ส่วนที่ 3
แผนงาน งาน โครงการและกิจกรรม
ส านั กงานศึ ก ษาธิ การภาค 17 ได้ รับ การจั ดสรรงบประมาณจากส านั กงานปลั ดกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็ น ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการ กิจกรรมตามภารกิจและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้น จานวน 4,431,480 บาท จาแนกเป็นงบดาเนินงาน
จานวน 1,416,460 บาท งบลงทุน 338,800 บาท และงบรายจ่ายอื่น จานวน 2,676,220 บาท
สานักงานศึกษาธิการภาค 17 ได้บริหารจัดการงบประมาณเพื่อการดาเนินงาน ดังนี้
งาน / โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
กลุ่มอานวยการ
1. การบริหารงานของสานักงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
1.1.2 ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจาเดือน
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและสร้างความผาสุก
- ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
- ค่าซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
1.1.3 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสานักงาน
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
- ค่าวัสดุการเกษตร
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

งบดาเนินงาน
1,416,460
1,313,960
876,900
10,000
10,000
676,900
190,000
271,900
25,000
10,000
15,000
40,000
50,000
15,000
15,000
45,000
190,000
60,000
10,000
5,000
20,000
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งบประมาณ(บาท)
งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น
รวม
338,800 2,676,220 4,431,480
1,763,060

หมาย
เหตุ

งาน / โครงการ / กิจกรรม
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าไฟฟ้า
- ค่าน้าประปา
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าไปรษณีย์
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ค่าปรับปรุงระบบระบายน้า
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของสานักงานศึกษาธิการ
ภาค 17 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 17 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน
5. โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 ของสานักงานศึกษาธิการภาค
17 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กลุ่มบริหารงานบุคคล
6. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมาย ของการดาเนินการทาง
วินัยและคดีปกครองของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดและสานักงาน
ศึกษาธิการภาค ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

งบดาเนินงาน
10,000
5,000

งบประมาณ(บาท)
งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น

รวม

80,000
437,060
221,300
18,000
60,000
22,200
115,560
338,800
30,000
308,800
40,000

70,300

92,600
92,600

62,500
62,500
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หมาย
เหตุ

งาน / โครงการ / กิจกรรม

งบดาเนินงาน

กลุ่มพัฒนาการศึกษา
7. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อ
การจัดทารูปแบบและแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
สานักงานศึกษาธิการภาค 17
8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการ
เด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) สานักงาน
ศึกษาธิการภาค 17
9. แกนนาเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่ม
จังหวัดของสานักงานศึกษาธิการภาค 17
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กลุม่ ตรวจราชการและติดตามประเมินผล
10. ตรวจและติดตามประเมินผล
การดาเนินงานตามนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ ของสานักงานศึกษาธิการ
ภาค 17
11. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิต
และการพัฒนากาลังคนในระดับจังหวัด
ตามรูปแบบประชารัฐ ของจังหวัด
พิษณุโลกที่เป็นพื้นที่นาร่อง สานักงาน
ศึกษาธิการภาค 17

งบประมาณ(บาท)
งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น

รวม
2,218,020

1,400,000

150,000

668,020

295,300
195,300

100,000
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หมาย
เหตุ

รายละเอียดโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
และกลุม่ จังหวัดในพื้นที่

54

1. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3)
สานักงานศึกษาธิการภาค 17
ยุทธศาสตร์ สป. ข้อที่ 3
ยุทธศาสตร์ ศธภ.17 ข้อที่ 1
แผนงบประมาณ แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต
นโยบายและแผนด้านการศึกษา
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้กาหนดในมาตรา 54 ระบุว่า
รั ฐต้ องด าเนิ นการให้ เด็กทุ กคนได้รั บการศึ กษาเป็ นเวลาสิ บสองปี ตั้ งแต่ก่ อนวั ยเรี ยนจนจบการศึ กษา
ภาคบั งคั บ อย่ างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้ จ่าย รัฐต้องดาเนินการให้ เด็กเล็ กได้รับการดูแลและพัฒนา
ก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย
โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย
ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กาหนดแนวทางการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพโดยอาศัยจังหวัด
เป็นฐานในการขับเคลื่อนหลักในการจั ดการศึกษาในเชิงหลักการให้สถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่ รวมถึง
บูรณาการและประสานความร่วมมือการจัดการศึกษาปฐมวัยร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
ในการนี้ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานศึกษาธิการภาค 17 จึงเห็นควรให้มีการ
จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ขึ้น เพื่อบูรณาการการทางาน
ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และจังหวัดในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนแนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวั ย
ให้ เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกั นรวมถึ งสร้ างความเข้าใจและพั ฒนาครู ผู้ สอน บุ คลากรทางการศึ กษา และ
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยมากยิ่งขึ้นอันจะส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่ อส่ งเสริ มและพั ฒนาองค์ ความรู้เกี่ ยวกั บการจั ดการศึ กษาเด็กปฐมวั ย (อนุ บาล 1-3) ให้ แก่
ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่
4. เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยที่ได้รับการคัดเลือกจาก
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ภาคการศึกษา 17 เช้ารับการพัฒนา จานวน 80 คน
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ
ตัวชี้วัด : จานวนผู้บริหารครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยที่ได้รับ
การพัฒนา
ค่าเป้าหมาย : จานวน 80 คน
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6.วิธีดาเนินการ/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1. เข้ารับฟังการประชุมชี้แจงการดาเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3 ) วันที่ 25 - 26 ธ.ค. 2560
2. ดาเนินการจัดสรรงบประมาณให้สานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
2.1 สารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ม.ค. – ก.พ. 61
2.2 จัดประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3 )
2.3 จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้านปฐมวัยในพื้นที่
2.4 จัดเวทีเสวนาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
(อนุบาล 1 – 3) (พ.ค.- มิ.ย. 61)
2.5 นิเทศ ติดตาม และรายงานการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
(อนุบาล 1 – 3) ในพื้นที่ ( พ.ค.-มิ.ย. 61 )
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทารายงานผลการดาเนินงานการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยฯ
4. จัดทารายงานผลการดาเนินงานในภาพรวมของโครงการ และนาเสนอ
ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทารายงานผลการดาเนินงานการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยฯ
6. จัดทารายงานผลการดาเนินงานในภาพรวมของโครงการ และนาเสนอ
ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

56

ผู้รับผิดชอบ
วิจักษณ์
สนย.สป.

สนย.สป.
กลุ่มพัฒนา
การศึกษา
ศธภ.17 /
สนย.สป.
สนย.สป.
สนย.สป.
กลุ่มพัฒนา
การศึกษา

7. ระยะเวลาดาเนินการและสถานที่ดาเนินการ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561
กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
60 60 60 61

ก.พ.
61

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
สถานที่
61 61 61 61 ดาเนินการ

กทม.

1. ประชุมชี้แจงการดาเนินโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
เด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3)
2. ดาเนินจัดสรรงบประมาณให้
สานักงานศึกษาธิการภาคและ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยฯ
2.1 สารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายใน
พื้นที่
2.2 จัดประชุมสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมและพัฒนา
การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
2.3 จัดอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรด้านปฐมวัย
2.4 จัดเวทีเสวนาเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนา การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
(อนุบาล 1-3 )

ทั่วประเทศ
ทั่วประเทศ

ทั่วประเทศ
พื้นที่ 5
จังหวัด
ในภาค 17
พื้นที่ 5
จังหวัด
ในภาค 17
ศธภ.17

2.5 นิเทศ ติดตาม และกากับดูแล
การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในพื้นที่
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานการส่งเสริม
และพัฒนาการจัดการศึกษาเด็ก
ปฐมวัยฯ
4. จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ในภาพรวม ของโครงการ และนาเสนอ
ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สนย.สป.
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8. งบประมาณจานวน 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ ดังนี้
8.1 จัดประชุมเสวนา จานวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 136,800.- บาท จาแนกเป็น
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
80 * 4 *50 =
16,000.- บาท
 ค่าอาหารกลางวัน
80 * 2 * 200 =
32,000.- บาท
 ค่าอาหารเย็น
80 * 1 * 250 =
20,000.- บาท
 ค่าตอบแทนวิทยากร
4* 12*600
=
28,.800.- บาท
 ค่าเช่าที่พัก
40*1* 1,000 =
40,000.- บาท
8.2 ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการประสานงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัส ดุ จานวน
13,200.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดาเนินงานเนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ
เป็นจานวนมาก อาจทาให้เกิดอุปสรรคในการเรื่องการสื่อสารและความไม่เข้าใจตรงกัน
การบริหารความเสี่ยง : มีการแต่งตั้งคณะทางานฯ และประชุมชี้แจงทาความเข้าใจโครงการ
ก่อนการดาเนินโครงการฯ
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายวิจักษณ์ เผือกพ่วง และคณะกลุ่มพัฒนาการศึกษา สานักงานศึกษาธิการภาค 17
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เด็กปฐมวัยได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้าทางการ
ศึกษาในพื้นที่
2. ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ
3.หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่เกิดการบูรณาการการทางานร่วมกันในการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย
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1. โครงการ แกนนาเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด
ของสานักงานศึกษาธิการภาค 17 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ยุทธศาสตร์ สป. ข้อที่ 4
ยุทธศาสตร์ ศธภ.17 ข้อที่ 1
แผนงบประมาณ แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต
นโยบายและแผนด้านการศึกษา
2. หลักการและเหตุผล
ในยุ คแห่งโลกาภิวัตน์ เข้าสู่ ศตวรรษที่ 21 ที่ผลั กดันให้ สั งคมโลก และคนทุกคนต้องเร่งปรับตัว
และพัฒนาตนเองให้พร้อมเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและซับซ้อน โดยใช้การศึกษา
เป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนา “การศึกษา” ไม่เป็นเพียงปัจจัยสร้างโอกาสและความมั่นคงให้แก่ชีวิต
ระดับปัจเจก ชุมชนและองค์กร แต่ยังเป็นกระบวนการเสริมสร้างพลังปัญญาและทักษะให้ประชาชนร่วม
ขับเคลื่ อนประเทศไปข้างหน้ าได้อย่ างเข้มแข็งและยั่งยืน ดังจะเห็ นได้จากประเทศที่เป็นมหาอานาจโลก
ทางเศรษฐกิจ และมีความมั่นคงสงบ สันติภายในประเทศ จะเน้นการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานคุณภาพแก่
ประชาชนของประเทศให้เกิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และคุณค่าสูงสุดของความเป็นมนุษย์ ด้วยกรอบคิด
และเป้าหมายการศึกษาโลกใหม่ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสาคัญของการลงทุนและการพัฒนา
ด้ า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ต ลอดช่ ว งชี วิ ต ของแต่ ล ะประเทศให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ตความเป็ น อยู่ แ ละ
ความเปลี่ยนแปลงของบริบทแต่ละพื้นที่ โดยไม่ลืมพื้นฐานของตนเอง การพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการเติบโต
ทางเศรษฐกิ จและสั งคม เพื่ อเพิ่ มขี ดความสามารถการแข่ งขั นโดยเฉพาะการเข้ าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
ในปี 2558 ที่ ผ่ านมา ขณะเดี ย วกั น ก็ น ามาซึ่ งค่ า นิ ยมที่ มุ่ งเน้ นวั ตถุ มุ่ งความสะดวกสบายรวดเร็ ว
หากสังคมไทยปราศจากภูมิคุ้มกันที่ดีจะก่อให้เกิดความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ที่ดีที่
เป็นรากฐานของความสุข ความมั่นคงและความเข้มแข็งของชุ มชน การพัฒนาดังกล่าวจะต้องควบคู่ไปกับ
การมีพื้นฐานทุนทางสังคมที่ประกอบไปด้วยหลักธรรมทางศาสนา สานึกในท้องถิ่น ภูมิปัญญา ทรัพยากร
บุคคลและเครือข่ายบุคคล ตลอดจนทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
ของชุมชน และความเอื้ออาทร ซึ่งทุนทางสังคม และทุนทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีเสน่ห์ของความเป็นไทย
เหล่ านี้ เป็ น เสถี ยรภาพและช่ วยขั บเคลื่ อนเศรษฐกิ จของประเทศ ในเรื่ องของการท่ องเที่ ยว ที่ เป็ น
อุตสาหกรรมที่มีบทบาทสาคัญอย่างหนึ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นหากไม่คานึงและรักษา
ทุนทางสังคม กับทุนทางวัฒนธรรมที่เราอยู่ ปล่อยให้สูญเสียขาดการถ่ายทอดสืบสานต่อจากรุ่นสู่รุ่น และรับ
เอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาปรุงแต่งผสมผสาน จนถูกตัดแต่งลดทอนคุณค่าของวัฒนธรรมไทยเรา อาจทาให้
เราสูญเสียความเป็นอัตลักษณ์ในเวลาอันใกล้นี้ และนาไปสู่สังคม ชุมชนที่อ่อนแอ และอาจล่มสลายได้
กระทรวงศึกษาธิการเป็ นหน่ วยงานที่ ให้ ความส าคัญกับการพัฒนาและเสริ มสร้างศั กยภาพคน
ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง ควบคู่กับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ฉบั บที่ 12 ในทุ กๆ เรื่ องที่ เกี่ยวข้ อง ในส่ วนของการบูรณาการเพื่อขับ เคลื่ อนยุ ทธศาสตร์
การท่องเที่ยวไทย เพื่อการพัฒนา โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้ นต่อชุมชน สั งคม วั ฒนธรรม และ
59

สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน กระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานศึกษาธิการ
ภาค 17 ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค และรับผิดชอบปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ
ในระดั บพื้ นที่ ท าหน้ าที่ ขั บเคลื่ อนการศึ กษาในระดั บภาคและจั งหวั ด โดยการอ านวยการ ส่ งเสริ ม
สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆ และมีหน้าที่กาหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนา
ภาคต่ า ง ๆ ให้ เ ชื่ อ มโยงและสอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์
ของกระทรวงศึ กษาธิ การและยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนากลุ่ มจั งหวั ด รวมทั้ งการพั ฒนาด้ านอื่ นๆ ในพื้ นที่
รับผิดชอบ ด้านโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่รวมทั้งประสานการบริหารงานระหว่างราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วน
ร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก ได้คานึงและตระหนักถึงการไม่เล็งเห็นถึงความสาคัญและการ
พัฒนาทุนทางสังคม และทุนทางธรรมชาติที่โดดเด่น งดงาม มีเสน่ห์ในแต่ละพื้นที่ที่มีคุณค่าอย่างยั่งยืน
ต่อเนื่องของการสานึกในท้องถิ่น ภูมิปัญญา วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามอันเป็น
อัตลั กษณ์ ที่ ทรงคุ ณค่ าของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนการอนุรั กษ์ ถ่ายทอด สื บสาน ในการนี้ เพื่ อให้ เกิ ดการ
สนับสนุน และส่งเสริมการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเกิดความสมดุลของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคม
ชุมชน อันจะเป็ นการเสริ มสร้ างพื้ นฐานทุนทางสั งคมและทุนทางธรรมชาติ เพื่ อบรรยากาศความมั่ นคง
ปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน ดังกล่าว
กระทรวงศึกษาธิ การ โดยสานักงานศึกษาธิการภาค 17 จึงได้จัดทาโครงการแกนนาเยาวชน
การเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ของสานักงานศึกษาธิการภาค 17
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้ น ซึ่งเป็นส่ วนหนึ่ งในการส่ งเสริ มสนับสนุนระบบการจั ดการเรียนรู้
ในท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด บนพื้นฐานความแตกต่างของบริบทสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลายของประเทศไทย
แต่ยึดหลักการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังกล่าวข้างต้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสร้างแกนนาเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด
2. แกนนาเยาวชนนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
สามารถนาไปสู่การพัฒนาพื้นที่บนพื้นฐานความแตกต่างของบริบทสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลายของท้องถิ่น
4. เป้าหมายของโครงการ
เชิงปริมาณ
1. จานวนเยาวชน และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 6 โรงเรียน รวม 102 คน
2. ส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนต้นแบบ จานวน 6 แห่ง
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เชิงคุณภาพ
แกนนาเยาวชน นาทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ไปสู่ความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราว
(story telling) เกี่ยวกับอัตลั กษณ์ของชุมชนท้องถิ่น/กลุ่ มจังหวั ด ของสานักงานศึกษาธิการภาค 17
เพื่อเป็นการศึกษาและนาไปสู่การพัฒนาในเชิงพื้นที่ต่อไป
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ
1. จานวนเยาวชน และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 6 โรงเรียน รวม 102 คน
2. ส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนต้นแบบ จานวน 6 ชุมชน
6. วิธีดาเนินการ/ระยะเวลาดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

1. การพิจารณาชุมชนเป้าหมาย จานวน 6 ชุมชน
- พิจารณาคัดเลือกจากชุมชนที่มีศกั ยภาพ ความพร้อม มีจุดเด่นเฉพาะ
ตามวิถีชนบท/ชาวบ้าน แต่ยังไม่ได้รับการส่งเสริม (ภูมิปัญญาชาวบ้าน/
ศิลปวัฒนธรรม)
2. การพิจารณากลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรม
- นักเรียนระดับชั้น ม.4-5 /อาชีวะ (ปวช.1-2) (กรณีกลุ่มเป้าหมายไม่
เพียงพอสามารถใช้นักเรียนระดับชั้น ม.2 ได้)
- จานวนกลุ่มเป้าหมาย 17 คน/ชุมชน (นักเรียน 15 คน และครูประจา
ชั้น 2 คน) รวม 6 ชุมชน จานวน 102 คน
- ผู้บริหาร ครู ที่เห็นความสาคัญ และมีความพร้อม/มีความต้องการ ที่
จะเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ ที่อยู่ในชุมชน/หรือใกล้เคียง
3. หลักสูตรการอบรม
ใช้กรอบตามเนื้อหาสาระรูปแบบที่ ศธภ.15 นาเสนอ แต่เพิ่มเนื้อหา
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เช่น การนาเสนอผ่านทาง Social
Network เป็นต้น
4. การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการฯ (ระดับภาค)
องค์ประกอบตามความเหมาะสมของแต่ละภาคแต่ไม่เกิน 30 คน เช่น
สนง.พัฒนาชุมชน, สนง.กศน. สนง.วัฒนธรรม, ผู้บริหารต้นสังกัดของ
สถานศึกษาในพื้นที่ เป็นต้น
5.- การเบิกจ่ายงบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 การจัดฝึกอบรมแกนนากลุ่มเป้าหมาย ให้จัดกิจกรรมเป็น
ลักษณะของการจัดฝึกอบรม และเบิกจ่ายตามระเบียบการฝึกอบรมฯ
6.- การรายงานผลการดาเนินงาน (เพื่อรายงานแก่ ศธภ.15)
- รายงานไตรมาสที่ 2 – 3 (ตามแบบ สงป.301,302)
- รายงานสรุปผลการดาเนินงานภาครวมของโครงการฯ (ระดับภาค)
เมื่อสิ้นสุดโครงการ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กศน.

ระยะเวลา
ม.ค. 61

ศธจ.

