ส่วนที่ 3
แผนงาน งาน โครงการและกิจกรรม
ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรภำค 17 ได้ รั บ กำรจั ด สรรงบประมำณจำกส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวง
ศึกษำธิกำร เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนโครงกำร กิจกรรมตำมภำรกิจและนโยบำยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,846,800 บำท จำแนกเป็นงบดำเนินงำน จำนวน 1,342,600 บำท
งบลงทุน จ ำนวน 226,200 บำท และงบรำยจ่ำยอื่น จำนวน 1,278,000 บำท ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
ได้บริหำรจัดกำรงบประมำณเพื่อกำรดำเนินงำน ดังนี้
งาน / โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

1,342,600

226,200

1,278,000

2,846,800

1. งบดาเนินงาน

1,342,600

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทนทาการนอกเวลา
1.1.2 ค่าใช้สอย
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำเช่ำที่พักและค่ำพำหนะ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมประจำเดือน
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดทำแผนปฏิบตั ิรำชกำรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัตริ ำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563
โครงกำรกำกับดูแล และติดตำมประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ระดับสำนัก ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
โครงกำรตรวจรำชกำร และติดตำมประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ในพื้นที่
รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

916,600
10,000
726,600
269,160
47,360
25,000
5,000
15,000
15,000
130,600

21,800

72,680
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หมายเหตุ

งาน / โครงการ / กิจกรรม
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและกิจกรรมสร้ำงควำมผำสุก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ
ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ
ค่ำซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
ค่ำซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำง
1.1.3 ค่าวัสดุ
ค่ำวัสดุสำนักงำน
ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
ค่ำวัสดุกำรเกษตร
ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่
ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
ค่ำน้ำประปำ
ค่ำโทรศัพท์
ค่ำไปรษณีย์
1.3 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบประมาณ (บาท)
งบดาเนินงาน

งบลงทุน

10,000
35,000
50,000
15,000
15,000
180,000
40,000
10,000
5,000
20,000
20,000
5,000
80,000
366,000
250,000
20,000
63,000
33,000
60,000

2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์

226,200
226,200

2.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงำน
จำนวน 3 เครื่อง
2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ก สำหรับสำนักงำน
จำนวน 1 เครื่อง
3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวดำ ชนิด
Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครือ่ ง
4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี ชนิด
Network จำนวน 1 เครื่อง
5) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง

226,200
48,000
16,000
7,900
10,000
4,300
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งบรายจ่ายอื่น

รวม

หมายเหตุ

งาน / โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
งบดาเนินงาน

6) เครื่องพิมพ์ Multifucntion ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี ชนิด Network จำนวน 3 เครื่อง
7) แสกนเนอร์สำหรับระดับศูนย์บริกำร แบบที่ 1
จำนวน 5 เครื่อง
8) เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จำนวน
2 เครื่อง
3. งบรายจ่ายอื่น
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยังยืน
กิจกรรม การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน
ส่วนภูมภิ าค
3.1.1 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563
3.1.2 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยโครงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำสูก่ ำรปฏิบัตริ ะดับ
ภูมิภำค
1) โครงกำรกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกำรศึกษำสู่กำรปฏิบตั ิระดับภำค จำนวน
390,250 บำท
2) โครงกำรรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions)
ของเด็กปฐมวัยในเขตตรวจรำชกำรที่ 17 จำนวน
99,650 บำท
3) โครงกำรกำกับดูแล และติดตำม
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำร
ปฏิบัติรำชกำรระดับสำนัก ปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ในพื้นที่
รับผิดชอบ สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 จำนวน
50,100 บำท
3.1.3 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสร้ำงและส่งเสริม
ควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคคลบำทด้ำน
กำรศึกษำ สู่กำรปฏิบัติ สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

45,000
90,000
5,000
1,278,000

848,000

68,000
540,000

140,000
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รวม

หมายเหตุ

งาน / โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
งบดาเนินงาน

3.1.4 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยโครงกำรตรวจติดตำม
ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค
3.1.5 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนแนวทำงกำรพัฒนำกำรดำเนินกำรทำงวินัย
กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ ของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
3.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้
3.2.1 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยโครงกำร TFE (Teams
For Education)
3.2.2 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยโครงกำร Coaching
Teams เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
3.2.3 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยโครงกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
3.2.4 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมเวทีและ
ประชำคมเพื่อกำรจัดทำรูปแบบและแนวทำงพัฒนำ
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับ
อำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

