยยอดเยี่ยม
ครูภาษาไทยดีเด่น และผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น
(ใช้งบประมำณโครงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ฯ)
กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการดาเนินโครงการฯ เป็นเงิน 1,500 บาท
- ค่ำวัสดุสำนักงำน
= 1,500 บำท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
กำรดำเนินงำนตำมโครงกำรมีหลำยกิจกรรมและอำจดำเนินกำรได้ไม่ทันตำมกำหนดเวลำตั้งไว้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ควรมี ก ำรจั ด ท ำปฏิ ทิ น งำนของกลุ่ ม เพื่ อ ก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนิ น งำนของทุ ก โครงกำรให้
สอดคล้องกัน และมอบหมำยให้มีผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละกิจกรรม
10. ผูร้ ับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
11. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
ร้อยละของผู้เข้ำร่วมประชุม

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85

เชิงคุณภาพ
ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สมำชิกศูนย์เครือข่ำยครูภำษำไทยจังหวัดได้มีกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ และประสบกำรณ์ซึ่งกันและ
กันและสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยได้
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานการจัดการศึกษา
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อโครงการ โครงกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่ เขตตรวจรำชกำรที่ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 6
กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
ยุทธศาสตร์ สป.ศธ. ข้อที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
ยุทธศาสตร์ ศธภ.2 ข้อที่ 3 กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำ
ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร
2. หลักการและเหตุผล
ตำมที่หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ได้ออกคำสั่งที่ 19/2560 เรื่องกำรปฏิรูปกำรศึกษำใน
ภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำรลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 อำศัยอำนำจตำมข้อ 5 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
ศึกษำธิกำรประกำศให้ ตั้ งส ำนั กงำนศึก ษำธิกำรภำค จำนวนสิ บ แปดภำค สั งกัดส ำนั กงำนปลั ดกระทรวง
ศึกษำธิกำร เพื่อปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับพื้นที่ ทำหน้ำที่ขับเคลื่อนกำรศึก ษำในระดับ
ภำคและจังหวัดโดยกำรอำนวยกำร ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒ นำกำรศึกษำแบบร่วมมือและบูรณำกำรกับ
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนอื่นหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นและกำหนดให้มี
อำนำจหน้ำที่ข้อ 5(3) กำกับ ดูแล ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดใน
พื้นที่รับผิดชอบ ดังนั้นเพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรศึกษำในระดับภำคและจังหวัดเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมี
ระบบกำรก ำกั บ ติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ หน่ ว ยงำนทำงกำรศึ ก ษำและ
สถำนศึกษำซึ่งได้นำนโยบำยของรัฐและกระทรวงศึกษำธิกำรไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล รวมทั้งรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้กระทรวงศึกษำธิกำรทรำบ
เพื่ อหำแนวทำงปรั บ ปรุงและพั ฒ นำนโยบำยให้ เป็ นไปตำมเจตนำรมณ์ ของกฎหมำยที่ กำหนด ส ำนัก งำน
ศึกษำธิกำรภำค 2 จึงได้จัดทำโครงกำรนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อประเมินและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
3.2 เพื่อชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินงำนและกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
4. กลุ่มเป้าหมาย
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
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5. เป้าหมาย
5.1 เชิงปริมาณ
1) ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 ครั้ง
2) เอกสำรสรุปรำยงำนผลกำรประเมิน กำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 เล่ม
3) ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินงำนและกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนกำรปฏิบัติรำชกำร
ตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ 1 ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ครั้ง
4) เอกสำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนฯ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 เล่ม
5.2 เชิงคุณภาพ
รำยงำนกำรติดตำมและประเมินกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจ
รำชกำร สำมำรถเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในกำรพัฒนำสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชิงนโยบำยและยุทธศำสตร์
ของกระทรวงศึกษำได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
6. วิธีการดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
1. จัดทำโครงกำร/เสนอขออนุมัติ
ตุลำคม 2561
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนฯ
ตุลำคม 2561
3. ดำเนินกิจกรรม ตำมโครงกำร จำนวน 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 : ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
1. สำนักงำนศึกษำธิกำรภำคจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
พฤศจิกำยน 2561
คณะกรรมกำรประเมินฯ
2. คณะกรรมกำรประเมินฯลงพื้นที่ดำเนินกำร
พฤศจิกำยน 2561
ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำรฯ
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในเขตตรวจรำชกำรที่ 2
3. ประชุมปฏิบัติกำรคณะทำงำนเพื่อประมวลผล
ธันวำคม 2561วิเครำะห์ สังเครำะห์ และสรุปผลกำรติดตำมผลกำร
มกรำคม 2562
ดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
4. สำนักงำนศึกษำธิกำรภำคจัดทำรำยงำนผลกำร
ธันวำคม 2561ประเมินฯภำพรวมของจังหวัดส่งกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สป.
มกรำคม 2562
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ที่

วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
กิจกรรม 2 : ประชุมปฏิบัติกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพื่อ
กำหนดกรอบกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
1. รับมอบตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำรและเกณฑ์กำร ตุลำคม 2561
ให้คะแนนฯของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด จำกสำนักงำน
กพร.สป. (กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สป.)
2. เวียนแจ้งตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำรและเกณฑ์
พฤศจิกำยน 2561
กำรให้คะแนนฯให้สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดทรำบและ
นำสู่กำรปฏิบัติ
3. ประชุมปฏิบัติกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพื่อกำหนด
มกรำคม 2562
กรอบกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด
กิจกรรม 3 : ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินงำนและกำร
ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
1. ประชุมปฏิบัติกำรคณะทำงำนจัดทำเครื่องมือกำร
กุมภำพันธ์ 2562
ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
2. ประชุมชี้แจงศึกษำธิกำรจังหวัด :
เมษำยน 2562
- แนวทำงกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
- วำงแผนกำหนดปฏิทินกำรติดตำม
3. สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดส่งรำยงำนผลกำร
กรกฎำคม 2562
ดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำรฯ ประจำปี
และตุลำคม 2562
งบประมำณ 2562 ให้สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
4. รำยงำนผลกำรดำเนินงำน / เผยแพร่และประชำสัมพันธ์แก่
กันยำยน 2562
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวปรำณี
นำงสำวฉันทนำ
และ
คณะทำงำน

นำงสำวปรำณี
นำงสำวฉันทนำ
และ
คณะทำงำน

7. พื้นที่เป้าหมาย
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ลพบุรี สิงห์บุรี อ่ำงทอง ชัยนำท
8. ระยะเวลาดาเนินการ (เดือน/ปี)
ตุลำคม 2561 - กันยำยน 2562
9. งบประมาณ
โครงการได้รับ
งบประมาณทั้งสิ้น
20,000.-

แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
ไตรมำสที่ 1
-

แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
ไตรมำสที่ 2
10,000.-

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
ไตรมำสที่ 3
8,000.-

แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
ไตรมำสที่ 4
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แหล่งงบประมาณ : สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
แผนงาน : แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
งบรายจ่าย : งบดำเนินงำน
หมวดรายจ่าย : ค่ำตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
โดยจาแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 : ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
(จานวนเงิน 2,000 บาท)
1) คณะกรรมกำรประเมินฯ ลงพื้นที่ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดฯของสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
- ค่ำใช้จ่ำยเบิกจำกงบบริหำรจัดกำรองค์กร
2) จัดทำเอกสำรรำยงำนสรุปผลกำรประเมินภำพรวมของจังหวัดฯ
- ค่ำจัดทำเล่มเอกสำรรำยงำนฯ
(20 เล่ม x 100 บำท)
= 2,000.-บำท
รวมเป็นเงิน
= 2,000.-บาท
กิจกรรมที่ 2 : ประชุมปฏิบัติกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพื่อกำหนดกรอบกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน (จานวน
เงิน 10,120 บาท)
1) ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง และรับมอบตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำรและเกณฑ์กำรให้คะแนนฯ ของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด จำกสำนักงำน กพร.สป.
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง
(240 บำท x 3 คน x 2 ครั้ง)
= 1,440.-บำท
- ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง (1,400 บำท x 2 ครั้ง)
= 2,800.-บำท
รวมเป็นเงิน
= 4,240.-บาท
2) ประชุมปฏิบัติกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพื่อกำหนดกรอบกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (35 บำท x 2 มื้อ x 25 คน)
= 1,750.-บำท
- ค่ำอำหำรกลำงวัน
(120 บำท x 25 คน)
= 3,000.-บำท
- ค่ำวัสดุ
= 1,130.-บำท
รวมเป็นเงิน
= 5,880.-บาท
กิจกรรมที่ 3 : ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินงำนและกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด (จานวนเงิน 7,880 บาท)
1) ประชุมชี้แจงศึกษำธิกำรจังหวัด : แนวทำงกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด และวำงแผนกำหนดปฏิทินกำรติดตำม ฯ
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (35 บำท x 2 มื้อ x 25 คน)
= 1,750.-บำท
- ค่ำอำหำรกลำงวัน
(120 บำท x 25 คน)
= 3,000.-บำท
- ค่ำวัสดุ
= 1,130.-บำท
รวมเป็นเงิน
= 5,880.-บาท
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2) จัดทำเอกสำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนฯ
- ค่ำจัดทำเอกสำรรำยงำน (20 เล่ม x 100 บำท)
รวมเป็นเงิน
**ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร**
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

= 2,000.-บำท
= 2,000.-บาท
= 20,000.-บาท

10. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง ด้านการดาเนินงาน :
1) บุคลำกรตำมโครงสร้ำงยังไม่ครบสมบูรณ์
2) กำรดำเนินงำนตำมอำนำจหน้ำที่เริ่มดำเนินกำรได้เพียงบำงส่วนเนื่องจำกยังขำดควำมพร้อมด้ำน
ทรัพยำกรทำงกำรบริหำร
3) เครือ่ งมือกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนฯยังไม่สำมำรถจัดทำเกณฑ์ได้ชัดเจน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง ด้านการดาเนินงาน :
1) ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
2) ขอควำมร่วมมือจำกเครือข่ำยร่วมดำเนินกำร
3) มีกำรสร้ำงเครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผลโดยให้สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมีส่วนร่วม ให้
มีควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง ชัดเจนไปในแนวทำงเดียวกัน
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ลพบุรี
12. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
- รำยงำนกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำยที่มีต่อกำรชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินงำน
และกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน

ค่าเป้าหมาย
1 ฉบับ
ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 85

13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กระทรวงศึกษำธิกำรได้รั บ ทรำบข้อมูลผลกำรดำเนิ นงำนกำรบริห ำรจัดกำรที่มีประสิ ทธิภ ำพของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ในพื้นที่ รับผิดชอบ ตลอดจนปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงในกำรพัฒ นำกำร
ดำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิ กำรให้มีประสิทธิภำพได้ยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่กำร
ปฏิรูป กำรศึก ษำและกำรบริห ำรรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภ ำคเป็นไปด้ว ยควำมเรีย บร้อ ย
มีเอกภำพ
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1. ชื่อโครงการ โครงกำรสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ 1 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 6
กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
ยุทธศาสตร์ สป.ศธ. ข้อที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
ยุทธศาสตร์ ศธภ.2 ข้อที่ 3
สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำน
กำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร
2. หลักการและเหตุผล
ตำมคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 19/2560 เรื่องกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของ
กระทรวงศึกษำธิกำรลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 อำศัยอำนำจตำมข้อ 5 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง ศึกษำธิกำร
ประกำศให้ตั้งสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค จำนวนสิบแปดภำค สังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเพื่อ
ปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับพื้นที่ ทำหน้ำที่ขับเคลื่อ นกำรศึกษำในระดับภำคและจังหวัด
โดยกำรอำนวยกำร ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรศึกษำแบบร่วมมือและบูรณำกำรกับหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนอื่นหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้ นและกำหนดให้มีอำนำจหน้ำที่ข้อ
5(4) สนั บ สนุ นกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของ
กระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่รับผิดชอบ อีกทั้ง กระทรวงศึกษำธิกำรซึ่งเป็นองค์กรหลักในกำรจัดกำรศึกษำและ
ส่งเสริมกำรศึกษำให้ประชำชนได้มีควำมรู้ มีคุณภำพ มีศักยภำพในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ พัฒนำสังคม และเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ โดยกระทรวงศึกษำธิกำรได้กำหนดนโยบำยและมำตรกำรที่จะ
ดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล และเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมำตรำ 62 ได้กำหนดให้มีระบบกำรตรวจ
รำชกำร ติดตำม และประเมินผลประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณกำรจัดกำรศึกษำให้
สอดคล้องกับ หลักสูตรและกำรจัดกำรศึกษำ และคุณ ภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ ดังนั้น กำรตรวจรำชกำร
กำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนิน งำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร จะเป็นกำร
สะท้อนให้เห็นสภำพควำมสำเร็จ ปัญหำ อุปสรรคในกำรดำเนินงำนเพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้
สำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์ ยุทธศำสตร์และนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ในกำรนี้ สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 จึงได้กำหนดโครงกำรกำรสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรตำม
นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ 1 ประจำปีงบประมำณ 2562 ขึ้น
เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรดำเนินกำรจัดกำรศึกษำ
ของกระทรวงศึกษำธิกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ตำมนโยบำยกำรตรวจ
รำชกำรกรณีปกติ กรณีบูรณำกำร และกรณีพิเศษ ปีงบประมำณ 2562 ประจำเขตตรวจรำชกำรที่ 1
3.2 เพื่อศึกษำปัญหำ อุปสรรคและแนวทำงกำรพัฒนำกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์
ของกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นทีเ่ ขตตรวจรำชกำรที่ 1
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
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4. กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยรับตรวจ ในพื้นทีเ่ ขตตรวจรำชกำรที่ 1
5. เป้าหมาย
5.1 เชิงปริมาณ
1) จัดทำทำเนียบหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ 1 จำนวน 1 เรื่อง
2) จัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรตรวจรำชกำรในพื้นที่ เขตตรวจรำชกำรที่ 1 จำนวน 2 รอบ
3) ประชุมประสำนแผนปฏิบัติกำรตรวจรำชกำร จำนวน 2 ครั้ง และจัดทำแผนกำรตรวจรำชกำร
ในพื้นที่ เขตตรวจรำชกำรที่ 1 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
4) ลงพื้นที่สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรกรณีปกติในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ 1 และจัดทำเอกสำร
รำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร (กรณีตรวจปกติ)
รอบที่ 1 และรอบที่ 2
5) ลงพื้นที่สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในพื้นที่เขตตรวจรำชกำร
ที่ 1 และจัดทำเอกสำรรำยงำนกำรตรวจรำชกำรฯ
6) ลงพื้นที่สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรกรณีพิเศษในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ 1 จัดทำเอกสำร
รำยงำนตรวจรำชกำรฯ
7) ลงพื้นทีต่ ิดตำมประเมินกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร
ในพื้นทีเ่ ขตตรวจรำชกำรที่ 1 (ตำมจุดเน้นพิเศษเฉพำะด้ำนของผู้ตรวจรำชกำรฯที่รับผิดชอบเขตตรวจรำชกำร
ที่ 1)
8) รำยงำนกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกำรให้บริกำร
กำรตรวจรำชกำรในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ 1 จำนวน 1 ฉบับ
5.2 เชิงคุณภาพ
ผลกำรตรวจรำชกำร ติ ด ตำม ประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนตำมนโยบำยและยุ ท ธศำสตร์ ข อง
กระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่ สำมำรถเป็นข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำเชิงนโยบำยของกระทรวง
ศึกษำได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
6. วิธีการดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
วิธีการดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1 ศึกษำและวิเครำะห์นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
2 จัดทำโครงกำรเพื่อเสนอขออนุมัติ
3 แต่งตัง้ คณะทำงำน
4 ดำเนินกำรสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรฯ ใน 9 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 จัดทำทำเนียบหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
ในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ 1 (งบดำเนินงำน)