ม.ค.-มี.ค. 61

ศธภ.17

ม.ค.-มี.ค. 61

ศธภ.17

ม.ค. 61

ศธภ.17

ม.ค.-มี.ค. 61

ศธภ.17
ศธภ.15

ไตรมาสที่
2–3
ก.ค. 61

ที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศธภ.17

กิจกรรม

ระยะเวลา

7. การจัดส่งเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชน ให้กับ ศธภ.15
กาหนดการ
แต่ละ ศธภ. ดาเนินการ ดังนี้
จัดส่ง
1. สรุปเนื้อหาของแต่ละเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชนๆ ละไม่เกิน 5 หน้า
เรื่องราวฯ
(ไม่รวมรูป)
ไม่เกินวันที่ 10
2. คัดเลือกรูป ไฟล์ต้นฉบับชุมชนละ 10 รูป (JPEG/PNG)
ก.ค.61
3. รับรองการสรุปเนื้อหาฯ โดยผู้รบั รองข้อมูล รวมจานวนทั้งหมด 21
คน/ชุมชน ประกอบด้วย
- กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมจานวน 17 คน
- ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน
- ผู้นาชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน 3 คน
8. การประชาสัมพันธ์
8.1 คัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระดับภาค/ระดับประเทศ
ระดับภาค
ศธภ.17
ก.ค. 61
- พิจารณาคัดเลือก 1 สถานศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
(ที่มีกระบวนการจัดทาเรื่องราวโดดเด่น ลักษณะStory telling)
- จัดทาเกียรติบัตรพร้อมกรอบ เพื่อยกย่องเชิดชูแก่ชุมชน (6)
สถานศึกษา (6) กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ( 102)
- จัดส่งข้อมูลสถานศึกษาที่ได้รบั คัดเลือกส่งให้ ศธภ.15
ระดับประเทศ
ศธภ.15
ก.ค. 61
- ศธภ.15 รวบรวมข้อมูลสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกในระดับภาค
เพื่อยกย่องในระดับประเทศต่อไป (รวม 18 สถานศึกษา)
- จัดทาเกียรติบัตรพร้อมกรอบ โล่รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชู
8.2 สนับสนุนเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชน
ระดับภาค
ศธภ.17
ก.ค.-ก.ย. 61
- จัดทาเอกสารเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชน
- จัดทาหนังสั้นเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชน
ระดับประเทศ
ศธภ.15
ก.ค.-ก.ย. 61
- จัดทาเอกสารเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชน
9 การกากับติดตามประเมินผลโครงการ (ระดับภาค/จังหวัด)
ศธภ.17/ศธจ. เม.ย.-ก.ย. 61
10 การประชุมสรุปผลการดาเนินงานโครงการฯ ภาพรวมของประเทศ
ศธภ.15
ส.ค. 61
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หมายเหตุ การเล่าเรื่อง หรือ Story telling เป็นวิธีการหรือเครื่องมือประเภทหนึ่งของการจัดการความรู้
ในการดึงเอาประสบการณ์ หรือความรู้ที่อยู่ภายในของชุมชน/ผู้เล่าออกมาเล่าให้ บุคคลอื่นฟัง ผู้ฟัง
สามารถนาเอาประสบการณ์ หรือความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทางานของตนเองได้ โดยไม่ต้ อง
เสียเวลาเริ่มต้น ในการศึกษาเรื่องนั้นๆ ใหม่ โดยอาจมีการเล่าเรื่องออกมาเผยแพร่ทางวิดีโอหรือโพสต์
ขึ้นเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต/สื่อเทคโนโลยี เพื่อแบ่งปันให้สังคมได้รับรู้เรื่องราวของชุมชน/ผู้เล่า นั้นๆ
7. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
มกราคม 2561 – กันยายน 2561 ณ สานักงานศึกษาธิการภาค 17/และพื้นที่สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
8. งบประมาณ
หมวดรายจ่ า ยอื่ น แผนบู ร ณาการยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 668,020 บาท (หกแสนหกหมื่นแปดพันยี่สิบบาทถ้วน)
เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการ ของสานักงานศึกษาธิการภาค 17 ตามรายละเอียดกิจกรรม
ค่าใช้จ่ายดังนี้ :
กิ จ กรรมที่ 1 การประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งานของส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 17
เป้าหมาย 40 คน จานวน 3 ครั้ง ระยะเวลา 3 วัน งบประมาณรวม 104,800 บาท ณ สานักงาน
ศึกษาธิการภาค 17
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม
40 คน × 35 บาท × 6 มื้อ
จานวน 8,400 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน
40 คน × 120 บาท × 3 มื้อ จานวน 14,400 บาท
- ค่าพาหนะ
40 คน × 600 บาท × 3 วัน จานวน 72,000 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
จานวน 10,000 บาท
กิ จ กรรมที่ 2 การจั ด ฝึ ก อบรมแกนน าเยาวชนกลุ่ ม เป้ า หมายแกนน าเยาวชนการเรี ยนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ของสานักงานศึกษาธิการภาค 17 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เป้ าหมาย 110 คน จานวน 3 วัน 2 คืน งบประมาณรวม 415,200 บาท
ณ โรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม
110 คน × 50 บาท × 6 มื้อ จานวน 33,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน
110 คน × 200 บาท × 3 มื้อ จานวน 66,000 บาท
- ค่าอาหารเย็น
110 คน × 250 บาท × 2 มื้อ จานวน 55,000 บาท
- ค่าพาหนะ
110 คน × 600 บาท
จานวน 66,000 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร
4 คน × 18 ชั่วโมง × 600 บาท จานวน 43,200 บาท
- ค่าที่พัก
55 ห้อง × 1,200 บาท × 2 คืน จานวน 132,000 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
จานวน 10,000 บาท
- ค่าน้ามัน
จานวน 10,000 บาท
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กิจกรรมที่ 3 จัดทาเกียรติบัตรพร้อมกรอบ/โล่รางวัล/เงินสนับสนุนการสร้างเรื่องราวอัตลักษณ์
เพื่อมอบให้กับสถานศึกษา/ชุมชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแกนนาเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตามบริ บทอัตลั กษณ์ ของท้องถิ่ น/กลุ่มจังหวัด ของสานักงานศึกษาธิการภาค 17 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 งบประมาณ รวม 130,000 บาท (สถานศึกษารวม 60,000 บาท/ ชุมชนรวม 30,000 บาท/
เกียรติบัตร พร้อมกรอบ/โล่รางวัล รวม 40,000 บาท)
กิจกรรมที่ 4 การกากับติดตามประเมินผล/สรุปเพื่อจัดทารูปเล่มโครงการแกนนาเยาวชนการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ของสานักงานศึกษาธิการภาค 17
ประปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบประมาณรวม 18,020 บาท
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามกิจกรรมที่ 1-4
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงานเนื่องจากมีหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ
เป็นจานวนมาก อาจทาให้เกิดอุปสรรคในการเรื่องการสื่อสารและความไม่เข้าใจตรงกัน
2. การจัดค่ายแกนนาเยาวชน และผู้นาทางการศึกษาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบท
อัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด กลุ่มเป้าหมายอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หากจัดกิจกรรมหลายวัน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. มีการแต่งตั้งคณะทางานฯ และประชุมชี้แจงทาความเข้าใจโครงการ
2. จัดกิจกรรมการจัดค่ายฯ ในช่วงปิดภาคเรียน หรือคาบเกี่ยววันหยุด
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดแกนนาเยาวชน ที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นต้นแบบในการถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถานศึกษาของตนเอง ครอบครัว และชุมชนในพื้นที่ สานักงานศึกษาธิการ
ภาค 17/สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
2. แกนนาเยาวชน สามารถนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปสู่การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และสามารถนาไปสู่การพัฒนาพื้นที่ บนพื้นฐานความแตกต่างของบริบทสังคมวัฒนธรรม
ที่หลากหลายของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด
11. หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา สานักงานศึกษาธิการภาค 17 เบอร์โทรศัพท์ 055 322662 ต่อ 103
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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1. โครงการ ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สานักงานศึกษาธิการภาค 17
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สป. ข้อที่ 1
สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ ศธภ.17 ข้อที่ 2
แผนงบประมาณ แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต
นโยบายและแผนด้านการศึกษา
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 เมื่อ
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสาคัญของแนวทางการขับเคลื่อนด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นบูรณาการความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงองค์กรประชาสังคม เพื่อให้การพัฒนาด้านการศึกษามี
ความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศและอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0
กระทรวงศึกษาธิการ เห็นความส าคัญของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ กับผู้เรียนมี
ทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษาที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ผู้เรียนในสายอาชีพ ทั้งผู้เรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถเข้าสู่เส้นทาง
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ ในการนี้ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดให้มีโครงการ
ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในระดับภูมิภาคและจังหวัด
มีนวัตกรรมที่จะสนับสนุนการศึกษาที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ สามารถพัฒนาทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการ
และบริบททางการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพให้มีทักษะต่อยอดในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่ วมผ่านการจัดเวทีและประชาคมเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างและ
แนวทางในพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาทั้งในระดับ
ภูมิภาคและจังหวัด
สานักงานศึกษาธิการภาค 17 ในฐานะหน่วยงานทางการศึกษาในระดับภูมิภาค ซึ่ งมีหน้าที่
ความรั บ ผิ ดชอบในการแปลงยุ ท ธศาสตร์ช าติสู่ การปฏิบั ติในระดั บภาคและจังหวัดที่ เชื่อ มโยงและ
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และ
การพัฒนาด้านอื่น ๆ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่ รวมทั้ง การกากับดูแล
ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่
จังหวัดพิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ จึงเห็นควรจัดโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม
เพื่อการจัดทารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา สานักงานศึกษาธิการภาค 17 ขึ้น
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ระดับจังหวัดและภูมิภาค สานักงานศึกษาธิการภาค
17 ระยะ 5 ปี (2561 - 2565)
3.2 เพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ระดับจังหวัดและภูมิภาค สานักงานศึกษาธิการภาค 17
3.3 เพื่อจัดทารายงานผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
ระดับจังหวัดและภูมิภาค สานักงานศึกษาธิการภาค 17
4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
หน่วยงานและสถานศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 17 สังกัด ดังนี้
4.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.2 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4.3 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. ตัวชี้วัดและเป้าหมายโครงการเป้าหมาย
5.1 เชิงปริมาณ
1) มีการพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่ องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ระดับจังหวัด ของสานักงานศึกษาธิการ
ภาค 17 จานวน 1 หลักสูตร
2) มีแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ระดับจังหวัดและภูมิภาค สานักงานศึกษาธิการภาค 17 ระยะ 5 ปี (2561 2565) จานวน 1 ฉบับ
3) มีรายงานผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
ระดับจังหวัดและภูมิภาค สานักงานศึกษาธิการภาค 17 จานวน 1 ฉบับ
5.2 เชิงคุณภาพ (ตัวชี้วัด)
1) ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา มีแนวทางใน
การเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของพื้นที่
2) จานวนที่ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีงานทามากขึ้น
3) สัดส่วนผู้เรียนในสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ ร้อยละ 40 : 60
6. ระยะเวลาดาเนินการ
พฤศจิกายน 2560 – กันยายน 2561
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7. กิจกรรม – การดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน/การดาเนินงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทา
รูปแบบและแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา
2. เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดาเนิน
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม
เพื่อการจัดทารูปแบบและแนวทาง
การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
โครงการ
4. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
เพื่อหารือและกาหนดกรอบแนว
ทางการดาเนินงานโครงการ
5. กิจกรรมที่ 1 การพัฒนารูปแบบ
ในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาในระดับภาค
5.1 แต่งตั้งคณะทางานจัดทารูปแบบ
และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ
5.2 ประชุมคณะทางานและ
ผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษา
เพื่อกาหนดรูปแบบและแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรฯ
5.3 ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์
และจัดทารูปแบบและแนวทาง
การพัฒนาหลักสูตรฯ
5.4 จัดทาเอกสารหลักสูตรฯ

เป้าหมาย
(เช่น ใคร จานวนครั้ง
เรื่อง ฯลฯ)
นายพัฒนา แจ่มเหมือน

งบประมาณจาแนกรายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.61) (เม.ย.-มิ.ย.61) (ก.ค.-ก.ย.61)
-

ศึกษาธิการภาค 17
นายพัฒนา แจ่มเหมือน
นายวิจักษณ์ เผือกพ่วง
นางวัชรีพร แพรแก้ว

20,000

-

-

นายพัฒนา แจ่มเหมือน

-

-

-

นายพัฒนา แจ่มเหมือน
นายวิจักษณ์ เผือกพ่วง
นางวัชรีพร แพรแก้ว
สถานศึกษา ในพื้นที่
รับผิดชอบของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 17 สังกัด
1. สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2. สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
3. สานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

30,000

-

-

150,000

200,000

150,000
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เป้าหมาย
(เช่น ใคร จานวนครั้ง
กิจกรรม/ขั้นตอน/การดาเนินงาน
เรื่อง ฯลฯ)
6. กิจกรรมที่ 2 การจัดทาแผน
1. ผู้บริหารและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบงานจัดทา
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนยุทธศาตร์ของ
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
สานักงานศึกษาธิการ
ระยะ 5 ปี (2561 - 2565)
จังหวัด ในพื้นที่
6.1 แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผน รับผิดชอบของสานักงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรฯ
ศึกษาธิการภาค 17
6.2 ประชุมคณะทางาน เพื่อ
2. ผู้บริหารและ
กาหนดกรอบแนวทางการจัดทาแผน ผู้รับผิดชอบงานจัดทา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรฯ
แผนยุทธศาตร์ของ
6.3 ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์
สานักงานศึกษาธิการ
และจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาค 17
หลักสูตรฯ
6.4 จัดทาเอกสารแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาหลักสูตรฯ
7. กิจกรรมที่ 3 จัดเวทีและประชาคม
เพื่อการพัฒนารูปแบบและแนวทาง
การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาระดับภาค
7.1 แต่งตั้งคณะทางานจัดเวทีและ
ประชาคมเพื่อการพัฒนารูปแบบและ
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ
7.2 ประชุมคณะทางาน เพื่อ
เตรียมการจัดเวทีและประชาคมฯ
7.3 ดาเนินการจัดเวทีและ
ประชาคมเพื่อการพัฒนารูปแบบและ
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ
7.4 จัดทาเอกสารสรุปผลการจัด
เวทีและประชาคมเพื่อการพัฒนา
รูปแบบและแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรฯ

ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบและแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรฯ ของ
หน่วยงานและ
สถานศึกษา ในพื้นที่
รับผิดชอบของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 17
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งบประมาณจาแนกรายไตรมาส (บาท)
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ม.ค.-มี.ค.61) (เม.ย.-มิ.ย.61) (ก.ค.-ก.ย.61)
40,000
30,000
10,000