50,000

50,000

430,000
200,000
100,000
80,000

50,000
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รวม

หมายเหตุ

รายละเอียดโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

126

 แผนงานพื้นฐาน
 แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงานบูรณาการ
รายละเอียดโครงการ
• ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
• ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (20) ประเด็น กำรบริกำรประชำชนและ
ประสิทธิภำพภำครัฐ
• ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้ำน 2. ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
• ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
• ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของ
ระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
• ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
1. ชื่อโครงการ สนับสนุนกำรบริหำรงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ลักษณะโครงกำร
 โครงกำรต่อเนื่อง  โครงกำรใหม่
2. หลักการและเหตุผล
ตำมค ำสั่ ง หั ว หน้ ำ คณะรั ก ษำควำมสงบแห่ ง ชำติ ที่ 19/2560 เรื่ อ งกำรปฏิ รู ป กำรศึ ก ษำ
ในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร สั่ง ณ วันที่ 3 เมษำยน 2560 ข้อ 5 ให้มีสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค สังกัด
ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร เพื่ อ ปฏิ บั ติ ภ ำรกิ จ ของกระทรวงศึ ก ษำในพื้ น ที่ ท ำหน้ ำที่ ขั บ เคลื่ อ น
กำรศึกษำในระดับภำคและจังหวัดโดยกำรอำนวยกำร ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรศึกษำแบบร่วมมือและ
บูรณำกำรกับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนอื่นหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆ
และประกำศสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งหน่วยงำนภำยในสำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2560 กำหนดให้
ส ำนั ก งำนศึ กษำธิกำรภำค แบ่ งกลุ่ ม งำนภำยในออกเป็น 5 กลุ่ ม ได้แ ก่ กลุ่ ม อำนวยกำร กลุ่ มยุ ท ธศำสตร์
กำรศึกษำ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ และกลุ่มตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล
กลุ่มอำนวยกำร มีหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบดังนี้ ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำร
กำรเงิน บัญชี และพัสดุ งำนบริหำรงำนบุคคลของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ระบบบริหำรงำน และกำรควบคุม
ภำยใน งำนอำคำรสถำนที่ สิ่ งแวดล้ อม และยำนพำหนะ งำนพั ฒ นำองค์ก ร และปฏิ บั ติงำนร่ว มกั บ หรือ
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย จึงจัดทำโครงกำรนี้ขึ้น
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณให้มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร
3.2 เพื่อพัฒนำและจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำให้เกิดควำมคล่องตัว และประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
3.3 เพื่ อ สนั บ สนุ น กำรบริ ห ำรงำนและกำรปฏิ บั ติ งำนทำงวิช ำกำรของส ำนั ก ให้ เป็ น ไปอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ
3.4 เพื่อให้บุคลำกร ได้พัฒนำตนเองให้มีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนมีทัศนคติที่ดี
ต่อกำรปฏิบัติงำน
3.5 เพื่ อ พั ฒ นำอำคำรสถำนที่ ภ ำยในบริ เวณส ำนั ก งำนให้ เกิ ด ควำมร่ ม รื่ น สะอำด สวยงำม
เป็ น ระเบี ยบ และมีบ รรยำกำศที่เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำน สร้ำงจิตสำนึกให้ ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงตระหนักถึ ง
สภำวะสิ่ งแวดล้ อ ม ซึ่ งอำจเกิ ด ผลกระทบต่ อ กำรด ำเนิ น ชี วิต ในกำรช่ ว ยกั น ประหยั ด พลั งงำนและรั ก ษำ
สิ่งแวดล้อม
4. เป้าหมาย
4.1 เชิงปริมาณ
1) เบิกจ่ำยงบประมำณของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ตำมที่ได้รับจัดสรร และสนับสนุน
กำรดำเนินงำนของกลุ่มงำน ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 95
2) จั ด หำ ดูแล ซ่อ มแซมและบริกำรวัส ดุ ครุภั ณ ฑ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ ต่ำง ๆ รวมทั้ ง
ยำนพำหนะ ตำมสถำนกำรณ์/ควำมจำเป็น หรืออย่ำงน้อยปีละ 40 ครั้ง
4.2 เชิงคุณภาพ
1) กำรดำเนินงำนของบุคลำกร เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้องตำมกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ เป็นไปด้วยควำมสะดวกรำบรื่น
2) วัส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ เกี่ ยวข้อ งในกำรด ำเนิ น งำน รวมทั้ งยำนพำหนะ ได้ รับ กำรซ่ อ มแซม
ปรับ ปรุง พัฒ นำให้ อยู่ในสภำพใช้กำรได้ตลอดเวลำ บุคลำกรมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนทำให้ เกิด
ประสิทธิผลตำมเป้ำหมำยที่กำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้ติดต่อประสำนงำนหรือใช้บริกำรต่ำง ๆ มีควำม
พึงพอใจ
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำย
2. จำนวนกำรจัดหำ ดูแล ซ่อมแซมและบริกำรวัสดุ
ครุภัณฑ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่ำง ๆ รวมทั้ง
ยำนพำหนะ

ค่าเป้าหมาย
เบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยได้ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 95
อย่ำงน้อยปีละ 40 ครั้ง
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6. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
1

2

3

กิจกรรม
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
1.1 ค่าตอบแทนทาการนอกเวลา
1.2 ค่าใช้สอย
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำเช่ำที่พักและค่ำพำหนะ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมประจำเดือน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
กิจกรรมสร้ำงควำมผำสุก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ
ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ
ค่ำซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
ค่ำซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำง
1.3 ค่าวัสดุ
ค่ำวัสดุสำนักงำน
ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
ค่ำวัสดุกำรเกษตร
ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
ค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่
ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ำ
ค่ำน้ำประปำ
ค่ำโทรศัพท์
ค่ำไปรษณีย์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
661,520
10,000
471,520
269,160
47,360
25,000
5,000

ระยะเวลา
ต.ค. 62- ก.ย. 63
ต.ค. 62- ก.ย. 63
ต.ค. 62- ก.ย. 63
ต.ค. 62- ก.ย. 63
ต.ค. 62- ก.ย. 63
ต.ค. 62- ก.ย. 63

10,000

ต.ค. 62- ก.ย. 63

35,000
50,000
15,000
15,000
180,000
40,000
10,000
5,000
20,000
20,000
5,000
80,000
366,000
250,000
20,000
63,000
33,000
60,000
1,087,520