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2

ระยะเวลา
พ.ย.61
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ผู้รับผิดชอบ
นำงกนกวรรณ
บุญมำสุข

นำงกนกวรรณ
บุญมำสุข และ
คณะทำงำน
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ที่

5

วิธีการดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 จัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรตรวจรำชกำร
ในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ 1 จำนวน 2 รอบกำรตรวจรำชกำร
ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (งบดำเนินงำน)
กิจกรรมที่ 3 กำรประชุมประสำนแผนปฏิบัติกำรตรวจรำชกำร
และจัดทำแผนกำรตรวจรำชกำร เขตตรวจรำชกำรที่ 1 ประจำปี
งบประมำณ 2562
(ได้รับสนับสนุนงบประมำณ จำก สตผ. จำนวน 10,000บำท)
กิจกรรมที่ 4 ลงพื้นที่สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรกรณีปกติ
ประจำเขตตรวจรำชกำรที่ 1 และจัดทำเอกสำรรำยงำนผลกำร
ตรวจรำชกำร กำรติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร (กรณีตรวจปกติ) รอบที่ 1 และรอบที่ 2
(งบดำเนินงำน)
กิจกรรมที่ 5 ลงพื้นที่สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรแบบ
บูรณำกำรเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ 1
(งบดำเนินงำน)
กิจกรรมที่ 6 ลงพื้นที่สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรกรณีพิเศษ ใน
พื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ 1 จัดทำเอกสำรรำยงำนตรวจรำชกำรฯ
(งบดำเนินงำน)
กิจกรรมที่ 7 ลงพื้นที่เฝ้ำระวังเหตุกำรณ์ที่มีผลกระทบ
และรำยงำนผลกระทบด้ำนกำรศึกษำต่อปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม
ตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่
เขตตรวจรำชกำรที่ 1 (งบดำเนินงำน)
กิจกรรมที่ 8 ลงพื้นทีต่ ิดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำม
นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตตรวจ
รำชกำรที่ 1 (ตำมจุดเน้นพิเศษเฉพำะด้ำนของผู้ตรวจรำชกำรฯ
ที่รับผิดชอบเขตตรวจรำชกำรที่ 1 และข้อสั่งกำรของ
นำยกรัฐมนตรี) (งบดำเนินงำน)
กิจกรรมที่ 9 ประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกำรให้บริกำรกำรตรวจรำชกำร
ในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ 1 และเอกสำรประเมินควำมพึงพอใจ
ฯ(งบดำเนินงำน)
ประมวลผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล รำยงำนผลกำรติดตำม
ประเมินผล และเผยแพร่แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2

ระยะเวลา
ธ.ค. 61

ผู้รับผิดชอบ

รอบที่ 1 ม.ค.ก.พ. 62
รอบที่ 2 พ.ค.มิ.ย. 62
รอบที่ 1 ม.ค.ก.พ. 62
รอบที่ 2 มิ.ย.ก.ค. 62
ม.ค. – ก.ย. 62
ม.ค. – ก.ย. 62
ม.ค. – ก.ย. 62

นำงกนกวรรณ
บุญมำสุข และ
คณะทำงำน

ม.ค. – ก.ย. 62

ส.ค. 62
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7. พื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ 1 ได้แก่ ลพบุรี สิงห์บุรี อ่ำงทอง ชัยนำท พระนครศรีอยุธยำ และ
สระบุรี
8. ระยะเวลาดาเนินการ (เดือน/ปี)
พฤศจิกำยน 2561– กันยำยน 2562
9. งบประมาณ
โครงการได้รับ
งบประมาณทั้งสิ้น
40,000.-บาท

แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
ไตรมำสที่ 1
-

แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
ไตรมำสที่ 2
26,000.-

แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
ไตรมำสที่ 3
4,000.-

แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
ไตรมำสที่ 4
10,000.-

แหล่งงบประมาณ : สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
แผนงาน : แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
งบรายจ่าย : งบดำเนินงำน (จำนวน 30,000 บำท)
และได้รับสนับสนุนงบประมำณจำก สตผ.สป. จำนวน 10,000 บำท
หมวดรายจ่าย : ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
โดยจาแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 จัดทำทำเนียบหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ 1 (งบดำเนินงำน)
- ค่ำจ้ำงจัดทำเอกสำร (10 เล่ม x 100 บำท)
เป็นเงิน 1,000 บำท
กิจกรรมที่ 2 จัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรตรวจรำชกำรในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ 1จำนวน 2 รอบ
กำรตรวจรำชกำร ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (งบดำเนินงำน)
- ค่ำจ้ำงจัดทำเอกสำร (30 เล่ม x 200 บำท)
เป็นเงิน 6,000 บำท
กิจกรรมที่ 3 จัดทำแผนกำรตรวจรำชกำรในพื้นที่ และประชุมประสำนแผนปฏิบัติกำรตรวจรำชกำรเขต
ตรวจรำชกำรที่ 1 ประจำปีงบประมำณ 2562 (งบดำเนินงำน10,000บำท/งปม.จำก สตผ.จำนวน 10,000 บำท)
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (1มื้อ x 80 คน x 120 บำท)
เป็นเงิน 9,600 บำท
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (1 มื้อ x 80 คน x 35 บำท )
เป็นเงิน 2,800 บำท
- ค่ำจ้ำงจัดทำเอกสำร (40 เล่ม x 178 บำท)
เป็นเงิน 7,120 บำท
- ค่ำวัสดุ
เป็นเงิน 480 บำท
รวมเป็นเงิน 20,000 บำท
กิจกรรมที่ 4 ลงพื้นที่สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรกรณีปกติในพื้นที่ประจำเขตตรวจรำชกำรที่ 1 และจัดทำ
เอกสำรรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร (กรณี
ตรวจปกติ) รอบที่ 1 และรอบที่ 2 (งบดำเนินงำน)
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง (6 วัน x 4 คน x 240 บำท x 2 รอบ)
เป็นเงิน 11,520 บำท
- ค่ำจัดทำเอกสำรรำยงำนฯรอบที่ 1 (35เล่ม x 200 บำท)
เป็นเงิน
- บำท
(ขอเบิกจำกงบบริหำรจัดกำรองค์กร)
- ค่ำจัดทำเอกสำรรำยงำนฯรอบที่ 2 (35เล่ม x 200 บำท)
เป็นเงิน
- บำท
(ขอเบิกจำกงบบริหำรจัดกำรองค์กร)
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- ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง (ขอเบิกจำกงบบริหำรจัดกำรองค์กร)
- ค่ำวัสดุ