-

150,000

50,000

เป้าหมาย
งบประมาณจาแนกรายไตรมาส (บาท)
(เช่น ใคร จานวนครั้ง
กิจกรรม/ขั้นตอน/การดาเนินงาน
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
เรื่อง ฯลฯ)
(ม.ค.-มี.ค.61) (เม.ย.-มิ.ย.61) (ก.ค.-ก.ย.61)
8. กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ ติดตามและ หน่วยงาน/สถานศึกษา
50,000
240,000
280,000
ประเมินผล รวมทั้งการประสานงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนิน เกี่ยวกับการพัฒนา
งานการพัฒนารูปแบบและแนวทาง
รูปแบบและแนวทางการ
การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง พัฒนาหลักสูตรฯ ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ จังหวัดและระดับภาค
อุดมศึกษาระดับจังหวัดและระดับภาค
8.1 แต่งตั้งคณะทางานการนิเทศ
ติดตามและประเมินผล
8.2 ประชุมคณะทางาน เพื่อกาหนด
แนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
8.3 ดาเนินการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล
8.4 จัดทาเอกสารรายงานผลการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
รวมงบประมาณรายไตรมาส
290,000
620,000
490,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
1,400,000

8. งบประมาณ
หมวดงบรายจ่าย

งบประมาณ (บาท)

งบรายจ่ายอื่น :
1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทารูปแบบและแนวทาง
การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
2. เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดาเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทารูปแบบ
และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ณ โรงแรมเอวาน่า กทม.
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 3 คน ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 240 บาท เป็นเงิน 2,160 บาท
2.2 ค่าพาหนะ จานวน 3 คน
เป็นเงิน 17,840 บาท
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
4. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อหารือและกาหนดกรอบแนวทางการดาเนินงานโครงการ
4.1 ค่าอาหารกลางวัน (300 บาท x 1 มื้อ x 25 คน )
เป็นเงิน 7,500 บาท
4.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (50 บาท x 2 มื้อ x 25 คน) เป็นเงิน 2,500 บาท
4.3 ค่าพาหนะ (800 บาท x 20 คน)
เป็นเงิน 16,000 บาท
4.4 ค่าวัสดุสานักงาน
เป็นเงิน 4,000 บาท
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20,000

30,000

หมวดงบรายจ่าย
5. กิจกรรมที่ 1 การพัฒนารูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในระดับภาค
5.1 จัดสรรเงินงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา/อุดมศึกษาที่ได้รับ
การพิจารณาดาเนินการพัฒนาหลักสูตร จานวน 4 แห่ง
เป็นเงิน 400,000 บาท
5.2 ประชุมคณะทางานและผูบ้ ริหารหน่วยงาน/สถานศึกษา เพือ่ กาหนดรูปแบบและ
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ
5.2.1 ค่าอาหารกลางวัน (300 บาท 1 มื้อ 30 คน)
เป็นเงิน 9,000 บาท
5.2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 บาท 2 มื้อ 30 คน) เป็นเงิน 3,000 บาท
5.2.3 ค่าพาหนะ (800 บาท 30 คน)
เป็นเงิน 24,000 บาท
5.2.4 ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาท 1 วัน 30 คน)
เป็นเงิน 7,200 บาท
5.2.5 ค่าเช่าที่พัก (650 บาท 1 คืน 30 คน)
เป็นเงิน 19,500 บาท
5.2.6 ค่าวัสดุสานักงาน
เป็นเงิน 17,300 บาท
5.3 จัดทาเอกสารหลักสูตรฯ
เป็นเงิน 20,000 บาท
6. กิจกรรมที่ 2 การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระยะ 5 ปี (2561 - 2565)
6.1 ประชุมคณะทางาน เพื่อกาหนดกรอบแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
6.1.1 ค่าอาหารกลางวัน (300 บาท 1 มื้อ 40 คน)
เป็นเงิน 12,000 บาท
6.1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 บาท 2 มื้อ 40 คน) เป็นเงิน 4,000 บาท
6.1.3 ค่าพาหนะ (800 บาท 40 คน)
เป็นเงิน 32,000 บาท
6.1.4 ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาท 1 วัน 40 คน)
เป็นเงิน 9,600 บาท
6.1.5 ค่าวัสดุสานักงาน
เป็นเงิน 15,000 บาท
6.2 จัดทาเอกสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรฯ
เป็นเงิน 17,000 บาท
7. กิจกรรมที่ 3 จัดเวทีและประชาคมเพื่อการพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาระดับภาค
7.1 ประชุมคณะทางาน เพื่อเตรียมการจัดเวทีและประชาคมเพือ่ การพัฒนารูปแบบและ
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ ณ สานักงานศึกษาธิการภาค 17
7.1.1 ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท 1 มื้อ 20 คน)
เป็นเงิน 2,400 บาท
7.1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท 2 มื้อ 20 คน) เป็นเงิน 1,400 บาท
7.2 จัดเวทีและประชาคมเพื่อการพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ
7.2.1 ค่าพาหนะ (800 บาท 60 คน)
เป็นเงิน 48,000 บาท
7.2.2 ค่าเช่าที่พัก (650 บาท 1 คืน 60 คน)
เป็นเงิน 39,000 บาท
7.2.3 ค่าอาหารกลางวัน (300 บาท 1 มื้อ 60 คน)
เป็นเงิน 18,000 บาท
7.2.4 ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม (50 บาท 2 มื้อ 60 คน) เป็นเงิน 6,000 บาท
7.2.6 ค่าวัสดุสานักงาน
เป็นเงิน 70,200 บาท
7.3 จัดทาเอกสารสรุปผลการจัดเวทีและประชาคมเพื่อการพัฒนารูปแบบและแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรฯ
เป็นเงิน 15,000 บาท
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งบประมาณ (บาท)
500,000

80,000

200,000

หมวดงบรายจ่าย
8. กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล รวมทั้งการประสานงานและการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้การดาเนินงานการพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาระดับจังหวัดและระดับภาค
8.1 ประชุมคณะทางาน เพื่อกาหนดแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล รวมทั้ง
การประสานงานและการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
8.1.1 ค่าอาหารกลางวัน (120 บาท 1 มื้อ 30 คน)
เป็นเงิน 3,600 บาท
8.1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท 2 มื้อ 20 คน) เป็นเงิน 2,100 บาท
8.2 ดาเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล รวมทั้งการประสานงานและการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
8.2.1 ค่าพาหนะ
เป็นเงิน 200,000 บาท
8.2.2 ค่าเช่าที่พัก
เป็นเงิน 200,000 บาท
8.2.3 ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เป็นเงิน 35,000 บาท
8.2.4 ค่าเบี้ยเลี้ยง
เป็นเงิน 60,000 บาท
8.2.5 ค่าวัสดุสานักงาน
เป็นเงิน 49,300 บาท
8.4 จัดทาเอกสารรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล เป็นเงิน 20,000 บาท

งบประมาณ (บาท)
570,000

หมายเหตุ (ขอถัวจ่ายตามจริงทุกรายการ ทุกกิจกรรม)
9. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ
9.1 สานักงานศึกษาธิการภาค 17
9.2 สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 17
9.3 หน่วยงาน/สถานศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 17 สังกัดดังนี้
9.3.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9.3.2 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
9.3.3 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9.3.4 หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
10.1 ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา มีแนวทางใน
การเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของพื้นที่
10.2 ผู้เรียนมีทางเลือกในการศึกษาต่อตามความถนัดและความต้องการเพื่อการประกอบ
อาชีพที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
สนับสนุนการตรวจราชการ การกากับ ติดตามและประเมินผลตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
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1. โครงการ ตรวจและติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สป. ข้อที่ 1
สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ ศธภ.17 ข้อที่ 3
แผนงบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต
นโยบายและแผนด้านการศึกษา
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่ องจากคาสั่ งหั วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิ ภาคของกระทรวงศึกษาธิการ มีการกาหนดมาตรการและกลไกเพื่อแก้ไขปัญหาการจัด
การศึกษาในส่ วนภูมิภาค ทั้งในส่ วนของโครงการองค์การ การบริหารจัดการ และด้านบุคลากร ให้ เกิด
การขั บเคลื่ อนในรู ปแบบความร่ วมมื อและบู รณาการกั บหน่ วยงานในสั งกั ดกระทรวงศึ กษาธิ การและ
หน่วยงานอื่นหรื อภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆ เป็นการกระจายอานาจและลดความเหลื่อมล้า
ในการจัดการศึกษา โดยสาระสาคัญของคาสั่งฯ ดังกล่าว คือการจัดตั้งสานักงานศึกษาธิการภาค จานวน
18 ภาค และการจัดตั้งสานักงานศึกษาธิการจังหวัด จานวน 77 แห่ง โดยสานักงานศึกษาธิการภาค
ทาหน้ าที่ขั บเคลื่ อนการศึ กษาในระดั บภาคและจั งหวัด โดยอ านวยการ ส่ งเสริ ม สนับสนุนและพัฒนา
การศึ กษาแบบร่ ว มมื อ และบู ร ณาการกั บหน่ ว ยงานในสั งกั ดและหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ยวข้ อ งในพื้ น ที่
ส่วนสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ทาหน้าที่ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและ
การจั ดการศึ กษาตามที่ กฎหมายกาหนด จากค าสั่ งดังกล่ าว จะเห็ นได้ ว่ าอ านาจหน้าที่ ของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค มีหน้าที่กาหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาค มีหน้าที่กาหนดยุทธศาสตร์และ
บทบาทการพั ฒ นาภาคต่ า ง ๆ ให้ เ ชื่ อ มโยงและสอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศ ทิ ศ ท าง
การด าเนิ น งานของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในภู มิ ภ าคและจั ง หวั ด นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข อง
กระทรวงศึ กษาธิ ก ารและยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นากลุ่ มจั งหวั ดรวมทั้ งการพั ฒ นาด้ านอื่ น ๆ ในพื้ น ที่
ส่วนสานักงานศึกษาธิการจังหวัดมีหน้าที่จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ สั่งการ กากับ ดู แล
เร่ งรั ด ติ ดตามและประเมินผลการปฏิบั ติงานของส่ วนราชการหรือหน่ วยงานและสถานศึ กษาในสั งกั ด
กระทรวงศึ กษาธิ การให้ เป็ นไปตามนโยบายของกระทรวงศึ กษาธิ การ ปฏิ บั ติ ภารกิ จตามนโยบายของ
กระทรวงศึ กษาธิ การหรื อตามที่ ได้ รั บมอบหมาย รวมทั้ งปฏิ บั ติ ภารกิ จเกี่ ยวกั บราชการประจ าทั่ วไป
ของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด
ดังนั้ น เพื่ อให้ การขั บเคลื่ อนการปฏิ รู ปการศึ กษาและการบริ หารราชการในส่ วนภู มิ ภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการเกิดการบูรณาการงานระดับพื้นที่ สนองตอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ
ของกระทรวงศึกษาธิการและพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 17 จึงเห็นสมควรจัดโครงการ
ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการขึ้น
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3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ของหน่วยงาน ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 17
2. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 17
4. เป้าหมายของโครงการ
4.1 เชิงปริมาณ
- รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่ของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 17
4.2 เชิงคุณภาพ
4.2.1 การรายงานผลฯ เป็นระยะ (6 เดือน, 12 เดือน) ช่วยสนับสนุนการดาเนินงานให้ทัน
ตามปฏิทินการทางานที่กาหนดไว้
4.2.2 ผลการรายงานฯ สามารถนาไปใช้เป็นข้อมูล/แนวทางการปรับแผนในปีต่อไปได้
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ ร้อยละของการติดตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
เชิงคุณภาพ ระดับความสาเร็จในการติดตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ

ค่าเป้าหมาย
- ร้อยละ 80
- ระดับ 5

6. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
6.1 จัดทาโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน
6.3 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางาน กาหนดกรอบการตรวจ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด
6.4 คณะทางานดาเนินการตรวจ ติดตาม ประเมินผลภาคสนาม
6.5 ประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูล จากการตรวจ ติดตาม ประเมินผล และจัดทาเป็นร่างรายงานฯ
6.6 เสนอศึกษาธิการภาค ให้ความเห็น
6.7 ดาเนินการปรับปรุง แก้ไข รายงานการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ ในระดับพื้นที่ของสานักงานศึกษาธิการภาค 17
6.8 เผยแพร่รายงานผลการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่ของสานักงานศึกษาธิการภาค 17
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7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
บุคลากรหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา สังกัด ศธจ. สพป. สพม กศน. สอศ.
8. พื้นที่เป้าหมาย
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17 ประกอบด้วย จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตากและอุตรดิตถ์
9. ระยะเวลาดาเนินการ มกราคม - มิถุนายน 2561 (ไตรมาส 2 - 3)
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กิจกรรม

งปม.

1. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางาน
กาหนดกรอบการตรวจ ติดตาม
ประเมินผล
2. ดาเนินการตรวจ ติดตาม ประเมินผล
ภาคสนาม

67,220

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

104,880

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทารายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ (รอบ 6 และ 12 เดือน)

46,200

4. จัดทาเอกสารรายงานการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินการตามนโยบาย
และเผยแพร่

-

10. งบประมาณ 195,300 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
10.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทารายงานผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการของหน่วยงาน ในพื้นที่ของสานักงานศึกษาธิการภาค 17 จานวน 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน
, 12 เดือน)
- ค่าอาหารว่างฯ 20 คน x 35 บาท x 4 มื้อ x 2 ครั้ง = 5,600บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 120 บาท x 2 มื้อ x 2 ครั้ง = 9,600บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร 1,000 บาท x 2 ครั้ง
= 2,000 บาท
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง 1,000 บาท x 2 ครั้ง
= 2,000 บาท
- ค่าวัสดุ 2,000 บาท x 2 ครั้ง
= 4,000 บาท
รวม
23,200 บาท
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10.2 คณะทางานดาเนินการตรวจ ติดตาม ประเมินผลภาคสนาม
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ( 6 คน x 12 วัน x 240 บาท)
= 17,280 บาท
- ค่าที่พัก (6 คน x 12 วัน x 800 บาท)
= 57,600 บาท
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง (12 วัน x 2,000 บาท)
= 24,000 บาท
- ค่าวัสดุ
= 6,000 บาท
รวม
104,880 บาท
10.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม ประเมิ นผล และรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และรายงานผลการดาเนินงานตามตัว ชี้วัดของส่ วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่ของสานักงานศึกษาธิการภาค 17
10.3.1 ประชุมชี้แจง
- ค่าอาหารว่างฯ 60 คน x 50 บาท 2 มื้อ
= 6,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 60 คน x 250 บาท 1 มื้อ = 15,000 บาท
- ค่าน้ามัน
= 2,000 บาท
รวม
= 23,000 บาท
10.3.2 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการติดตาม
- ค่าอาหารว่างฯ 30 คน x 35 บาท x 4 มื้อ = 4,200 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 30 คน x 120 บาท x 2 มื้อ= 7,200 บาท
- ค่าที่พัก (6 คน x 2 วัน x 800 บาท)
= 9,600 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (6 คน x 6 วัน x 240 บาท)
= 8,600 บาท
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง (1,500 x 6 วัน)
= 9,000 บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร
= 1,000 บาท
- ค่าวัสดุ
= 4,620 บาท
รวม
44,220บาท
(ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการ)
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง ข้อมูล/โครงการไม่เป็นไปตามปฏิทินการดาเนินงานที่กาหนดไว้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง ประสานงานแจ้งให้ทราบกาหนดวันเวลาที่ต้องรายงานผลแต่
ละรอบการติดตาม
12. หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สานักงานศึกษาธิการภาค 17
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13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 17 มี ร ายงานการผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รายงานผลการสนับสนุนการตรวจราชการกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาของสานักงานศึกษาธิการภาค 17 เพื่อใช้เป็นประโยชน์ใน
การกาหนดทิศทาง ปรับปรุง และพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
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1. ชื่อโครงการ โครงการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือการผลิตและพัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ ของจังหวัด
พิษณุโลกที่เป็นพื้นที่นาร่อง สานักงานศึกษาธิการภาค 17
ยุทธศาสตร์ สป.ข้อที่ 1
ยุทธศาสตร์ ศธภ.17 ข้อที่ 3
แผนงบประมาณ แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต
นโยบายและแผนด้านการศึกษา
2. หลักการและเหตุผล
สื บ เนื่ อ งจากร่ า งกรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติร ะยะ 20 ปี ได้ กาหนดยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อม
ทางกาย ทางใจ และทางสติ ปั ญ ญา มี ค วามเป็ น สากล มี ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ อ ย่ า งมี เ หตุ ผ ล
มี ร ะเบี ย บวิ นั ย เคารพกฎหมาย มี คุ ณธรรม จริ ยธรรม รู้ คุ ณค่ าความเป็ นไทย มี ครอบครั ว ที่ มั่ นคง
โดยให้ความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างให้มีคนมีสุขภาวะที่ดี และสร้างความอยู่ดีมีสุข
ของคนไทย ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานสาคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้
ประเทศสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนา จึงจาเป็นต้องยกระดับการผลิตและพัฒนาทุนมนุษย์
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กระทรวงศึกษาธิการเห็ นความส าคัญของยุทธศาสตร์ช าติระยะ 20 ปี ที่เป็นเป้าหมายของ
การพัฒนาประเทศ จึงได้นาแนวคิดในการดาเนินงานโดยความร่วมมือบูรณาการระหว่างภาคเอกชน
ภาคประชาชนและภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานทางการศึกษา โดยให้ภาคเอกชนเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะ
และเชื่อมโยงการตลาด ในขณะที่ภาครัฐเป็นหน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผลิ ต
และพัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการและขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่
ในการนี้ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทาโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิต
และพัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน และการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ
ในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดจังหวัดพิษณุโลก
เป็นจังหวัดนาร่องในการดาเนินโครงการ ซึ่งเป็นจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 17
ดังนั้น เพื่อรับทราบผลตลอดจนปั ญหาอุปสรรคในการดาเนินกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
การผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนในระดั บ จั ง หวั ด ตามรู ป แบบประชารั ฐ ของจั ง หวั ด ที่ เ ป็ น พื้ น ที่ น าร่ อ ง
จึงได้จัดทาโครงการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความ
ร่ว มมือการผลิตและพัฒนากาลั งคน ในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ ของจังหวัดพิษณุโ ลก
ที่เป็นพื้นที่นาร่องขึ้น
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3.วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิต
และพัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ ภายในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการ
ภาค 17 โดยใช้จังหวัดพิษณุโลกที่เป็นพื้นที่นาร่อง
4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
4.1 ติ ดตามประเมิ นผลและรายงานผลการด าเนิ นงานกิ จกรรมพั ฒนาเครื อข่ ายความร่ วมมื อ
การผลิตและพัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดพิษณุโลกที่เป็นพื้นที่นาร่อง
จานวน 3 ครั้ง
4.2 จั ดทาเอกสารสรุปผลการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมพัฒนา
เครื อข่ ายความร่ วมมื อการผลิ ตและพั ฒนาก าลั งคนในระดั บจั งหวั ดตามรู ปแบบประชารั ฐของจั งหวั ด
พิษณุโลก ที่เป็นพื้นที่นาร่อง จานวน 1 ต้นฉบับ และอัดสาเนาจานวน 15 เล่ม
เชิงคุณภาพ
กระทรวงศึกษาธิก ารและส านักงานศึกษาธิการภาค 17 ทราบผลและปัญหาอุปสรรคของ
การด าเนิ น งานกิ จ กรรมพัฒ นาเครื อข่ายความร่ว มมือการผลิ ต และพั ฒ นาก าลั งคนในระดับจั งหวั ด
ตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดพิษณุโลกที่เป็นพื้นที่นาร่อง
5.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ระดับความสาเร็จของการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม
ระดับ 5
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบ
ประชารัฐของจังหวัดพิษณุโลกที่เป็นพื้นทีน่ าร่อง
6.วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือการผลิตและพัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดพิษณุโลก
ที่เป็นพื้นที่นาร่อง เพื่อขออนุมัติ
6.2 แต่งตั้งคณะทางานติ ดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัด
พิษณุโลกที่เป็นพื้นที่นาร่อง
6.3 ประชุมคณะทางานฯ เพื่อสร้างความเข้าใจกรอบการติดตามประเมินผล และวางแผนการทางาน
6.4 ดาเนินการติดตามประเมินผลตามแผนที่กาหนด
6.5 สรุปผลการติดตามประเมินผล และนาเสนอผู้บริหารทราบเป็นลาดับ
6.6 จัดทาเอกสารรายงานผลการติดตามประเมินผล และเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
8. พื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดพิษณุโลก
9.ระยะเวลาดาเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2560 – เดือนกันยายน 2561
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กิจกรรม
งปม. ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ประชุมปฏิบัติการสร้างความ
เข้าใจ แนวทางการทางาน และ
สร้างเครื่องมือติดตามประเมินผล
โครงการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือฯ ร่วมกับ สนย.สป.
2.ประชุมคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลการ
ดาเนินงานกิจกรรมพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือการผลิต
และพัฒนากาลังคนในระดับ
จังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของ
จังหวัดพิษณุโลก
ที่เป็นพื้นที่นาร่องเพื่อสร้างความ
เข้าใจกรอบการติดตามประเมินผล
และวางแผนการทางาน
3.การติดตามประเมินผลการ
ดาเนินโครงการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือฯ แบ่งเป็น 3 ระยะ
(ครั้ง) ดังนี้
1. ติดตามประเมินผล ระยะที่ 1
2. ติดตามประเมินผล ระยะที่ 2
3. ติดตามประเมินผล ระยะที่ 3
4.ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผล/
รายงานผลโครงการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือฯ และ
จัดทาคู่มือของจังหวัดนาร่อง
5. จัดทาเอกสารรายงานการติดตาม
ประเมินผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4,560