ต.ค. 62- ก.ย. 63
ต.ค. 62- ก.ย. 63
ต.ค. 62- ก.ย. 63
ต.ค. 62- ก.ย. 63
ต.ค. 62- ก.ย. 63
ต.ค. 62- ก.ย. 63
ต.ค. 62- ก.ย. 63
ต.ค. 62- ก.ย. 63
ต.ค. 62- ก.ย. 63
ต.ค. 62- ก.ย. 63
ต.ค. 62- ก.ย. 63
ต.ค. 62- ก.ย. 63
ต.ค. 62- ก.ย. 63
ต.ค. 62- ก.ย. 63
ต.ค. 62- ก.ย. 63
ต.ค. 62- ก.ย. 63
ต.ค. 62- ก.ย. 63
ต.ค. 62- ก.ย. 63

หมำยเหตุ ขอถัวจ่ำยค่ำใช้จ่ำยตำมที่จ่ำยจริง
7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
บุคลำกรสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
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ผู้รับผิดชอบ
อำนวยกำร

อำนวยกำร

อำนวยกำร

8. พื้นที่เป้าหมาย
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
9. ระยะเวลาดาเนินการ (เดือน/ปี)
ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563
10. งบประมาณ
เงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1,087,520 บำท (หนึ่งล้ำนแปดหมื่นเจ็ดพันห้ำร้อยยี่สิบบำทถ้วน)
10.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน 661,520 บำท
10.2 ค่ำสำธำรณูปโภค 366,000 บำท
10.3 ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม 60,000 บำท
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
11.1 ประเด็นความเสี่ยง
ด้ำนกำรปฏิบัติงำน กำรเบิกจ่ำยงบประมำณไม่เป็นไปตำมแผน และหรือกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง
ในกรณีที่ร้ำนค้ำขำดแคลนสินค้ำหรือบริกำร
11.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
จัดทำปฏิทิน เร่งรัด ติดตำมกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ทำแผนกำรดำเนินงำนจัดซื้อ จัดจ้ำง
12. หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยกำร สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
องค์กรมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ส่งผลให้ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
สู งขึ้ น เกิ ด องค์ ค วำมรู้ ใหม่ รวมทั้ งส่ งผลให้ บุ ค ลำกรมี ส มรรถนะในกำรปฏิ บั ติ รำชกำรเพิ่ ม ขึ้ น สอดคล้ อ ง
กับพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
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 แผนงานพื้นฐาน
 แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงานบูรณาการ
รายละเอียดโครงการ
• ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
• ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (20) ประเด็น กำรบริกำรประชำชนและ
ประสิทธิภำพภำครัฐ
• ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้ำน 2. ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
• ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
• ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของ
ระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
• ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
1. ชื่อโครงการ จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
ลักษณะโครงกำร
 โครงกำรต่อเนื่อง  โครงกำรใหม่
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 9
กำหนดไว้ว่ำกำรบริ หำรำชกำรเพื่ อให้ เกิ ดผลสั มฤทธิ์ต่ อภำรกิจของรัฐ ให้ ส่ วนรำชกำรปฏิ บั ติ ดั งนี้ (1) ก่ อนจะ
ดำเนินกำรตำมภำรกิจใด ส่วนรำชกำรต้องจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ (2) กำรกำหนดแผนปฏิบัติ
รำชกำรของส่ วนรำชกำรตำม (1) ต้องมี รำยละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลำ และงบประมำณที่ จะต้องใช้ในกำร
ดำเนิ นกำรของแต่ละขั้นตอน เป้ ำหมำยของภำรกิจ ผลสั มฤทธิ์ของภำรกิจ และตัวชี้ วัดควำมส ำเร็จของภำรกิ จ
(3) ส่วนรำชกำรต้องจัดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติรำชกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ที่ส่วนรำชกำรกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมำตรฐำนที่ ก.พ.ร. กำหนด (4) ในกรณีที่กำรปฏิบัติภำรกิจหรือกำร
ปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติรำชกำรเกิดผลกระทบต่อประชำชนให้เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรที่จะต้องดำเนินกำรแก้ไข
หรือบรรเทำผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติรำชกำรให้เหมำะสม
คำสั่งหัวหน้ ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่องกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค
ของกระทรวงศึกษำธิกำร สั่ง ณ วันที่ 3 เมษำยน 2560 ข้อ 5 ให้มีสำนักงำนศึ กษำธิกำรภำค สังกัดสำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำในพื้นที่ ทำหน้ำที่ขับเคลื่อนกำรศึกษำในระดับ
ภำคและจั งหวั ดโดยกำรอ ำนวยกำร ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นำกำรศึ กษำแบบร่ วมมื อและบู รณำกำร
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กับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนอื่นหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆ มีอำนำจ
หน้ำที่ ดังนี้ (1) กำหนดยุทธศำสตร์และบทบำทกำรพัฒนำภำคให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำ
ประเทศ นโยบำยและยุ ท ธศำสตร์ ข องกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร และยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำกลุ่ ม จั ง หวั ด
(2) สนั บสนุน กำรพัฒ นำจังหวัดเกี่ยวกับ งำนด้ำนวิช ำกำร กำรวิจัยและพัฒ นำ (3) กำกับดูแล ติดตำม และ
ประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนของส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิกำรจังหวัด (4) สนั บ สนุ น กำรตรวจรำชกำรและติด ตำม
ประเมิ นผลกำรด ำเนิ นงำนตำมนโยบำยและยุ ทธศำสตร์ ของกระทรวงศึ กษำธิ กำรในพื้ นที่ และ (5) ประสำน
กำรบริ หำรงำนระหว่ำงรำชกำรส่ ว นกลำงและส่ วนภู มิภ ำคให้ เกิดกำรพั ฒ นำอย่ำงบู รณำกำรในระดั บพื้ น ที่
ของหลำยจังหวัด
ดังนั้น สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 จึงมีควำมจำเป็นจะต้องดำเนินโครงกำรจัดทำแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็น เครื่องมื อในกำรบริห ำรงำน อัน เป็น แนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำน อย่ำงมีประสิทธิภำพและสัมฤทธิ์ผล และเพื่อกำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 17
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีควำมรู้ เข้ำใจในทิศทำงขององค์กร และงำนด้ำนกำรศึกษำ
ของภำค และงำนสนับสนุนยุทธศำสตร์ภำค
3.2 เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำร ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค สอดคล้องกับภำรกิจ นโยบำยของ
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
3.3 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
4. เป้าหมาย
เชิงปริมำณ : จำนวนแผน/ผลกำรปฏิบัติรำชกำร สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
เชิงคุณภำพ : ส ำนั กงำนศึกษำธิกำรภำคมีกรอบแนวทำงที่ส ำมำรถปฏิบัติรำชกำรให้ บ รรลุ ผ ล
สำเร็จตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. เชิงปริมำณ
1) แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
จำนวน 1 แผน
2) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
จำนวน 1 ฉบับ
2. เชิงคุณภำพ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 สำมำรถดำเนินงำนได้บรรลุตำมเป้ำหมำยและพันธกิจของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
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6. วิธีดาเนินการ /ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา หมายเหตุ
1 แต่งตั้งคณะทำงำนวำงแผนและกำหนดขั้นตอนกำรดำเนินงำน
พ.ย. 2562
2 ศึกษำวิเครำะห์นโยบำยรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ภำรกิจ
พ.ย. 2562
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แผนปฏิบัติรำชกำร
4 ปี ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ และระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
3 ประชุมครั้งที่ 1 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร วิเครำะห์สภำพแวดล้อม
พ.ย. 2562
(SWOT) ทบทวนทิศทำงขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ ทบทวน/ปรับปรุงกำรจัดทำ
โครงกำร/กิจกรรมที่สอดคล้องตำมภำรกิจกำรขับเคลื่อนนโยบำย ศธ.
4 ประชุมครั้งที่ 2 ประชุมปฏิบัติกำรเพื่อนำเสนอโครงกำร/แผนงำน/
ม.ค. 2563
กิจกรรม
5 นำเสนอผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำอนุมัติโครงกำร/กิจกรรม และแผนปฏิบัติ
ม.ค. 2563
รำชกำร
6 เผยแพร่และสื่อสำรแผนปฏิบัติรำชกำรเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบและ
ม.ค. 2563
ดำเนินกำรตำมโครงกำร/กิจกรรมและแผนปฏิบัติรำชกำร
7 ติดตำมผลกำรดำเนินงำนเป็นรำยไตรมำส /แลกเปลี่ยนเรียนรู้
รำยไตรมำส
กำรดำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม ตำมระยะเวลำที่เหมำะสม
ที่ 1-4
8 ประชุมครั้งที่ 3 เพื่อสรุป/รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ก.ย. 2563
7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
บุคลำกรสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
8. พื้นที่เป้าหมาย
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
9. ระยะเวลาดาเนินการ (เดือน/ปี)
ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563
10. งบประมาณ
เงิน งบประมำณรำยจ่ ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 15,000 บำท (หนึ่ งหมื่ น ห้ำพันบำทถ้วน) ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 2 มื้อ x 120 บำท x 23 คน
เป็นเงิน
5,520 บำท
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 5 มื้อ x 50 บำท x 23 คน
เป็นเงิน
5,750 บำท
- ค่ำวัสดุและค่ำจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติรำชกำร/รำยงำน
เป็นเงิน
3,730 บำท
รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน
15,000 บำท
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11. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
11.1 ปัจจัยความเสี่ยง
เนื่ องจำกมีกำรปรับเปลี่ยนรัฐบำล รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร และนโยบำยที่เปลี่ยนแปลงไป อำจทำให้กำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี ไม่สอดคล้องกับ
นโยบำยและจุดเน้นของผู้บริหำร
11.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
จัดประชุมปฏิบัติกำรเพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจกับบุคลำกรภำยในหน่วยงำน เพื่อให้เกิด
กำรขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องไปในทิศทำงเดียวกัน มีกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT)
ทบทวนทิ ศทำงขององค์ กร ซึ่ งประกอบด้ วย วิ สั ยทั ศน์ พั นธกิ จ เป้ ำหมำย ตั วชี้ วั ด ยุ ทธศำสตร์ และกลยุ ทธ์
โดยกำรมีส่วนร่วมจำกบุคลำกรทุกคน ทุกหน้ำที่ในองค์กร
12. หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยกำร สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
13.1 สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 สำมำรถดำเนินงำนได้บรรลุตำมเป้ำหมำยและพันธกิจของสำนัก
13.2 สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 มีแผนปฏิบัติรำชกำรที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติ
รำชกำร 4 ปี นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ควำมต้องกำรของผู้ รับบริกำรและผู้มีส่ ว นได้ส่ วนเสี ย ผลกำร
ดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ สภำพแวดล้อม และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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 แผนงานพื้นฐาน
 แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงานบูรณาการ
รายละเอียดโครงการ
• ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
• ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (20) ประเด็น กำรบริกำรประชำชนและ
ประสิทธิภำพภำครัฐ
• ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้ำน 2. กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
• ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
• ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของ
ระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
• ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
1. ชื่อโครงการ จัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
17
ลักษณะโครงกำร
 โครงกำรต่อเนื่อง  โครงกำรใหม่
2. หลักการและเหตุผล
ตำมที่สำนักงำน ก.พ.ร ได้ส่งเสริมให้สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐอย่ำงต่อเนื่อง ยกระดับคุณภำพองค์กำรให้สูงขึ้น โดยมีกำรติดตำมประเมินผลส่วนรำชกำร
ที่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับพื้นฐำน เพื่อตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นมำตรฐำน
อย่ ำงต่ อเนื่ องในทุ ก 3 ปี ส ำหรั บส่ วนรำชกำรที่ มี ควำมพร้ อมในกำรบริ หำรจั ดกำรที่ ดี มี กำรด ำเนิ นกำรตำม
กระบวนกำร PMQA ที่กำหนดไว้อย่ำงเป็นระบบ สม่ำเสมอและทั่วถึง ซึ่งนำไปสู่คุณภำพและควำมยั่งยืนของส่วน
รำชกำร ร่วมทั้งมีกำรกำหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ควบคุม ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินกำรและนำผลมำปรับปรุงกำร
ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง ส ำนั กงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้นำเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ พ.ศ. 2558 มำใช้ในกำรพัฒนำองค์กำรโดยครอบคลุมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับพื้นฐำน
ฉบับที่ 2 ด้วย และเพื่อให้ พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร มีควำมต่อเนื่อง รักษำสภำพกำรพัฒนำคุณภำพกำร
บริหำรจัดกำรในระดับพื้นฐำน รวมทั้งเตรียมรับกำรประเมินในภำพรวมระดับกรม ทั้งนี้ สำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำรได้มอบหมำยให้สำนัก/หน่วยงำนในสังกัดรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมบทบำทภำรกิจตำมที่เคยได้รับผิดชอบ และให้กำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
135

ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ส นั บ สนุ น กำรด ำเนิ น งำนในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง เตรี ย มรั บ กำรประเมิ น
ในภำพรวม และสอดคล้ องกับ พระรำชกฤษฎี กำว่ำด้ว ยหลั ก เกณฑ์และวิธีกำรบริห ำรกิจกำรบ้ำนเมื องที่ ดี
จึ ง จั ด ท ำโครงกำรจั ด ท ำค ำรั บ รองกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำร ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนั ก งำน
ศึกษำธิกำรภำค 17 ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใส
และสำมำรถตรวจสอบได้
3.2 เพื่ อให้ หน่ วยงำนจั ดท ำค ำรั บรองกำรปฏิ บั ติ รำชกำรได้ อย่ ำงเหมำะสม สอดรั บกั บแนวทำง
กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับกรม
3.3 เพื่ อ เป็ น กรอบกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรตำมค ำรั บ รองกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
4. เป้าหมาย
4.1 เชิงปริมาณ : บุคลำกรสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 มีคู่มือ/แนวทำงกำรจัดทำคำรับรองกำร
ปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
4.2 เชิงคุณ ภาพ : บุคลำกรสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 รับทรำบกรอบแนวทำงกำรจัดทำคำ
รับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 และใช้เป็นกรอบ
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. มีคู่มือ/แนวทำงกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ค่าเป้าหมาย
1. บุคลำกรสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 มีคู่มือ/แนว
ทำงกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563

6. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรม
1 เข้ำร่วมประชุมชี้แจงแนวทำงกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรระดับสำนักในสังกัด สป.ศธ.
2 จัดทำรำยละเอียดโครงกำรและขออนุมัติ
3 แต่งตั้งคณะทำงำน
4 จัดประชุมชี้แจงกรอบแนวทำงกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำร
5 จัดทำแนวทำงและคู่มือรำยละเอียดตัวชี้วัด
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ระยะเวลา
ธ.ค. 2562
ธ.ค. 2562
ธ.ค. 2562
ธ.ค. 2562
ก.พ. 2563

หมายเหตุ

ที่
กิจกรม
6 ประชุมสรุปผลกำรดำเนินงำน และรับกำรตรวจประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรอง กำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 จำก กพร.สป.
7 ประชุมติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมคำรับรอง ฯ รอบ 12
8 ติดตำม สรุป และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน

ระยะเวลา
มี.ค. 2563

หมายเหตุ

ก.ย. 2563
ก.ย. 2563

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
บุคลำกรสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
8. พื้นที่เป้าหมาย
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
9. ระยะเวลาดาเนินการ (เดือน/ปี)
ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563
10. งบประมาณ
เงิน งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำนวน 15,000 บำท (หนึ่ งหมื่ น ห้ำพันบำทถ้วน) ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร รำยละเอียดดังนี้
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 2 มื้อ x 120 บำท x 26 คน
เป็นเงิน 6,240 บำท
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 5 มื้อ x 50 บำท x 26 คน
เป็นเงิน 6,500 บำท
- ค่ำวัสดุและค่ำจัดทำคู่มือกำรจัดทำคำรับรองปฏิบัติรำชกำรฯ เป็นเงิน 2,260 บำท
รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน 15,000 บำท
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
11.1 ประเด็นความเสี่ยง
ด้ำนกำรปฏิบัติงำน บุคลำกรมีภำรกิจรำชกำรที่หลำกหลำย ที่ต้องไปปฏิบัติทั้งภำยในและ
ภำยนอกสำนักงำนซึ่งอำจตรงกับกำรจัดกิจกรรมในบำงกิจกรรม ส่งผลให้ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้ตำมที่
กำหนดไว้ในเป้ำหมำย
11.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ประสำนกำรดำเนินกิจกรรมตำมที่กำหนดไว้ในปฏิทินกำรดำเนินงำนให้ชัดเจน
12. หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยกำร สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
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13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
13.1 องค์ กรมี กำรพั ฒ นำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ส่ งผลให้ ประสิ ทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรสูงขึ้น เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ รวมทั้งส่งผลให้บุคลำกรมีสมรรถนะในกำรปฏิบัติรำชกำรเพิ่มขึ้น สอดคล้อง
กับพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
13.2 หน่ ว ยงำนมี กำรด ำเนิ น งำนตำมกรอบแนวทำงกำรจั ดท ำค ำรั บ รองกำรปฏิ บั ติ รำชกำร
เป็นกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และสำมำรถ
ตรวจสอบได้
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 แผนงานพื้นฐาน
 แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงานบูรณาการ
รายละเอียดโครงการ
• ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
• ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (20) ประเด็น กำรบริกำรประชำชนและ
ประสิทธิภำพภำครัฐ
• ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้ำน 2. ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
• ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
• ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของ
ระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
• ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
1. ชื่อโครงการ พัฒนำศักยภำพบุคลำกรของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ลักษณะโครงกำร
 โครงกำรต่อเนื่อง  โครงกำรใหม่
2. หลักการและเหตุผล
ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ได้ ก ำหนดแผนยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำข้ ำ รำชกำร
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2565 โดยมีประเด็น ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำข้ำรำชกำร 3 ด้ำน คือ ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบสมรรถนะข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ คือ ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำภำวะผู้นำ รองรับกำรเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบำลดิจิทัล และกำรทำงำน
ในศตวรรษที่ 21 ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำคุณภำพชีวิต ควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรทำงำน และสร้ำงกำร
เรียนรู้อย่ำงยั่งยืน
ทั้งนี้สิ่งสำคัญประกำรหนึ่ง คือ บุคลำกรของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ต้องได้รับกำรพัฒนำ
ด้ำนสมรรถนะ ควำมรู้ ร่ำงกำยและจิ ตใจ เพื่อรองรับภำรกิจในปัจจุบันและกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตโดย
มุ่งเน้นให้มีคุณลักษณะตำมสมรรถนะหลัก ทักษะที่จำเป็น รวมไปถึงคุณลักษณะกำรเป็นผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง
มีควำมเป็นมืออำชีพ ควำมเป็นนำนำชำติ และควำมเป็นผู้สนับสนุนภำคส่วนต่ำง ๆ ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่ อพั ฒ นำบุ คลำกรของส ำนั กงำนศึ กษำธิ กำรภำค 17 ทั้ งด้ ำนสมรรถนะ ภำวะผู้ น ำ รองรั บ
กำรเปลี่ยนแปลง สู่รัฐบำลดิจิทัล และกำรทำงำนในศตวรรษที่ 21 พัฒนำคุณภำพชีวิต ควำมสมดุลระหว่ำงชีวิต
กับกำรทำงำน และสร้ำงกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน
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4. เป้าหมาย
เชิงปริมำณ : บุคลำกรสังกัดสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ที่เข้ำร่วมกิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์หลังกำร
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
เชิงคุณภำพ : บุคลำกรของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะ ภำวะผู้นำและ
คุณภำพชีวิตที่ดี และส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละผลสัมฤทธิ์หลังกำรฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
6. วิธีดาเนินการ /ขั้นตอนการดาเนินงาน
6.1 ศึกษำวิเครำะห์หลักสูตรด้ำนควำมสอดคล้องกับนโยบำย/แผนพัฒนำบุคลำกรของ สป.
6.2 สำรวจควำมต้องกำรและควำมจำเป็นในกำรฝึกอบรม
6.3 ดำเนินโครงกำรฝึกอบรมตำมแผนที่จัดทำไว้
6.4 ประสำนจัดทำข้อตกลงกับสถำบันพัฒนำ แหล่งเรียนรู้ และทีมวิทยำกรและ จัดทำเอกสำร
คู่มือ สื่อกำรเรียนรู้ สำหรับบุคลำกร
6.5 จัดกิจกรรมศึกษำดูงำนตำมแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ
6.6 สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำร
7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
บุคลำกรสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
8. พื้นที่เป้าหมาย
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 และแหล่งศึกษำดูงำน
9. ระยะเวลาดาเนินการ (เดือน/ปี)
ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563
10. งบประมาณ
เงิน งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 198,600 บำท (หนึ่งแสนเก้ำหมื่นแปดพันหกร้อยบำทถ้วน) ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร รำยละเอียดดังนี้
กิจกรรมที่ 1 จัดกำรประชุม/ฝึกอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ ตำมควำมต้องกำรของบุคลำกร