เป็นเงิน
- บำท
เป็นเงิน 1,480 บำท
รวมเป็นเงิน 13,000 บำท
กิจกรรมที่ 5 ลงพื้นที่สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ 1
และจัดทำเอกสำรรำยงำนกำรตรวจรำชกำรฯ จำนวน 1 เรื่อง (งบดำเนินงำน)
- ไม่มีงบประมำณ (ขอเบิกจำกงบบริหำรจัดกำรองค์กร)
กิจกรรมที่ 6 ลงพื้นที่สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรกรณีพิเศษ ในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ 1 (งบดำเนินงำน)
- ไม่มีงบประมำณ (ขอเบิกจำกงบบริหำรจัดกำรองค์กร)
กิ จ กรรมที่ 7 ลงพื้ น ที่ เฝ้ ำ ระวั ง เหตุ ก ำรณ์ ที่ มี ผ ลกระทบและรำยงำนผลกระทบด้ ำ นกำรศึ ก ษำต่ อ
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร
กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ 1 (งบดำเนินงำน)
- ไม่มีงบประมำณ (ขอเบิกจำกงบบริหำรจัดกำรองค์กร)
กิจ กรรมที่ 8 ลงพื้น ที่ ติดตำม ประเมิ นผลกำรดำเนิ นงำนตำมนโยบำยและยุท ธศำสตร์ของกระทรวง
ศึกษำธิกำรในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ 1 (ตำมจุดเน้นพิเศษเฉพำะด้ำนของผู้ตรวจรำชกำรฯ ที่รับ ผิดชอบ
เขตตรวจรำชกำรที่ 1 และข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี) (งบดำเนินงำน)
- ไม่มีงบประมำณ (ขอเบิกจำกงบบริหำรจัดกำรองค์กร)
กิจกรรมที่ 9 ประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกำรให้บริกำรกำรตรวจ
รำชกำร ในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ 1 และเอกสำรประเมินควำมพึงพอใจฯ (งบดำเนินงำน)
- ไม่มีงบประมำณ (ขอเบิกจำกงบบริหำรจัดกำรองค์กร)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น จานวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
* หมำยเหตุ : ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร
10. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน
ปัจจัยควำมเสี่ยง :
1) ไม่ได้รับกำรสนับสนุนกำรลงพื้นที่ตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
2) เครื่องมือกำรติดตำมกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยฯ ที่ได้รับจำกส่วนกลำง ยังไม่ครอบคลุมและไม่
ชัดเจนจึงส่งผลให้ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง :
1) ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกงบดำเนินงำน
2) กำรสร้ ำ งเครื่ อ งมื อ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ มี ค วำมชั ด เจนมำกขึ้ น โดยกำรเชิ ญ ประชุ ม เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ที่
รับผิดชอบกำรตรวจรำชกำรร่วมกันกำหนดเครื่องมือ ประชุมสถำนศึกษำที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงเพื่อควำมเข้ำใจที่
ถูกต้อง
3) มีกำรประชุมเพื่อ สร้ ำงควำมเข้ำใจเกี่ ยวกับ เครื่องมื อที่ ใช้ เพื่ อให้ เกิดควำมชั ดเจน รวมถึงกำร
ติดตำม ทวงถำม อย่ำงต่อเนื่อง
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11. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นำงกนกวรรณ บุญมำสุข นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
กลุ่มตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 (ลพบุรี)
12. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
(1) ร้อยละของจำนวนเรื่องที่สำมำรถติดตำม ประเมินกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย
ไม่น้อยกว่ำ
และยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นทีเ่ ขตตรวจรำชกำรที่ 1 (ตำมจุดเน้นพิเศษ
ร้อยละ 80
เฉพำะด้ำนของผู้ตรวจรำชกำรฯ ที่รับผิดชอบเขตตรวจรำชกำรที่ 1 และข้อสั่งกำรของ
นำยกรัฐมนตรี)
(2) รำยงำนทำเนียบหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ 1
จำนวน 1 ฉบับ
(3) รำยงำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรตรวจรำชกำรในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ 1
จำนวน 2 ฉบับ
เชิงคุณภาพ
(1) ระดับควำมสำเร็จในกำรสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรกรณีปกติ ในพื้นที่เขตตรวจ
รำชกำรที่ 1 รอบที่ 1 และรอบที่ 2 และจัดทำเอกสำรรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร กำร
ระดับ 5
ติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร (กรณีตรวจปกติ) รอบที่ 1
และรอบที่ 2
(2) ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกำรให้บริกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ
กำรตรวจรำชกำรในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ 1
85
13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
13.1 มีกำรสนั บสนุน กำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรได้ครบถ้วนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ที่
กระทรวงศึกษำธิกำรกำหนด
13.2 กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรได้ รั บ ทรำบผลกำรด ำเนิ น งำนตำมนโยบำยและยุ ท ธศำสตร์ ข อง
กระทรวงศึกษำธิกำร ในพื้นที่เขตตรวจรำชกำรที่ 1 ตลอดจนปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงในกำรพัฒนำกำร
ดำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรให้มีประสิทธิภำพได้ยิ่งขึ้น
13.3 หน่วยงำน สถำนศึกษำ ในพื้น ที่เขตตรวจรำชกำรที่ 1 สำมำรถนำแนวทำง ข้อเสนอแนะ ในกำร
ดำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร ไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
คาชี้แจง :
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 โดยกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กำหนดจัดกิจกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติระดับภำค (กำรอบรมพัฒนำบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคลเพื่อ
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติระดับภำค)ภำยใต้โครงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติระดับภำคในพื้นที่ควำมรับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562
โดยกิจกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติระดับภำค (กำรอบรมพัฒนำ
บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนบริห ำรงำนบุคคลเพื่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ
ระดับภำค) ประกอบด้วย กิจกรรมย่อย จำนวน 2 กิจกรรม คือ
1. ประชุมคณะทำงำน
2. อบรมพัฒนำบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
1. ชื่อโครงการ โครงกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 6
กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
ยุทธศาสตร์ สป.ศธ. ข้อที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
ยุทธศาสตร์ ศธภ.2 ข้อ 5 ส่งเสริม สนับสนุน กำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
2. หลักการและเหตุผล
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิ จกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในมำตรำ 16
กำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรนั้นโดยจัดทำเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้อง
กับแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตำมมำตรำ 13 และในมำตรำ 9 ได้กำหนดไว้ว่ำ กำรบริหำรรำชกำรเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ก่อนจะดำเนินกำรตำมภำรกิจใด ส่วนรำชกำรต้องจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร
ไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ โดยกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรต้องมีรำยละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลำ
และงบประมำณที่จะต้องใช้ในกำรดำเนินกำรของแต่ละขั้นตอน เป้ำหมำยของภำรกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ
และตัวชี้วัดควำมสำเร็จของภำรกิจ และส่วนรำชกำรต้องจัดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ส่วนรำชกำรกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมำตรฐำนที่ ก.พ.ร.
กำหนด
ดังนั้น เพื่อให้กำรบริห ำรงำนตำมภำรกิจของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ตอบสนองภำรกิจของ
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และเป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้จัดทำโครงกำรฯ นี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 มีกำรบริหำรงบประมำณเป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3.2 เพื่อให้บุคลำกรของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 มีส่วนร่วมในกำรกำหนดกรอบทิศทำงในกำร
ปฏิบัติรำชกำร และร่วมกันดำเนินกำรตำมภำรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุเป้ำหมำยขององค์กร
4. กลุม่ เป้าหมาย
บุคลำกรสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
5. เป้าหมาย
5.1 เชิงปริมาณ
1) จัดประชุมปฏิบัติกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร จำนวน 1 ครั้ง
2) จัดทำเอกสำรแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี จำนวน 1 ฉบับ
3) ติดตำมควำมก้ำวหน้ำหรือผลสำเร็จ และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นรำยเดือน/รำยไตรมำส
4) จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี จำนวน 1 ฉบับ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
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5.2 เชิงคุณภาพ
1) หน่ว ยงำนบริห ำรจัด กำรงบประมำณเป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลั กเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2) บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน กำรกำหนดทิศทำงขององค์กร
กำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม กำรติดตำม และกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจของหน่วยงำน
3) ผู้บริหำรหน่วยงำนใช้แผนปฏิบัติรำชกำรฯ เป็นเครื่องมือในกำรกำกับติดตำมและประเมินผล
กำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมของหน่วยงำน
6. วิธีการดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
วิธีการดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ศึกษำข้อมูลและบริบทที่เกี่ยวข้อง และกำหนดกรอบและ
แนวทำงกำรจัดทำแผนฯ
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะทำงำน
3. จัดประชุมปฏิบัติกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร
- วิเครำะห์นโยบำยและยุทธศำสตร์ของ สป. ทบทวนและกำหนด
ทิศทำงองค์กร
- พิจำรณำกำหนดงำน/โครงกำรประจำปี
- วิเครำะห์ ประสำนและบูรณำกำรงำน/โครงกำรและ
จัดสรรงบประมำณงำน/โครงกำร
4. ดำเนินกำรรวบรวม ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน
ของรำยละเอียดงำน/โครงกำร
5. นำขึ้น Server เพื่อประสำนกำรผลตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุง
และจัดทำยกร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
6. เสนอผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ และอนุมัติแผนงำน/
โครงกำร
7. จัดทำเอกสำรแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี มอบให้บุคลำกร และ
แจ้งหน่วยงำนต้นสังกัด
8. ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่แผนฯแก่สำธำรณชน ทำง website
2. ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)
1. ศึกษำวิเครำะห์นโยบำย บริบทที่เกี่ยวข้อง และ
แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี ของ ศธภ.2
2. จัดประชุมปฏิบัติกำรทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี
3. เสนอผลกำรทบทวน/ปรับปรุงให้ผู้บริหำรทรำบและพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบ

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. 61

นำยสุนทร
บุญสถิต

พ.ย.61

พ.ย.61

นำยสุนทร
บุญสถิต
และ
คณะทำงำน

พ.ย.61
พ.ย.61
พ.ย.61
ธ.ค.61
ธ.ค.61

นำยสุนทร
บุญสถิต
และ
คณะทำงำน

พ.ย.61
พ.ย.61
พ.ย.61

นำยสุนทร
บุญสถิต
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ที่
กิจกรรมหลัก / ขั้นตอนการดาเนินงาน
3. จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2563 (แผนคาของบประมาณ)
1. ศึกษำวิเครำะห์นโยบำย บริบทที่เกี่ยวข้อง และแผนปฏิบัติรำชกำร
4 ปี ของ ศธภ.2 ที่ผ่ำนกำรทบทวนแล้ว
2. ประสำนส่วนกลำงเพื่อกำหนดกรอบ เค้ำโครง และแนวทำงกำร
จัดทำแผน ฯ
3. ประชุมปฏิบัติกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี 2563
(แผนคำขอรับกำรจัดสรรงบประมำณ)
4. ดำเนินกำรรวบรวม ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วนของกำร
นำเสนอโครงกำร
5. จัดทำยกร่ำงแผนเสนอยกร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี 2563
(แผนคำขอรับกำรจัดสรร งปม.)
6. เสนอยกร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี 2563
(แผนคำของบประมำณ) ให้ผู้บริหำรทรำบและพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบ
4. ติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
1. ศึกษำ วิเครำะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง และยกร่ำงกรอบ แนวทำง
กำรติดตำมและกำรรำยงำนผลกกำรดำเนินงำน
2. จัดเตรียมเอกสำรและยกร่ำงแนวทำงกำรติดตำม
3. นำแบบฟอร์มกำรรำยงำนงำนผลกำรดำเนินงำนขึ้นไว้บน Server
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงำน/โครงกำรใช้เป็นกรอบในกำรรำยงำนผล
4. ประชุมติดตำมควำมก้ำวหน้ำ/ผลสำเร็จของกำรดำเนินงำนโครงกำร
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ 2562
5. รวบรวมและจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำร
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ 2562 เป็นรำยเดือน
และรำยไตรมำส ส่งให้ สนย.สป.ศธ. ตำมกำหนด
5. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ประชุมสรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.61
ต.ค.61
พ.ย.61
ธ.ค.61
ธ.ค. 61

นำยสุนทร
บุญสถิต
และ
คณะทำงำน

ธ.ค. 61

ต.ค. 61
พ.ย.61
พ.ย.61
พ.ย. 61 –
ก.ย.62
พ.ย.61 –
ก.ย.62

นำยสุนทร
บุญสถิต
และ
คณะทำงำน

ก.ย.62

2. จัดทำเอกสำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนฯ

ก.ย.62

3. รำยงำนผู้บริหำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ต.ค.62

4. ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ผ่ำน website ของสำนัก

ต.ค.62

นำยสุนทร
บุญสถิตและ
คณะทำงำน

7.ระยะเวลา และสถานที่ดาเนินการ
ตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562 ณ สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 และนอกสถำนที่
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
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8. งบประมาณ
โครงการได้รับ
งบประมาณทั้งสิ้น
17,000.-

แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
ไตรมำสที่ 1

แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
ไตรมำสที่ 2

แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
ไตรมำสที่ 3

แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
ไตรมำสที่ 4

11,000.-

-

-

6,000.-

แหล่งงบประมาณ : สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
แผนงาน : แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
งบรายจ่าย : งบดำเนินงำน
หมวดรายจ่าย : ค่ำตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
โดยจาแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรฯ
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (2 มื้อ X 22 คน X 120 บำท)
เป็นเงิน 5,280 บำท
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (4 มื้อ X 22 คน X 35 บำท) เป็นเงิน 3,080 บำท
- ค่ำวัสดุจัดทำเอกสำร
เป็นเงิน 2,640 บำท
รวมเป็นเงิน 11,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 ประชุมติดตำมและจัดทำรำยงำนกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรฯ
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (1 มื้อ X 22 คน X 120 บำท)
เป็นเงิน 2,640 บำท
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ( 2 มื้อ X 22 คน X 35 บำท) เป็นเงิน 1,540 บำท
- ค่ำวัสดุจัดทำเอกสำร
เป็นเงิน 1,820 บำท
รวมเป็นเงิน 6,000 บาท
หมายเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง : กำรส่งรำยงำนฯล่ำช้ำ ไม่เป็นไปตำมกำหนดเวลำของหน่วยงำนต้นสังกัด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : มีระบบกำรติดตำมกำรส่งรำยงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
10.ผู้รับผิดชอบโครงการ
นำยสุนทร บุญสถิต นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
กลุ่มอำนวยกำร สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 (ลพบุรี)

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
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11. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1) แผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน
2) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
เชิงคุณภาพ
-