_

13,650

74,540

7,250
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10. งบประมาณ 100,000 บาท แบ่งเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
การผลิตและพัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐฯ ร่วมกับ สนย.สป. เป็นเงิน 10,646 บาท
โดยมีค่าใช้จ่ายดังประมาณการ ดังนี้
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 2 คน x 4วัน)
960 บาท
- ค่าพาหนะ(2,243บาทx 2 คน)
4,886 บาท
- ค่าที่พัก (800 บาทx 2คน x 3 คืน)
4,800 บาท
รวมเป็นเงิน
10,646 บาท
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบในการดาเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิต
และพัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ สนย. จานวน 3 วัน
เป็นเงิน 5,448 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายดังประมาณการดังนี้
ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 1คน x 3วัน)
720 บาท
ค่าพาหนะ (3,128 บาท x 1คน)
3,128 บาท
ค่าที่พัก (800 บาท x 2 คืน)
1,600 บาท
รวมเป็นเงิน
5,448 บาท
กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมพัฒนา
เครื อข่ ายความร่ วมมื อการผลิ ตและพั ฒนาก าลั งคนในระดั บจั งหวั ดตามรู ปแบบประชารั ฐของจั งหวั ด
พิษณุโลกที่เป็นพื้นที่นาร่อง เป็นเงิน 12,800 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายดังประมาณการดังนี้
- ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง (12 คน x50 บาท x 2 มื้อ)
1,200 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน (12 คน x 300 บาท 1 มื้อ)
3,600 บาท
- ค่าห้องประชุม (3,000 บาท )
3,000 บาท
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง (1,000 บาท)
1,000 บาท
- ค่าวัสดุสานักงาน
3,000 บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร
1,000 บาท
รวมเป็นเงิน
12,800 บาท
กิจกรรมที่ 4 การดาเนินการติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิต
และพัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดพิษณุโลกที่เป็นพื้นที่นาร่อง จานวน
3 ครั้ง เป็นเงิน 2,500 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายดังประมาณการ ดังนี้
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง (1,000 บาท )
1,000 บาท
- ค่าวัสดุสานักงาน
1,000 บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร
500 บาท
รวมเป็นเงิน
2,500 บาท
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กิจกรรมที่ 5 ติดต่อประสานงานการจัดการประชุมสรุปผลงานโครงการ เป็นเงิน 11,680 บาท
โดยมีค่าใช้จ่ายดังประมาณการ ดังนี้
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (3 คน x240 บาทx 4 วัน)
2,880 บาท
- ค่าที่พัก (3 คน x 800บาท x 2 คืน)
4,800 บาท
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง (4,000 บาท )
4,000 บาท
รวมเป็นเงิน
11,680 บาท
กิจกรรมที่ 6 ประชุมปฏิบัติการสรุปผล/รายงานผลโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ การผลิ ต
และพัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ ฯ และจัดทาคู่มือการพัฒนาเครือข่ายฯ ของ
จังหวัดพิษณุโลกที่เป็นพื้นที่นาร่อง เป็นเงิน 54,800 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายดังประมาณการ ดังนี้
- ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง (12 คน x50 บาท x 2 มื้อx 3 วัน
3,600 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน (12 คน x 300 บาท x 3 มื้อ)
10,800 บาท
- ค่าอาหารเย็น (12 คน x 350 บาท x 2มื้อ)
8,400 บาท
- ค่าที่พัก (12 คน x 750 บาท x 2 คืน)
18,000 บาท
- ค่าห้องประชุม (2,000 บาท x 3 วัน)
6,000 บาท
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง (1,000 บาท x 3 วัน)
3,000 บาท
- ค่าวัสดุสานักงาน
3,000 บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร
2,000 บาท
รวมเป็นเงิน
54,800 บาท
กิจกรรมที่ 7 จัดทาเอกสารรายงานการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิต
และพัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 2,126 บาท
โดยมีค่าใช้จ่ายดังประมาณการ ดังนี้
- ค่าจ้างจัดทารูปเล่มเอกสาร (120บาท x15 เล่ม)
1,800 บาท
- ค่าวัสดุสานักงาน
326 บาท
รวมเป็นเงิน
2,126 บาท
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
11.1 ปัจจัยความเสี่ยง ความร่วมมือในการให้ข้อมูลผลการดาเนินงาน
11.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง ประสานงานกับจังหวัดพิษณุโลกที่เป็นพื้นที่นาร่องทุกช่องทาง
12.หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สานักงานศึกษาธิการภาค 17

83

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
13.1 ผู้เรียนในพื้นที่จังหวัด พิษณุโลกที่เป็นพื้นที่ นาร่องได้รับการพัฒนาศักยภาพตรงตามความ
ต้องการของพื้นที่และสอดคล้องกับบริบทและอัตลักษณ์ของจังหวัด
13.2 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานทางการศึกษา สถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ
และภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
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1.ชื่อโครงการ สนับสนุนการบริหารงานของสานักงานศึกษาธิการภาค 17
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สป. ข้อที่ 1
สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ ศธภ.17 ข้อที่ 4
แผนงบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต
นโยบายและแผนด้านการศึกษา
2. หลักการและเหตุผล
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 5 ให้มีสานักงานศึกษาธิการภาค
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาในพื้นที่ ทาหน้าที่ขับเคลื่อน
การศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบ
ร่ ว มมื อ และบู ร ณาการกั บ หน่ ว ยงานในสั ง กั ดกระทรวงศึ กษาธิก ารและหน่ ว ยงานอื่ นหรื อภาคส่ ว น
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆ และประกาศสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน
ภายในส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาคและส านั กงานศึ กษาธิ การจั งหวั ด สั งกั ดส านั กงานปลั ดกระทรวง
ศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 กาหนดให้ สานักงานศึกษาธิการภาค แบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น
5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอานวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาการศึกษา
และกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
กลุ่มอานวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
การเงิน บัญชี และพัสดุ งานบริหารงานบุคคลของสานักงานศึกษาธิการภาค ระบบบริหารงาน และการ
ควบคุมภายใน งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ งานพัฒนาองค์กร และปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
2. เพื่อพัฒนาและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจาให้เกิดความคล่องตัว และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการปฏิบัติงานทางวิชาการของสานักให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้บุคลากร ได้พัฒนาตนเองให้มีจิตสานึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนมีทัศนคติ
ที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
5. เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ภายในบริเวณสานักงานให้เกิดความร่มรื่น สะอาด สวยงามเป็นระเบียบ
และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบั ติงาน และสร้างจิตสานึกให้ข้าราชการและลูกจ้างตระหนักถึงสภาวะ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อการดาเนินชีวิต ในการช่วยกันประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
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4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณของสานักงานศึกษาธิการภาค 17 ตามที่ได้รับจัดสรร
และสนับสนุนการดาเนินงานของกลุ่มงาน
2. จัดหา ดูแล ซ่อมแซมและบริการวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ รวมทั้ง
ยานพาหนะ ตามสถานการณ์/ความจาเป็น หรืออย่างน้อยปีละ 25 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
4. การด าเนิ น งานของบุ ค ลากร เป็ นไปด้ว ยความเรี ย บร้ อ ย ถู กต้ อ งตามกฎ ระเบี ย บที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เป็นไปด้วยความสะดวกราบรื่น
5. วัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน รวมทั้งยานพาหนะ ได้รับการซ่อมแซม ปรับปรุง
พัฒนาให้อยู่ในสภาพใช้การได้ตลอดเวลา บุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานทาให้เกิดประสิทธิผล
ตามเป้าหมายที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ติดต่อประสานงานหรือใช้บริการต่าง ๆ มีความพึงพอใจ
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

1. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95

2. ระดับความสาเร็จในการดาเนินการจัดหาพัสดุ ได้รับพัสดุภายใน 3 วันทาการ
6. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 ค่าตอบแทนทาการนอกเวลา
2 รวมค่าใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประจาเดือน
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและกิจกรรมสร้างความผาสุก
ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
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งบประมาณ
10,000
821,900
631,900
190,000
271,900
25,000
10,000
15,000
40,000
50,000
15,000

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ก.ย. 61
อานวยการ
ต.ค. 60- ก.ย. 61 อานวยการ
ต.ค. 60- ก.ย. 61
ต.ค. 60- ก.ย. 61
ต.ค. 60- ก.ย. 61
ต.ค. 60- ก.ย. 61
ต.ค. 60- ก.ย. 61
ต.ค. 60- ก.ย. 61
ต.ค. 60- ก.ย. 61
ต.ค. 60- ก.ย. 61
ต.ค. 60- ก.ย. 61

ที่

กิจกรรม
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุการเกษตร
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
3 ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าไปรษณีย์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบประมาณ
15,000
190,000
60,000
10,000
5,000
20,000
10,000
5,000
80,000
437,060
221,300
18,000
60,000
22,200
115,560

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. 60- ก.ย. 61
ต.ค. 60- ก.ย. 61
ต.ค. 60- ก.ย. 61
ต.ค. 60- ก.ย. 61
ต.ค. 60- ก.ย. 61
ต.ค. 60- ก.ย. 61
ต.ค. 60- ก.ย. 61
ต.ค. 60- ก.ย. 61
ต.ค. 60- ก.ย. 61
ต.ค. 60- ก.ย. 61 อานวยการ
ต.ค. 60- ก.ย. 61
ต.ค. 60- ก.ย. 61
ต.ค. 60- ก.ย. 61
ต.ค. 60- ก.ย. 61
ม.ค. – ก.ย. 61

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง
7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
บุคลากรสานักงานศึกษาธิการภาค 17
8. พื้นที่เป้าหมาย
สานักงานศึกษาธิการภาค 17
9. ระยะเวลาดาเนินการ (เดือน/ปี)
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
10. งบประมาณ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- งบดาเนินงาน 831,900.-บาท
- ค่าสาธารณูปโภค 437,060.-บาท
รวมทั้งสิ้น 1,268,960.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
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11. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
8.1 ประเด็นความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน และหรือการจัดซื้อ
จัดจ้าง ในกรณีที่ร้านค้าขาดแคลนสินค้าหรือบริการ
8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
จั ดท าปฏิ ทิ น เร่ งรั ด ติ ดตามการเบิ กจ่ ายเงิ นงบประมาณ ท าท าแผนการด าเนิ นงาน
จัดซื้อ จัดจ้าง
12. หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มอานวยการ สานักงานศึกษาธิการภาค 17
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
องค์กรมีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ส่งผลให้ประสิทธิภ าพการบริ หาร
จัดการสูงขึ้น เกิดองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งส่งผลให้บุคลากรมีส มรรถนะในการปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้น
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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1. โครงการ ทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ของสานักงานศึกษาธิการภาค 17 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สป. ข้อที่ 1
สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ ศธภ.17 ข้อที่ 4
แผนงบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต
นโยบายและแผนด้านการศึกษา
2. หลักการและเหตุผล
สานักงานศึกษาธิการภาค 1-18 จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 26 มีนาคม
2559 และเพื่ อให้ เป็ นไปตามคาสั่ งหั วหน้ าคณะรั กษาความสบแห่ งชาติ ที่ 19/2560 เรื่ อง การปฏิ รู ป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 ทาหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษา
ในระดับภาคและจั งหวัด ประกอบด้วยอานาจหน้าที่ ตามข้อ 5(1) ระบุถึงการกาหนดยุทธศาสตร์และ
บทบาทการพัฒนาภาค ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการดาเนินงานตาม
ข้อ 3(1) นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้ง
การพัฒนาด้านอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในพื้นที่ จากบทบาท
หน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการภาค จึงเป็นส่วนสาคัญของการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาใน
พื้นที่ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ นโยบายและยุ ทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบ
ร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดเป็นแนวทางในการบรรลุ จุดหมายของการพัฒนา
การศึกษาในพื้น และสิ่งที่ส าคัญยิ่งในการจั ดทายุทธศาสตร์ที่จะต้องกาหนดจุดหมายของการพัฒนาให้
ชัดเจนเพื่อให้ยุทธศาสตร์ที่ได้ออกมานั้นตรงตามความต้องการ ดาเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง นั่นคือ ต้อง
ประกอบด้ วยการก าหนดพั นธกิ จ(mission) วิ สั ยทิ ศน์ (vision) ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ ( strategy issue)
เป้าประสงค์(goal) ของแผนยุทธศาสตร์ การสร้างตัวชี้วัด (Key Performance Identication) ค่าเป้าหมาย
(target) และกลยุทธ์(strategy)
จากบทบาทหน้ าที่ ภารกิ จดั งกล่ าว ส านั กงานศึ กษาธิ การภาค 17 จึ งต้ องปฏิ บั ติ ให้ มี ความ
สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานเพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการยุทธศาสตร์ของแต่ละจังหวัดในพื้นที่ ให้
สามารถชี้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาในระดับภาคได้อย่างชัดเจน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ระดมความคิดเห็นและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทาโครงการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (ประกอบด้วย จังหวัดตาก
พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น
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3. วัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ น แนวทางในการบรรลุ จุ ดหมายของการพั ฒ นาการศึ กษาในพื้ นที่ ให้ เชื่ อมโยงและ
สอดคล้ องกับ ทิศทาง การพั ฒ นาประเทศ นโยบายและยุ ทธศาสตร์ข องกระทรวงศึ กษาธิ การ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด จานวน 1 ฉบับ
2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เ กี่ยวข้องในพื้นที่
จานวน 40 คน
เชิงคุณภาพ
1. กรอบทิ ศ ทางในการพั ฒ นาการศึ ก ษาในพื้ น ที่ ใ ห้ เ ชื่ อ มโยงและสอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทาง
การพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
แบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เชิงคุณภาพ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
เป็นทิศทางในการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาค
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จานวน 1 ฉบับ

