 แผนงานพื้นฐาน
 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
 แผนงานบูรณาการ
รายละเอียดโครงการ
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ดานยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
• ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
• ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา
• ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรพัฒนา
ระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการภาค 17 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ลักษณะโครงการ
 โครงการตอเนื่อง  โครงการใหม
2. หลักการและเหตุผล
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได กํ า หนดแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาข า ราชการ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 โดยมีประเด็นยุทธศาสตร
การพัฒนาขาราชการ 3 ดาน คือ ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบสมรรถนะขาราชการ ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา คือ ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาภาวะผูนํา รองรับการเปลี่ยนแปลงสูรัฐบาลดิจิทัล และการทํางาน
ในศตวรรษที่ 21 ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน และสรางการ
เรียนรูอยางยั่งยืน
ทั้งนี้สิ่งสําคัญประการหนึ่ง คือ บุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการภาค 17 ตองไดรับการพัฒนา
ดานสมรรถนะ ความรู รางกายและจิตใจ เพื่อรองรับภารกิจในปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดย
มุงเนนใหมีคุณลักษณะตามสมรรถนะหลัก ทักษะที่จําเปน รวมไปถึงคุณลักษณะการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
มีความเปนมืออาชีพ ความเปนนานาชาติ และความเปนผูสนับสนุนภาคสวนตาง ๆ ตอไป
3. วัตถุประสงค
เพื่ อพั ฒนาบุ คลากรของสํ านั กงานศึ กษาธิ การภาค 17 ทั้ งด านสมรรถนะ ภาวะผู นํ า รองรั บ
การเปลี่ยนแปลง สูรัฐบาลดิจิทัล และการทํางานในศตวรรษที่ 21 พัฒนาคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหวางชีวิต
กับการทํางาน และสรางการเรียนรูอยางยั่งยืน
4. เปาหมาย

เชิงปริมาณ : บุคลากรสังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 17 ที่เขารวมกิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์หลังการ
ฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80
เชิงคุณภาพ : บุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการภาค 17 ไดรับการพัฒนาสมรรถนะ ภาวะผูนําและ
คุณภาพชีวิตที่ดี และสงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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5. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

ตัวชี้วัด
1. รอยละผลสัมฤทธิ์หลังการฝกอบรม

คาเปาหมาย
ไมนอยกวารอยละ 80

6. วิธีดําเนินการ /ขั้นตอนการดําเนินงาน
6.1 ศึกษาวิเคราะหหลักสูตรดานความสอดคลองกับนโยบาย/แผนพัฒนาบุคลากรของ สป.
6.2 สํารวจความตองการและความจําเปนในการฝกอบรม
6.3 ดําเนินโครงการฝกอบรมตามแผนที่จัดทําไว
6.4 ประสานจัดทําขอตกลงกับสถาบันพัฒนา แหลงเรียนรู และทีมวิทยากรและ จัดทําเอกสาร
คูมือ สื่อการเรียนรู สําหรับบุคลากร
6.5 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานตามแหลงเรียนรูตาง ๆ
6.6 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ
7. กลุมเปาหมายของโครงการ
บุคลากรสํานักงานศึกษาธิการภาค 17
8. พื้นที่เปาหมาย
สํานักงานศึกษาธิการภาค 17 และแหลงศึกษาดูงาน
9. ระยะเวลาดําเนินการ (เดือน/ป)
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
10. งบประมาณ
เงินงบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน และเงินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยังยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในสวนภูมิภาค งบรายจายอื่น จํานวน 68,000 บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถวน) และแผนงานยุทธศาสตร
เพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริ มสรางศักยภาพทรั พยากรมนุษย โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา
ที่ ยั งยื น กิ จกรรมการขั บเคลื่ อนการปฏิ รู ปการศึ กษาในส วนภู มิภาค งบดํ าเนิ นงาน จํ านวน 130,600 บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นหกรอยบาทถวน) รวมเปนเงินทั้งสิ้น จํานวน 198,600 บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นแปดพันหกรอยบาทถวน) คาใชจายขอถัวจายทุกรายการ รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมที่ 1 จัดการประชุม/ฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ตามความตองการของบุคลากร
- คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 120 บาท x 23 คน
เปนเงิน
2,760 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 มื้อ x 50 บาท x 23 คน
เปนเงิน
2,300 บาท
- คาวิทยากร 600 บาท x 6 ชั่วโมง
เปนเงิน 3,600 บาท
- คาวัสดุ
เปนเงิน 1,090 บาท
รวมทั้งสิ้น
9,750 บาท
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน และพัฒนาองคกร (โอดี)
- คาอาหารกลางวัน 4 มื้อ x 300 บาท x 23 คน
เปนเงิน 27,600 บาท
- คาอาหารเย็น 4 มื้อ x 350 บาท x 23 คน
เปนเงิน 32,200 บาท
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- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 8 มื้อ x 50 บาท x 23 คน
- คาที่พัก 3 คืน x 650 บาท x 23 คน
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง/คาจางเหมารถปรับอากาศ
รวมทั้งสิ้น

เปนเงิน
9,200
เปนเงิน 44,850
เปนเงิน 75,000
เปนเงิน 188,850

บาท
บาท
บาท
บาท

11. การวิเคราะหความเสี่ยง
11.1 ความเสี่ยง หนวยงานไมสามารถจัดอบรมไดตรงตามความตองการของทุกคนได และ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรในการดําเนินงานอาจไมเพียงพอ
11.2 การบริหารความเสี่ยง สํารวจความตองการและความจําเปนในการฝกอบรม และจัด
ฝกอบรมหลักสูตรที่ไมซ้ํากันกับปงบประมาณที่แลว กําหนดปฏิทินงานและปรับลดคาใชจายใหเพียงพอกับ
งบประมาณ
12. หนวยงานรับผิดชอบ
กลุมอํานวยการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 17
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรู ประสบการณที่ไดรับจากการอบรมและศึกษาดูงานไปพัฒนา
ตนเองและประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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