ค่าเป้าหมาย
1 ฉบับ
1 ฉบับ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 มีกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล
12.2 บุคลำกรสำนั กงำนศึกษำธิกำรภำค 2 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนตำมอำนำจหน้ำที่
ภำรกิจตำมกฎหมำย และสำมำรถปฏิบัติงำนให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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1. ชื่อโครงการ โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรภำครัฐ
ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 6
กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
ยุทธศาสตร์ สป.ศธ. ข้อที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
ยุทธศาสตร์ สป.ศธ. ข้อที่ 4 สร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร (แผนพัฒนำบุคลำกรฯ)
ยุทธศาสตร์ ศธภ.2 ข้อที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน กำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
2. หลักการและเหตุผล
กำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ เป็นภำรกิจสำคัญที่หน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ ถือปฏิบัติเพื่อเสริมสร้ำงให้กำร
ปฏิบัติรำชกำรสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งทำให้เกิดกำร
พัฒนำระบบกำรปฏิบัติรำชกำรให้มีควำมทันสมัย ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กำรพัฒนำบุคลำกร
ในที่นี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ
ที่มุ่งเน้นปรับเปลี่ยนภำครัฐ ยึดหลักภำครัฐของประชำชนเพื่อประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม ยุทธศาสตร์
ศธ.ข้อที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ สป.ศธ. ข้อที่ 6 : พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ สป.ศธ. (แผนพัฒนำบุคลำกรฯ) ข้อที่ 4 : สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ในการปฏิบัติงานของบุค ลากร และสอดคล้อ งกับ ยุท ธศำสตร์แ ผนสร้ำ งควำมผูก พัน และควำมพึง พอใจ
ของบุคลำกร ในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
ด้านเศรษฐกิจ ที่มุ่งเสริมสร้ำงให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในกำรดำเนินชีวิตตำม “หลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง” และ “ศำสตร์พระรำชำ” ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งหมำยถึงองค์
ควำมรู้ “กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ” ที่ครอบคลุมในมิติด้ำนเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เป็นภูมิ
ปัญญำของพระรำชำ (king wisdom) โดยรัชกำลที่ ๙ ทรงทดลองใช้นำไปปฏิบัติจนเป็นผลสำเร็จ แล้วจึงทรง
นำไปบอกแนะนำให้พสกนิกรของพระองค์นำไปใช้ต่อไป
กระทรวงศึกษำธิกำร กำหนดให้ส่งเสริมค่ำนิยมหลักของคนไทย ตำมนโยบำยของคณะรักษำควำม
สงบแห่งชำติ (คสช.) ที่มุ่งเสริมสร้ำงให้ ดำรงชีวิตแบบพอเพียง ดังนั้น ข้ำรำชกำรจึงต้องเรียนรู้ ใน “ศำสตร์
พระรำชำ” และ “หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” มีหลักคิดที่ดีในกำรดำเนินชีวิต เพื่อก้ำวไปสู่ “ควำม
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” นอกจำกนี้ ยังจำเป็นต้องเรียนรู้ระบบงำนกระบวนกำรปฏิบัติงำน มีกำรแลกเปลี่ยน
เรีย นรู้ภ ำยในหน่ วยงำน และพัฒ นำควำมรู้ของตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน มีประสิทธิภ ำพและ
ประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น
ด้วยเหตุนี้ สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 จึงได้จัด ทำ“โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 2 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562” ขึ้น เพื่อให้บุคลำกรในสังกัดได้เรียนรู้ใน “ศำสตร์พระรำชำ” มีควำม
ตระหนักรู้ในควำมพอเพียง มีควำมรู้ในกำรพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำน และได้รับกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งจะนำไปสู่กำรปฏิรูปองค์กรตำมแนวคิดระบบรำชกำร 4.0
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลำกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และตระหนักรู้ใน “ศำสตร์พระรำชำ”
3.2 เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้ในกำรพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำน
3.3 เพื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนให้กับบุคลำกร
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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4.กลุ่มเป้าหมาย
บุคลำกรสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
5. เป้าหมาย
5.1 เชิงปริมาณ
1) จัดกิจกรรมศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ศำสตร์พระรำชำ” จำนวน 1 ครั้ง
2) จัดกิจกรรมอบรมกำรพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนสู่กำรปฏิรูปองค์กรตำมแนวคิดระบบ
รำชกำร 4.0 จำนวน 1 ครั้ง
3) จัดกิจกรรมอบรมกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน จำนวน 1 ครั้ง
5.2 เชิงคุณภาพ
บุ คลำกรในสั งกัด มีควำมตระหนั กรู้ใน “ศำสตร์พ ระรำชำ” ยึ ด “หลั กปรัช ญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ในกำรดำเนินชีวิต มีควำมรู้ในกำรพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนขององค์กร และสำมำรถปฏิบัติ
รำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
6. วิธีการดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
วิธีการดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. เสนอขออนุมัติโครงกำร / แต่งตั้งคณะทำงำน
2. ดำเนินกำรจัดกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้
2.1 กิจกรรมศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง “ศำสตร์พระรำชำ”
2.2 กิจกรรมอบรมกำรพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำน
สู่กำรปฏิรูปองค์กรตำมแนวคิดระบบรำชกำร 4.0
2.3 กิจกรรมอบรมกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
3. สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์

ระยะเวลา
ม.ค. 62

ผู้รับผิดชอบ

ม.ค. – มี.ค. 62

นำยสุนทร
บุญสถิต
และ
คณะทำงำน

ม.ค. – มี.ค. 62
ส.ค. – ก.ย. 62
ก.พ. – ก.ย. 62

7.ระยะเวลา และสถานที่ดาเนินการ
เดือนมกรำคม – เดือนกันยำยน 2562 ณ สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 (ลพบุรี) และนอกสถำนที่
8. งบประมาณ
โครงการได้รับ
งบประมาณทั้งสิ้น
161,000.-บาท

แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
ไตรมำสที่ 1
-

แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
ไตรมำสที่ 2
77,000.-บำท

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2

แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
ไตรมำสที่ 3
-

แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
ไตรมำสที่ 4
84,000.-บำท
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แหล่งงบประมาณ : สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
แผนงาน : แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
งบรายจ่าย : งบรำยจ่ำยอื่น (จำนวน 68,000.- บำท)
หมวดรายจ่าย : ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
งบรายจ่าย : งบดำเนินงำน (จำนวน 93,000.-บำท)
หมวดรายจ่าย : ค่ำตอบ ใช้สอย และวัสดุ
จาแนกเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหลัก จานวน 3 กิจกรรม (โดยขอถัวจ่ายในทุกรายการ) ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 : ศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ศำสตร์พระรำชำ”
1. ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์รำชกำร ( 2 วัน X 3 คัน X 2,000 บำท) เป็นเงิน 12,000 บำท
2. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม วันแรก (2 มื้อ X 24 คน X 35บำท)
เป็นเงิน 1,680 บำท
3. ค่ำอำหำรกลำงวัน วันแรก (1 มื้อ X 24 คน X 200 บำท)
เป็นเงิน 4,800 บำท
4. ค่ำอำหำรเย็น (1 มื้อ X 24 คน X 350 บำท)
เป็นเงิน 8,400 บำท
5. ค่ำที่พัก (เดี่ยว) 2 คน (1 วัน X 2 ห้อง X 1,200 บำท)
เป็นเงิน 2,400 บำท
6. ค่ำที่พัก (คู่) 22 คน (1 วัน X 11 ห้อง X 1,600 บำท)
เป็นเงิน 17,600 บำท
7. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม วันที่สอง (1 มื้อ X 24 คน X 50บำท) เป็นเงิน 1,200 บำท
8. ค่ำอำหำรกลำงวัน วันที่สอง (1 มื้อ X 24 คน X 300 บำท)
เป็นเงิน 7,200 บำท
9. ค่ำเช่ำห้องประชุมพร้อมสื่อโสตทัศนูปกรณ์ (2 วัน X 2,000 บำท) เป็นเงิน 4,000 บำท
10. ค่ำจ้ำงจัดทำป้ำยกิจกรรม
เป็นเงิน 200 บำท
11. ค่ำของที่ระลึก
เป็นเงิน 1,200 บำท
12. ค่ำวัสดุ
เป็นเงิน 1,320 บำท
รวมเป็นเงิน 62,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 : อบรมกำรพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนสู่กำรปฏิรูปองค์กรตำมแนวคิดระบบรำชกำร 4.0
1. ค่ำตอบแทนวิทยำกร 1 คน (1 คน X 6 ชม. X 600 บำท)
เป็นเงิน 3,600 บำท
2. ค่ำที่พักวิทยำกร (1 วัน X 1 ห้อง X 1,200 บำท)
เป็นเงิน 1,200 บำท
3. ค่ำพำหนะวิทยำกร
เป็นเงิน 1,000 บำท
4. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (2 มื้อ X 25 คน X 35 บำท)
เป็นเงิน 1,750 บำท
5. ค่ำอำหำรกลำงวัน (1 มื้อ X 25 คน X 200 บำท)
เป็นเงิน 5,000 บำท
6. ค่ำจ้ำงจัดทำป้ำยกิจกรรม
เป็นเงิน 200 บำท
7. ค่ำวัสดุ
เป็นเงิน 2,250 บำท
รวมเป็นเงิน 15,000 บาท