ภาคเหนือตอนล่าง 1

6. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
หมายเหตุ
1. เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายแนวทางการขับเคลื่อน
ต.ค.60
แผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคของภาคเหนือ
2. ร่วมจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
พ.ย.60
ตามแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคของภาคเหนือ
3. ศึกษา วิเคราะห์ กาหนดกรอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ธ.ค.60-ม.ค.61
การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
4. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ก.พ.61
การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ก.พ. 2561
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6. จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ก.พ.2561
ตอนล่าง 1 สื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
8. พื้นที่เป้าหมาย
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (ประกอบด้วย จังหวัดตาก พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ และ
เพชรบูรณ์)
9. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 17
10. งบประมาณ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (งบรายจ่ายอื่น) จานวน 92,600.-บาท เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมและจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและแผนบูรณาการ
การศึกษาภาคของภาคเหนือ (ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่) เป็นเงิน 41,379.- บาท
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2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด
จานวน 2 วัน เป็นเงิน 44,500.- บาท ดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คน x 50 บาท x 4 มื้อ เป็นเงิน 8,000.- บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คน x 300 บาท x 2 มื้อ
เป็นเงิน 24,000.- บาท
- ค่าวัสดุและเอกสารประกอบการประชุม
เป็นเงิน 5,000.- บาท
- จัดทาเอกสารแผนยุทธศาสตร์ฯฉบับสมบูรณ์เผยแพร่
จานวน 50 เล่มๆ ละ 150.- บาท
เป็นเงิน 7,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,500.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการติดตาม และสรุปรายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นเงิน 6,621.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 92,600.- บาท (เก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง : ความร่วมมือของหน่วยงาน องค์กร, ระเบียบ แนวปฏิบัติของการดาเนินงาน
การบริหารความเสี่ยง : สร้างความรู้ความเข้าใจการนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
กลุ่มจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ, ศึกษาระเบียบ กฎหมายและแนวปฏิบัติอย่างถูกต้องต้องและชัดเจน
12. หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุม่ ยุทธศาสตร์การศึกษา สานักงานศึกษาธิการภาค 17
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1
2. การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงาน/สถานศึกษามีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
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1. โครงการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสานักงานศึกษาธิการภาค 17
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สป. ข้อที่ 1
สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ ศธภ.17 ข้อที่ 4
แผนงบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต
นโยบายและแผนด้านการศึกษา
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร ได้ส่งเสริมให้สานักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการดาเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริ หารจั ดการภาครั ฐอย่ างต่ อเนื่อง ยกระดับคุ ณภาพองค์ การให้ สู งขึ้ น โดยมีการติ ดตาม
ประเมินผลส่วนราชการที่ผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน เพื่อตรวจสอบ
การบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานอย่างต่อเนื่องในทุก 3 ปี สาหรับส่วนราชการที่มีความพร้อมในการบริหาร
จัดการที่ดีมีการดาเนินการตามกระบวนการ PMQA ที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบ สม่าเสมอและทั่วถึง
ซึ่งนาไปสู่คุณภาพและความยั่งยืนของส่วนราชการ ร่วมทั้งมีการกาหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ควบคุม ติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินการและนาผลมาปรับปรุงการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการได้นาเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 มาใช้ในการพัฒนาองค์การ
โดยครอบคลุ มเกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ด้วย และเพื่อให้ พัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ มีความต่อเนื่อง รักษาสภาพการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในระดับพื้นฐาน
รวมทั้งเตรียมรับการประเมินในภาพรวมระดับกรม ทั้งนี้ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมาย
ให้สานัก/หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐตามบทบาทภารกิจตามที่เคยได้รับผิดชอบ และให้การสนับสนุนการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดั งนั้ น เพื่ อให้ สนั บสนุ นการด าเนิ นงานในส่ วนที่ เกี่ ยวข้ อง รวมทั้ งเตรี ยมรั บการประเมิ น
ในภาพรวม และสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
2. เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ข้าราชการและลูกจ้างของสานักงานศึกษาธิการภาค 17 ข้าราชการและลูกจ้างประจา
จานวน 24 คน ได้ร่วมกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2. มีการดาเนินกิจกรรมและรายงานผลการดาเนินงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรสานักงานศึกษาธิการภาค 17 มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานและการบริหาร
จัดการภาครัฐสูงขึ้น เกิดองค์ความรู้องค์การเกิดประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. หน่วยงานสามารถบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกั บ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
3. หน่วยงาน/บุคลากรทางการศึกษา และสาธารณชนได้รับทราบผลการดาเนินงานของ
สานักงานศึกษาธิการภาค 17 อย่างต่อเนื่อง สามารถทราบความเคลื่อนไหวในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตาม
ยุทธศาสตร์และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้ทันเหตุการณ์ ชัดเจน ต่อเนื่อง
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
ตามกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย
1. จานวนกิจกรรมที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
2. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

6. วิธีดาเนินการ /ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรม
1 จัดทารายละเอียดโครงการและขออนุมัติ
2 แต่งตั้งคณะทางาน
3 วางแผนและดาเนินกิจกรรม ดังนี้
3.1 การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
3.2 การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.3 การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
3.4 กิจกรรมการบริหารจัดการความรู้ (KM)
4 ติดตาม สรุป และรายงานผลการดาเนินงาน
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งบประมาณ
-

ระยะเวลา
ต.ค. 2560
พ.ย. 2560

ผู้รับผิดชอบ
เนตรนภา
เนตรนภา

15,000

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 เนตรนภา

15,000

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 สายชล

5,000
5,000
-

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 วีณา
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 เนตรนภา
มี.ค. , มิ.ย. และ กลุม่ อานวยการ
ก.ย. 2561