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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กิจกรรมที่ 3 : อบรมกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
1. ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์รำชกำร (2 วัน X 3 คัน X 2,500 บำท)
เป็นเงิน 15,000 บำท
2. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (3 มื้อ X 25 คน X 50 บำท)
เป็นเงิน 3,750 บำท
3. ค่ำอำหำรกลำงวัน (2 มื้อ X 25 คน X 300 บำท)
เป็นเงิน 15,000 บำท
4. ค่ำอำหำรเย็น (1 มื้อ X 25 คน X 350 บำท)
เป็นเงิน 8,750 บำท
5. ค่ำที่พัก (เดี่ยว) 2 คน (1 วัน X 2 ห้อง X 1,200 บำท)
เป็นเงิน 2,400 บำท
6. ค่ำที่พัก (คู่) 22 คน (1 วัน X 11 ห้อง X 1,600 บำท)
เป็นเงิน 17,600 บำท
7. ค่ำที่พักวิทยำกร (1 วัน X 1 ห้อง X 1,200 บำท)
เป็นเงิน 1,200 บำท
8. ค่ำตอบแทนวิทยำกร (1 คน X 11 ชม. X 1,200 บำท)
เป็นเงิน 13,200 บำท
9. ค่ำเช่ำห้องประชุมพร้อมสื่อโสตทัศนูปกรณ์ (2 วัน X 2,000 บำท) เป็นเงิน 4,000 บำท
10. ค่ำจ้ำงจัดทำป้ำยกิจกรรม
เป็นเงิน 300 บำท
11. ค่ำวัสดุ
เป็นเงิน 2,800 บำท
รวมเป็นเงิน 84,000 บาท
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง :
บุคลำกรในสังกัดมีภำรกิจที่หลำกหลำยทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำนในห้วงเวลำเดียวกัน อำจทำให้
กำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
กำหนดกรอบระยะเวลำดำเนิ น กำรไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่ว ยงำนและนัดหมำยบุคลำกร
กลุ่มเป้ำหมำยล่วงหน้ำ ผ่ำนช่องทำงกำรประชุมและระบบไลน์กลุ่มของหน่วยงำน
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นำยสุนทร บุญสถิต
กลุ่มอำนวยกำร สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 (ลพบุรี)
11. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยที่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้
เชิงคุณภาพ
ร้อยละผลสัมฤทธิ์หลังกำรฝึกอบรม

ค่าเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลำกรในสั งกัด ตระหนั กรู้ในศำสตร์พระรำชำ ยึดถือ หลั กปรัช ญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำร
ดำเนิน ชีวิต สำมำรถพัฒ นำกระบวนกำรปฏิบัติงำนขององค์กรและปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภ ำพ
มำกยิ่งขึ้น
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ส่วนที่ 6
ระบบการติดตาม ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
กำรติดตำม ประเมินผลแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 กำหนดให้แต่ละกลุ่มงำน
ดำเนินกำรใน 2 ลักษณะ คือ
1. การติดตามและรายงาน เป็นกำรติดตำมและรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำของแผน/งำน/โครงกำร
โดยพิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยที่กำหนดในแต่ละแผน/งำน/โครงกำร ซึ่งกำหนด
ให้มีกำรรำยงำน 2 รูปแบบ ได้แก่
1.1 กำรรำยงำนตำมเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี โดยใช้แบบรำยงำน สงป.301 , สงป.302
และสงป.302/1 ซึ่งจะเน้นกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดและกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมเอกสำร
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
1.2 กำรรำยงำนตำมแบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนปลั ดกระทรวงศึกษำธิกำร
ประจำปีที่จัดทำขึ้น เป็นกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของแต่ละโครงกำรเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
ในแต่ละยุทธศำสตร์ของแผนฯ พร้อมทั้งปัญหำอุปสรรคในกำรดำเนินงำน
กำรรำยงำนทั้ง 2 รูปแบบกำหนดให้รำยงำนเป็นรำยไตรมำส รวม 4 ไตรมำส / ปี ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 (1) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนรำยเดือนตุลำคม 2561
กำหนดรำยงำน ภำยในวันที่ - พฤศจิกำยน 2561
(2) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนรำยเดือนพฤศจิกำยน 2561
กำหนดรำยงำน ภำยในวันที่ - ธันวำคม 2561
(3) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนรำยเดือนธันวำคม 2561 และ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนรำยไตรมำสที่ 1 / 2562
กำหนดรำยงำน ภำยในวันที่ 29 มกรำคม 2562
ไตรมาสที่ 2 (1) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนรำยเดือนมกรำคม 2562
กำหนดรำยงำน ภำยในวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2562
(2) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนรำยเดือนกุมภำพันธ์ 2562
กำหนดรำยงำน ภำยในวันที่ 9 มีนำคม 2562
(3) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนรำยเดือนมีนำคม 2562 และ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนรำยไตรมำสที่ 2 / 2562
กำหนดรำยงำน ภำยในวันที่ 9 เมษำยน 2562
ไตรมาสที่ 3 (1) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนรำยเดือนเมษำยน 2562
กำหนดรำยงำน ภำยในวันที่ 9 พฤษภำคม 2562
(2) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนรำยเดือนพฤษภำคม 2562
กำหนดรำยงำน ภำยในวันที่ 9 มิถุนำยน 2562
(3) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนรำยเดือนมิถุนำยน 2562 และ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนรำยไตรมำสที่ 3 / 2562
กำหนดรำยงำน ภำยในวันที่ 9 กรกฎำคม 2562
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ไตรมาสที่ 4 (1) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนรำยเดือนกรกฎำคม 2562
กำหนดรำยงำน ภำยในวันที่ 9 สิงหำคม 2562
(2) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนรำยเดือนสิงหำคม 2562
กำหนดรำยงำน ภำยในวันที่ 9 กันยำยน 2562
(3) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนรำยเดือนกันยำยน 2562 และ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนรำยไตรมำสที่ 4 / 2562
กำหนดรำยงำน ภำยในวันที่ 9 ตุลำคม 2562
2. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นกำรประเมินผลลัพธ์ตำมตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของหน่วยงำน เมื่อสิ้นปีงบประมำณ โดยมีขั้นตอนกำรดำเนินงำน ดังนี้
2.1 กำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยควำมสำเร็จของแผนงำน/โครงกำร
2.2 เก็บรวบรวมข้อมูล โดย
(1) รวบรวมข้อมูลจำกกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนรำยไตรมำสของแผนงำน/โครงกำร
(2) รวบรวมข้อมูลจำกกำรสรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
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ภำคผนวก