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
บุคลากรสานักงานศึกษาธิการภาค 17
8. พื้นที่เป้าหมาย
สานักงานศึกษาธิการภาค 17
9. ระยะเวลาดาเนินการ (เดือน/ปี)
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
10. งบประมาณ
งบดาเนินงาน สานักงานศึกษาธิการภาค 17 จานวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่าย ในการดาเนินกิจกรรม ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 15,000 บาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
การบริหารงบประมาณ และประชุมสรุปผลการดาเนินงาน จานวน 3 ครั้ง ค่าใช้จ่ายขอถัวจ่ายทุก
รายการ รายละเอียดดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ x 120 x 24 คน
เป็นเงิน
5,760 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5 มื้อ x 35 x 24 คน
เป็นเงิน
4,200 บาท
- ค่าวัสดุและค่าจัดทารูปเล่มแผนปฏิบัติราชการ/รายงาน เป็นเงิน
5,040 บาท
รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน
15,000 บาท
กิ จ กรรมที่ 2 การจั ด ท าค ารั บ รองปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
จานวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทา
ค ารั บ รองปฏิ บั ติ ร าชการ จั ด ท าคู่ มื อ การจั ด ท าค ารั บ รองปฏิ บั ติ ร าชการ และ ประชุ ม สรุ ป ผล
การดาเนินงาน/รับการตรวจประเมิน จากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จานวน 3 ครั้ง ค่าใช้จ่ายขอถัวจ่ายทุกรายการ รายละเอียดดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ x 120 x 24 คน
เป็นเงิน
8,640 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 มื้อ x 35 x 24 คน เป็นเงิน
5,040 บาท
- ค่าวัสดุและค่าจัดทาคู่มือการจัดทาคารับรองปฏิบัติราชการฯ เป็นเงิน 1,320 บาท
รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน
15,000 บาท
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กิจกรรมที่ 3 การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง จานวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จานวน 1 ครั้ง ค่าใช้จ่ายขอถัวจ่ายทุกรายการ รายละเอียดดังนี้
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 120 x 24 คน
เป็นเงิน
2,880 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ x 35 x 24 คน เป็นเงิน
1,680 บาท
- ค่าวัสดุและเอกสาร
เป็นเงิน
440 บาท
รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน
5,000 บาท
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการบริหารจัดการความรู้ (KM) จานวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่าย ในการจัดประชุมการจัดการองค์ความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จานวน 1 ครั้ง ค่าใช้จ่าย
ขอถัวจ่ายทุกรายการ
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 120 x 24 คน
เป็นเงิน
2,880 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ x 35 x 24 คน เป็นเงิน
1,680 บาท
- ค่าวัสดุและเอกสาร
เป็นเงิน
440 บาท
รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน
5,000 บาท
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
8.1 ประเด็นความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติงาน
บุ คลากร มีภ ารกิจ ราชการที่ ห ลากหลาย ที่ ต้องไปปฏิ บัติทั้ง ภายในและภายนอก
สานักงานซึ่งอาจตรงกับการจัดกิจกรรมในบางกิจกรรม ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามที่
กาหนดไว้ในเป้าหมาย
8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ประสานการดาเนินกิจกรรมตามที่กาหนดไว้ในปฏิทินการดาเนินงานให้ชัดเจน
12. หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มอานวยการ สานักงานศึกษาธิการภาค 17
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
องค์กรมีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สูงขึ้น เกิดองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งส่งผลให้บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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1. โครงการ พัฒนาบุคลากรสานักงานศึกษาธิการภาค 17 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ สป. ข้อที่ 5
ยุทธศาสตร์ ศธภ.17 ข้อที่ 4
แผนงบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต
นโยบายและแผนด้านการศึกษา
2. หลักการและเหตุผล
ส านั กงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดแผนยุ ทธศาสตร์การพัฒ นาข้าราชการของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมียุทธศาสตร์ (Strategy) การพัฒนาข้าราชการ 5 ด้าน คือ
1. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร 2. พัฒนาบุคลากรให้เป็น
คนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยและเข้าถึงประชาชน 3. พัฒนาบุคลากรให้
สามารถเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง 4. สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากร และ 5. พัฒนา
สมรรถนะบุ คลากรให้ มีความพร้ อมในการปฏิ บัติ งานในบริบทเข้ าสู่ ประชาคมอาเซี ยน และส านั กงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือส านักงาน ก.พ. ได้ทาการกาหนดมาตรฐานคุณสมบัติที่พึง
ประสงค์สาหรับข้าราชการพลเรือนไว้ สาหรับใช้เป็นกรอบในการบริหารและพัฒนาข้าราชการที่ถือเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่สาคัญของส่วนราชการต่าง ๆ โดยมาตรฐานคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับแผนการพัฒนา
ข้าราชการของสานักงานปลัดกระทรวงมุ่งผลสัมฤทธิ์ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
บริการที่ดี (Service Mind) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) และการทางานเป็นทีม (Teamwork) ทักษะที่จาเป็น 4 ทักษะ คือ
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะการคานวณ และทักษะการจัดการข้อมูล
ตามคาสั่ งหั ว หน้ าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 19/2560 เรื่ องการปฏิรูป การศึกษาใน
ภูมิภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 5 ให้มีสานักงานศึกษาธิการภาค
สังกัดส านั กงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาในพื้นที่ ทาหน้าที่
ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา
แบบร่วมมือและบูรณาการ กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กาหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคให้เชื่อมโยง
และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจัง หวัด (2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัย
และพัฒนา (3) กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด (4)
สนั บ สนุ น การตรวจราชการและติ ด ตามประเมิ นผลการดาเนิ นงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ของ
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ และ (5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด
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ทั้งนี้สิ่งสาคัญประการหนึ่ง คือ บุคลากรของสานักงานศึกษาธิการภาค 17 ต้องได้รับการพัฒนา
ด้านสมรรถนะ ความรู้ ร่างกายและจิตใจ เพื่อรองรับภารกิจในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
โดยมุ่งเน้นให้มีคุณลักษณะตามสมรรถนะหลัก ทักษะที่จาเป็น รวมไปถึงคุณลักษณะการเป็นผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงมีความเป็นมืออาชีพ ความเป็นนานาชาติ และความเป็นผู้สนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรของสานักงานศึกษาธิการภาค 17 ทั้งด้านขีดสมรรถนะ ความรู้ ร่างกาย และ
จิตใจให้มีความพร้อมปฏิบัติงาน เพื่อรองรับภารกิจในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดย
มุ่งเน้ น ให้ มีคุ ณลั กษณะตามสมรรถนะหลั ก ทักษะที่จาเป็น รวมไปถึงคุณ ลั กษณะการเป็นผู้ นาการ
เปลี่ยนแปลงมีความเป็นมืออาชีพ ความเป็นนานาชาติ
4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 25 คน
เชิ งคุ ณภาพ : บุ คลากรของส านั กงานศึ กษาธิ การภาค 17 ได้ รั บการพั ฒนาสมรรถนะ และมี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5.2 จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
6. วิธีดาเนินการ /ขั้นตอนการดาเนินงาน
6.1 ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของหน่วยงาน บุคลากรและกาหนดหลักสูตรการพัฒนา
6.2 ร่วมกันจัดทาแนวทางการพัฒนาโดยอาศัยปรัชญาการพัฒนาตนเองโดยเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
6.3 ประสานจัดทาข้อตกลงกับสถาบันพัฒนา แหล่งเรียนรู้ และทีมวิทยากรและ จัดทาเอกสาร
คู่มือ สื่อการเรียนรู้ สาหรับบุคลากร
6.4 ดาเนินการพัฒนา ฝึกอบรมบุคลากรตามหลักสูตรและกลุ่มเป้าหมาย
6.5 การประเมินผลโครงการ ประเมินก่อนและหลังการอบรมตามโครงการ
6.6 วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ/วิทยากรจากสถาบันรัฐ เอกชน ให้การฝึกอบรม
7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
บุคลากรสานักงานศึกษาธิการภาค 17
8. พื้นที่เป้าหมาย
สานักงานศึกษาธิการภาค 17 และแหล่งศึกษาดูงาน
9. ระยะเวลาดาเนินการ (เดือน/ปี)
พฤศจิกายน – กันยายน 2561
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10. งบประมาณ
งบรายจ่ายอื่น รายการเงินค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 70,300 บาท (เจ็ดหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) ค่าใช้จ่ายขอถัวจ่ายทุกรายการ
กิจกรรมที่ 1 จัดการประชุม/ ฝึกอบรมตามความต้องการของบุคลากร
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 120 x 25 คน
เป็นเงิน
3,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ x 35 x 25 คน เป็นเงิน
1,750 บาท
- ค่าวิทยากร 600 x 6 ชั่วโมง
เป็นเงิน
3,600 บาท
- ค่าวัสดุ
เป็นเงิน
5,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน
13,350 บาท
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน พัฒนาองค์กร (โอดี)
- ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ x 300 x 25 คน
เป็นเงิน
15,000 บาท
- ค่าอาหารเย็น 1 มื้อ x 350 x 25 คน
เป็นเงิน
8,750 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ x 35 x 25 คน เป็นเงิน
3,500 บาท
- ค่าที่พัก 1 คืน x 650 x 25 คน
เป็นเงิน
16,250 บาท
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
เป็นเงิน
12,000 บาท
- ค่าวัสดุ
เป็นเงิน
1,450 บาท
รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน
56,950 บาท
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
11.1 ความเสี่ยง
หน่วยงานไม่สามารถจัดอบรมได้ตรงตามความต้องการของทุกคนได้ และงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรในการดาเนินงานอาจไม่เพียงพอ
11.2 การบริหารความเสี่ยง
กาหนดหลั กสูตรการอบรมในแบบสารวจ กาหนดปฏิทินงานและปรับลดค่าใช้จ่าย
ให้เพียงพอกับงบประมาณ
12. หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มอานวยการ สานักงานศึกษาธิการภาค 17
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับ จากการอบรมและศึกษาดูงานไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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1. โครงการ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายของการดาเนินการทางวินัยและคดีปกครองของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
และสานักงานศึกษาธิการภาค ประจาปีงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร์ สป. ข้อที่ 5
ยุทธศาสตร์ ศธภ.17 ข้อที่ 4
แผนงบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต
นโยบายและแผนด้านการศึกษา
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่ได้มีคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ กาหนดให้มีสานักงานศึกษาธิการภาค สังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ทาหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษา
ในระดับภาคและจังหวัดโดยการอานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและ
บูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆ
และให้มีอานาจหน้าที่กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ในพื้นที่รับผิดชอบ ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนา
อย่ างบู รณาการ ในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่ วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชน
เป็ นหลั ก และให้ มีส านั กงานศึกษาธิการจังหวัด สั งกัดส านักงานปลั ดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด
การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย และ
ให้มีอานาจหน้าที่ดาเนิ นงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตจังหวัด ประกอบกับ ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายใน
ส านั กงานศึกษาธิการภาคและส านั กงานศึกษาธิการจังหวั ด สั งกั ดส านักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้กาหนดให้มีกลุ่มบริหารงานบุคคลในสานักงานศึกษาธิการภาค และมีภารกิจในการกากับดูแล เร่งรัด
ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
ดั งนั้ น เพื่ อให้ การขั บเคลื่ อนการปฏิ รู ปการศึ กษาและการบริ หารงานบุ คคลเกี่ ยวกั บการ
ดาเนิ นการทางวินั ย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการเกิดการบูรณาการในระดับพื้นที่ จึงเห็นสมควรจัด
โครงการพั ฒนาและเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บแนวปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบ กฎหมายของการ
ดาเนินการทางวินัยและคดีปกครองของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด และสานักงานศึกษาธิการภาค ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น
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3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให้ การปฏิ บั ติ งานเกี่ ยวกั บการด าเนินการทางวินั ย การออกจากราชการ การอุทธรณ์
และการร้ องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อระบบการบริหารงานบุคคล
2. เพื่อประสานการทางานร่วมกันในระดับพื้นที่ ระดับภาค และราชการส่วนกลาง
4. เป้าหมายของโครงการ
4.1 เชิงปริมาณ
4.1.1 ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยและนิติการในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 17 เข้ารับการอบรม จานวน 35 คน
4.2 เชิงคุณภาพ
4.2.1 ผู้ เ ข้ ารั บ การอบรม มี ความรู้ ค วามเข้ าใจ ในการปฏิ บั ติ ราชการเกี่ ยวกั บ
การดาเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
ต่อระบบการบริหารงานบุคคล
4.2.2 มีการประสานเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับพื้นที่เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อระบบการบริหารงานบุคคล
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5.1 เชิงปริมาณ
5.1.1 มีข้าราชการในสังกัด เข้ารับการอบรม จานวน 35 คน
5.2 เชิงคุณภาพ
5.2.1 การประสานเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์
และการร้ อ งทุ ก ข์ ข องข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในระดั บ พื้ น ที่ เ ป็ น ไปโดยถู ก ต้ อ ง
ตามระเบียบ กฎหมาย มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อระบบการบริหารงานบุคคล
6. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลาดาเนินงาน หมายเหตุ
1. จัดทาโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
ต.ค.61- ธ.ค.61
2. แต่งตั้งคณะทางาน
ม.ค.61
3. ดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ
ก.พ.61-ส.ค.61
4. ติดตามผลการดาเนินงานตามโครงการ
ก.ย.61
5. พัฒนาบุคลากรในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายโดยหน่วยงานอื่น ต.ค.60-ก.ย.61
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7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
ข้าราชการที่อยู่ในการกากับ ดูแลของศึกษาธิการภาค 17
8. พื้นที่เป้าหมาย
พื้นที่ของสานักงานศึกษาธิการภาค 17
9. ระยะเวลาดาเนินการ (เดือน/ปี)
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
10. งบประมาณ
จานวน 62,500 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) จากสานักงานศึกษาธิการภาค 17 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
กิจกรรมและคาชี้แจงการใช้งบประมาณ

งบประมาณ

1. ค่าใช้จ่ายในการอบรม
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางวิทยากร
- ค่าจัดทาเอกสารในการฝึกอบรม
- ค่าอาหารกลางวันในการประชุม
จานวน 40 คน (300X40)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 40 คน/วัน (40X35X2)
2. ค่าใช้จ่ายในการติดตามการดาเนินการทางวินัย
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าที่พัก
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
รวม

7,200
10,000
3,000
12,000
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7,200
10,000
3,000
12,000

2,800

2,800

5,000
10,000
5,000

5,000
10,000
5,000

55,000

หมายเหตุ ขอถั่วจ่ายทุกรายการ

งบประมาณจาแนกตามรายการ
และกิจกรรม
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ

7,200

47,000

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง : ข้าราชการที่เข้าอบรมเป็นเพียงเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้ ปฏิบัติงาน ยังมี
เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องอื่นอีกด้วย เช่น คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดซึ่งเป็นองค์กรที่อานาจพิจารณาเกี่ยวกับ
การดาเนินการทางวินัย อาจมีความเห็นให้ใช้วิธีปฏิบัติราชการตามที่องค์คณะเห็นชอบร่วมกัน จึงอาจไม่เป็น
เอกภาพได้
การบริหารความเสี่ยง : ติดตามการดาเนินการทางวินัยและนิติการ เพื่อประสานให้มีการ
ดาเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ต่อไป
12. หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานศึกษาธิการภาค 17
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
13.1 ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยและนิติการในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการ
ภาค 17 มาเข้ารับการอบรมอย่างครบถ้วน
13.2 ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการดาเนินการ
ทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
ต่อระบบการบริหารงานบุคคล
13.3 มีการประสานเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และ
การร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับพื้นที่เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อระบบการบริหารงานบุคคล
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