คำสั่งสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๒
ที่ ๕๑ / ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี (พ.ศ.25๖๒-25๖๕) และ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๒
...............................................
ด้วยพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
มำตรำ 9 กำหนดให้ส่ วนรำชกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรไว้ล่วงหน้ำ และมำตรำ ๑๖ ให้ส่วนรำชกำรจัดทำ
แผนปฏิบั ติรำชกำรของส่ วนรำชกำรนั้ น โดยจัดทำเป็นแผนสี่ปี ประกอบกับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐ มนตรี ได้แ ถลงนโยบำยรัฐ บำลต่อสภำนิติบัญ ญัติแห่งชำติ เมื่อวัน ที่ 12 กัน ยำยน 2557 และ
มอบนโยบำยแก่หัวหน้ำส่วนรำชกำรและกำหนดให้ทุกส่วนรำชกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร โดยกำหนดกรอบ
เวลำ 1 ปี ตำมปีงบประมำณและระยะเวลำของรัฐบำล เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2557 ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับ
แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตำมมำตรำ ๑๓ โดยในแต่ละปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดทำแผนปฏิ บัติ
รำชกำรประจำปีเสนอต่อรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบแล้วให้สำนักงบประมำณดำเนินกำรจัดสรรงบประมำณ
เพื่อปฏิบัติงำนให้บรรลุผลสำเร็จในแต่ละภำรกิจตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ก ำรจั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ รำชกำร ดั งกล่ ำ ว ของส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรภำค ๒
สำเร็จลุล่วงด้วยดีและมีควำมสมบูรณ์สอดคล้องกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำล อันจะเป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติรำชกำร จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ประกอบด้วย
1 นำยวีระ แข็งกสิกำร
รองศึกษำธิกำรภำค ๒
ประธำนกรรมกำร
รักษำกำรในตำแหน่งศึกษำธิกำรภำค ๒
2. นำงสำวนิภำ แสงพันธุ์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยผจญ มุกดำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มตรวจรำชกำรและ
กรรมกำร
ติดตำมประเมินผล
4. นำงพรพิมล สำระรักษ์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มยุทธศำสตร์กำรศึกษำ กรรมกำร
5. นำยสมศักดิ์ เลิศปรีชำสกุล
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ให้คำปรึกษำ แนะนำ อำนวยควำมสะดวก และกำหนดกรอบแนวทำงกำรจัดทำแผนปฏิบัติ
รำชกำร ๔ ปี (พ.ศ.25๖๒-256๕) และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๒ ให้สำมำรถ
ดำเนินกำรได้สำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ด้วยดี

/ ๒. คณะทางาน ประกอบด้วย...
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๒. คณะทำงำน ประกอบด้วย
1. นำยสมศักดิ์ เลิศปรีชำสกุล
2. นำงสำวนิภำ แสงพันธุ์
3. นำยผจญ มุกดำ
4. นำงพรพิมล สำระรักษ์
5. นำงสำวฉันทนำ สกุลเกตุรุ่งเรืองดี
6. นำงสำวปรำณี น้อยโฮม
7. นำงกนกวรรณ บุญมำสุข
8. นำงสำวอุษำ อนุกูล
9. นำยสุเมธ จันทรชิต
10. นำงอัชรำ เพ็งบุญ
11. นำยเดชำ บุญมำสุข
12. นำงสำวธิรดำ บัวตูม
13. นำงสำวณัฐปภัสร์ ท่ำเจ็ง
14. นำยสุทลทัศน์ เจริญสุข
15. นำงสำววิรำกำนต์ อำจสูงเนิน
16. นำงสำวเบญจวรรณ เกษรศักดิ์
17. นำยกอบชัย ชิงชัย
18. นำยสุนทร บุญสถิต
19. นำยตรีเนตร สำยสุ่ม

ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มตรวจรำชกำรฯ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มยุทธศำสตร์กำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
รก.นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน
นักวิชำกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผู้ช่วยกิจกรรมทำงกำรศึกษำ
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร

ประธำนคณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำนและเลขำนุกำร
คณะทำงำนและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ ำที่ศึกษำข้อมูล นโยบำย ระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง วิเครำะห์ สภำพแวดล้อมขององค์กร
(SWOT) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ รวมถึงกำรวิเครำะห์งบประมำณ
ให้ เหมำะสมสอดคล้องกับงำน/โครงกำรตำมภำรกิจของแต่ละกลุ่มงำนเก็บรวบรวม เรียบเรียง และจัดทำ
รำยละเอีย ดประกอบแผนปฏิ บั ติ รำชกำร ๔ ปี (พ.ศ.25๖๒ - 256๕) และแผนปฏิบั ติ รำชกำรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 25๖๒ ตลอดจนจัดทำเอกสำรแผนฯ ให้เสร็จเรียบร้อย รำยงำนให้สำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำรทรำบ และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ต่อไป
๓. คณะทำงำนติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
1. นำยวีระ แข็งกสิกำร
รองศึกษำธิกำรภำค ๒
รักษำกำรในตำแหน่งศึกษำธิกำรภำค ๒
2. นำงสำวนิภำ แสงพันธุ์
ผู้อำนวยกำรพัฒนำกำรศึกษำ
3. นำยผจญ มุกดำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มตรวจรำชกำรฯ
4. นำงพรพิมล สำระรักษ์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มยุทธศำสตร์กำรศึกษำ
5. นำยสมศักดิ์ เลิศปรีชำสกุล
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
6. นำงสำวฉันทนำ สกุลเกตุรุ่งเรืองดี นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ

ประธำนคณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน

/๗.นำงกนกวรรณ บุญมำสุข ...
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7. นำงกนกวรรณ บุญมำสุข
8. นำงอัชรำ เพ็งบุญ
9. นำงสำวธิรดำ บัวตูม
10. นำยเดชำ บุญมำสุข
11. นำงสำวณัฐปภัสร์ ท่ำเจ็ง
12. นำยสุทลทัศน์ เจริญสุข
13. นำยสุนทร บุญสถิต
14. นำยตรีเนตร สำยสุ่ม

นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร

คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำนและเลขำนุกำร
คณะทำงำนและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีห น้ำที่ ติด ตำมควำมก้ำวหน้ำ และรำยงำนผลกำรดำเนิน งำนกำรจัด ทำแผนปฏิบัติรำชกำรสี่ ปี
(พ.ศ.25๖๒-256๕) และแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๒ เพื่อจัดทำรำยงำนเสนอต่อ
ผู้ บ ริ ห ำรระดั บ สู ง ของกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร และหน่ ว ยงำนที่ เกี่ ย วข้ อ งภำยในระยะเวลำที่ ส ำนั ก งำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรกำหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นำยวีระ แข็งกสิกำร)
รองศึกษำธิกำรภำค ๒ รักษำกำรในตำแหน่ง
ศึกษำธิกำรภำค ๒
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ที่ปรึกษา
นำยวีระ แข็งกสิกำร

รองศึกษำธิกำรภำค 2
รักษำกำรในตำแหน่งศึกษำธิกำรภำค 2

ผู้ให้ข้อมูล
1. นำงสำวนิภำ แสงพันธุ์
2. นำยผจญ มุกดำ
3. นำงพรพิมล สำระรักษ์
4. นำยสมศักดิ์ เลิศปรีชำสกุล
5. นำงสำวเกศกัญญำ อยู่สุข
6. นำงสำวฉันทนำ สกุลเกตุรุ่งเรืองดี
7. นำงสำวปรำณี น้อยโฮม
8. นำงกนกวรรณ บุญมำสุข
9. นำงสำวอุษำ อนุกูล
10. นำยสุเมธ จันทรชิต
11. นำงอัชรำ เพ็งบุญ
12. นำงสำวธิรดำ บัวตูม
13. นำยเดชำ บุญมำสุข
14. นำยตรีเนตร สำยสุ่ม
15. นำงสำวณัฐปภัสร์ ท่ำเจ็ง
16. นำยสุทลทัศน์ เจริญสุข
17. นำยสุนทร บุญสถิต
18. นำงสำววิรำกำนต์ อำจสูงเนิน
19. นำงสำวเบญจวรรณ เกสรศักดิ์
20. นำยกอบชัย ชิงชัย

นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
จัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน
นักวิชำกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผู้ช่วยกิจกรรมทำงกำรศึกษำ

ผู้วิเคราะห์และสรุปเรียบเรียง
1. นำยสมศักดิ์ เลิศปรีชำสกุล
2. นำยตรีเนตร สำยสุ่ม
3. นำยสุนทร บุญสถิต

นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร

ทาปกและเข้าเล่ม
1. นำงสำวเบญจวรรณ เกษรศักดิ์
2. นำยกอบชัย ชิงชัย

นักวิชำกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผู้ช่วยกิจกรรมทำงกำรศึกษำ
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