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 1 มื้อ x 120 บำท x 23 คน
เป็นเงิน
2,760 บำท
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 2 มื้อ x 50 บำท x 23 คน
เป็นเงิน
2,300 บำท
- ค่ำวิทยำกร 600 บำท x 6 ชั่วโมง
เป็นเงิน
3,600 บำท
- ค่ำวัสดุ
เป็นเงิน
1,090 บำท
รวมทั้งสิ้น
9,750 บาท
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กิจกรรมที่ 2 ศึกษำดูงำน และพัฒนำองค์กร (โอดี)
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 4 มื้อ x 300 บำท x 23 คน
เป็นเงิน 27,600 บำท
- ค่ำอำหำรเย็น 4 มื้อ x 350 บำท x 23 คน
เป็นเงิน 32,200 บำท
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 8 มื้อ x 50 บำท x 23 คน
เป็นเงิน
9,200 บำท
- ค่ำที่พัก 3 คืน x 650 บำท x 23 คน
เป็นเงิน 44,850 บำท
- ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่ำจ้ำงเหมำรถปรับอำกำศ
เป็นเงิน 75,000 บำท
รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน 188,850 บาท
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
11.1 ความเสี่ ย ง หน่ วยงำนไม่ สำมำรถจั ดอบรมได้ ตรงตำมควำมต้ องกำรของทุ กคนได้ และ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรในกำรดำเนินงำนอำจไม่เพียงพอ
11.2 การบริ ห ารความเสี่ ย ง ส ำรวจควำมต้ อ งกำรและควำมจ ำเป็ น ในกำรฝึ ก อบรม และ
จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่ไม่ซ้ำกันกับปีงบประมำณที่แล้ว กำหนดปฏิทินงำนและปรับลดค่ำใช้จ่ำยให้เพียงพอกับ
งบประมำณ
12. หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยกำร สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถนำควำมรู้ ประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรอบรมและศึกษำดูงำนไปพัฒนำ
ตนเองและประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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 แผนงานพื้นฐาน
 แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงานบูรณาการ
รายละเอียดโครงการ
• ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
• ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (20) ประเด็น กำรบริกำรประชำชนและ
ประสิทธิภำพภำครัฐ
• ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้ำน 12. ด้ำนกำรศึกษำ
• ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
• ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของ
ระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
• ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
1. ชื่อโครงการ โครงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติระดับภำค
ลักษณะโครงกำร
 โครงกำรต่อเนื่อง  โครงกำรใหม่
2. หลักการและเหตุผลความจาเป็น
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช 2560 มำตรำ 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศำสตร์ชำติ
เป็น เป้ ำหมำยกำรพัฒ นำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำลเพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว กำรจัดทำกำรกำหนด
เป้ำหมำยระยะเวลำที่จะบรรลุเป้ำหมำย และสำระที่พึงมีในยุทธศำสตร์ชำติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ที่กฎหมำยบัญญัติ ทั้งนี้กฎหมำยดังกล่ำว ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วม และกำรรับ ฟังควำมคิดเห็น
ของประชำชนทุกภำคส่วนอย่ำงทั่วถึงด้วย ยุทธศำสตร์ชำติเมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับ
ได้ ซึ่งรัฐบำลพลเอกประยุทธ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้จัดทำยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580)
เป็ น แผนแม่บ ทหลักของกำรพัฒ นำประเทศ โดยมีวิสั ย ทัศน์ “ประเทศไทย มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพั ฒ นำแล้ ว ด้ว ยกำรพัฒ นำตำมหลั กปรัช ญำของเศรษฐกิจพอเพี ยง” (กระทรวงศึ กษำธิก ำร,2560)
ประกอบด้ ว ย 6 ยุ ท ธศำสตร์ ที่ ส ำคั ญ ได้แ ก่ 1) ยุท ธศำสตร์ด้ ำนควำมมั่ น คง 2) ยุ ท ธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 3) ยุ ทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 4) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
สร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 5) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุล และพัฒ นำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
และสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้จัดทำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
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ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) บนพื้นฐำนของยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปีและเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable
development Goals: SDGs) รวมทั้ งกำรปรั บโครงสร้ ำงประเทศประเทศไทยไปสู่ ประเทศไทย 4.0 ตลอดจน
ประเด็นกำรปฏิ รู ปประเทศ รวมทั้ งได้ ให้ ควำมส ำคั ญกับกำรมี ส่ วนร่วมของภำคี ทุ กภำคส่ วน ตลอดจนพระรำช
กฤษฎี กำว่ ำด้ วยหลั กเกณฑ์ และวิ ธี กำรบริ ห ำรกิ จกำรบ้ ำนเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มำตรำ 9 (1) , (2)
ได้กำหนดให้ส่วนรำชกำรต้องจัดทำแผนปฏิบั ติรำชกำรไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ และแผนปฏิบัติรำชกำรดังกล่ำว
ต้องมีรำยละเอีย ดของขั้น ตอน ระยะเวลำ และงบประมำณที่จะต้องใช้ในกำรดำเนินกำรของแต่ล ะขั้นตอน
เป้ำหมำยของภำรกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดของภำรกิจของหน่วยงำน และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีกำรบริห ำรกิ จกำรบ้ำนเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มำตรำ 7 กำหนดให้ ส่วนรำชกำรจัดให้ มีกำร
ทบทวนภำรกิจของตนว่ำ ภำรกิจ ใดมีควำมจำเป็น หรือสมควรที่จะยกเลิ ก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงกำร
ดำเนินกำรต่อไปหรือไม่ โดยคำนึงยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิ จ
และสั งคมแห่ งชำติ นโยบำยของคณะรัฐ มนตรีที่แถลงต่อรัฐสภำ และแผนอื่นที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงกำลั งเงิน
งบประมำณของประเทศ ควำมคุ้มค่ำของภำรกิจและสถำนกำรณ์อื่นประกอบกัน
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 เป็นหน่วยงำนที่จัดตั้งขึ้น ตำมคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร
ก ำหนดให้ จั ด ตั้ ง ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรภำค เพื่ อ ท ำหน้ ำ ที่ ขั บ เคลื่ อ นกำรศึ ก ษำในระดั บ ภำคและจั งหวั ด
โดยอำนวยกำร ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำกำรศึกษำแบบร่วมมือและบูรณำกำรกับหน่ วยงำนในสังกัดและ
หน่ ว ยงำนอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และจั ด ตั้ ง ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด เพื่ อ ท ำหน้ ำ ที่ ป ฏิ บั ติ ภ ำรกิ จ ของ
กระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมที่กฎหมำยกำหนด ประกอบกับเมื่อวันที่
21 สิ งหำคม 2562 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยณั ฏ ฐพล ทีปสุ วรรณ) ได้ล งนำมในประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้กำร
ดำเนินกำรจัดกำรศึกษำและกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ เป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ วัตถุประสงค์ของแผนกำร
ปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ และนโยบำยของรัฐบำล โดยเฉพำะนโยบำยเร่งด่วน เรื่องกำรเตรียมคนสู่ศตวรรษ
ที่ 21 โดยมีหลักกำร “1) ให้ควำมสำคัญกับประเด็นคุณ ภำพและประสิทธิ ภำพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้ำรำชกำรพลเรือน และผู้บริหำร ทุกระดับตลอดจนสถำนศึกษำทุกระดับทุกประเภท
และเป็น กำรศึกษำตลอดชีวิต 2) บูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงส่วนรำชกำรหลัก องค์กำรมหำชนใน
กำกับของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรให้มีค วำมคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงำนสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ในพื้นที่ภูมิภำคให้สำมำรถปฏิบัติงำนร่วมกันได้ เพื่อดำเนินกำรปฏิรูปกำรศึกษำร่วมกับภำครัฐ ภำคเอกชน และ
ภำคประชำชน ตำมนโยบำยประชำรัฐ” ในส่วนภำรกิจของส่วนรำชกำรหลักและหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำนตำมปกติ
(Function) งำนในเชิงยุ ทธศำสตร์ (Agenda) และงำนในเชิ งพื้ นที่ (Area) ซึ่งได้ ดำเนิน กำรอยู่ ก่อนแล้ ว นั้ น
หำกรัฐบำลหรือกระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยสำคัญเพิ่มเติมในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือจำกที่
กำหนด หำกมีควำมสอดคล้ องกับ หลั กกำรในข้ำงต้น ให้ ถือเป็นหน้ำที่ของส่ว นรำชกำรหลั ก และหน่วยงำน
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ที่เกี่ยวข้อง จะต้องเร่งรัด กำกับ ติดตำม ตรวจสอบให้กำรดำเนินกำรเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภำพอย่ำงเป็น
รูปธรรมด้วยเช่นกัน
จำกเหตุ ผ ลดั ง กล่ ำ วข้ ำ งต้ น ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรภำค 17 ได้ เล็ ง เห็ น ควำมส ำคั ญ ของกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึ กษำธิกำร ไปสู่กำรปฏิบัติในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ที่จำเป็นต้องวิเครำะห์และประสำนควำมเชื่อมโยงให้สอดคล้องในกำรขับเคลื่อน 4 ระดับ ได้แก่ แผนกำรบริหำร
รำช ก ำรแผ่ น ดิ น /น โย บ ำย ขอ งรั ฐ บ ำล แ ล ะยุ ท ธศ ำส ต ร์ ช ำติ (Agenda Based) ยุ ท ธศ ำส ต ร์ ข อ ง
กระทรวงศึกษำธิกำรและองค์กรหลัก (Function Based) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด (Cluster Based)
และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด (Area Based) รวมทั้งนำสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรและควำมเร่งด่วนของ
กลุ่มจังหวัดมำเป็นจุดเน้นของกำรพัฒนำกำรศึกษำ โดยมีเป้ำหมำยสำคัญที่จะต้องขับเคลื่อนนโยบำยกำรปฏิรู ป
กำรศึกษำ ให้สำเร็จตำมวัตถุประสงค์ จำเป็นต้องมีกำรทบทวนหรือจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ
ของภำค รวมทั้งแผนปฏิบัติกำรประจำปี เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำของภำค จึงได้จัดทำ
โครงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติระดับภูมิภำคขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ให้ อ งค์ ค ณะบุ ค คลเป็ น กลไกกำรขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำ
กำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติในระดับภูมิภำคได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
3.2 เพื่อสื่อสำรนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ไปสู่กำรปฏิบัติ
3.3 เพื่อกำหนดยุทธศำสตร์และบทบำทกำรพัฒนำภำคให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทำงกำร
พัฒนำประเทศ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร ทิศทำงกำรพัฒนำภำคเหนือ และยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด
4. เป้าหมายโครงการ (Output)
4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1) แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 จำนวน 1 ฉบับ
2) รำยงำนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค จำนวน 1 ฉบับ
4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1) มีกำรสื่อสำรยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวง แนวทำงกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนระดับภำคและจังหวัดสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2) มีแผนยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำระดับภำคที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20
ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒ นำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร ทิศทำงกำรพัฒ นำภำคเหนือ ยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำกลุ่มจังหวัด แบบ
ร่วมมือและบูรณำกำรกับหน่วยงำนสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร และทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
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5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)
ผู้ บ ริ ห ำรและผู้ รั บ ผิ ด ชอบในกำรก ำหนดยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำกำรศึ ก ษำของหน่ ว ยงำน
สั งกั ด กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรและหน่ ว ยงำนอื่ น หรือ ภำคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งในพื้ น ที่ รับ ผิ ด ชอบของส ำนั ก งำน
ศึกษำธิกำรภำค 17 ได้แก่ จังหวัดตำก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์
6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)
6.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)
ระดับควำมสำเร็จของกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค
6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)
1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ขับเคลื่ อนยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำกำรศึกษำที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร ทิศทำงกำรพัฒนำภำคเหนือ และ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง 1
2. กำรบริหำรจั ดกำรศึกษำของหน่วยงำน/สถำนศึกษำ ในพื้ น ที่รับผิดชอบของส ำนักงำน
ศึ ก ษำธิ ก ำรภำค 17 มี ค วำมเชื่ อ มโยงและสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ นโยบำยและยุ ท ธศำสตร์ ข อง
กระทรวงศึกษำธิกำร ทิศทำงกำรพัฒนำภำคเหนือ และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง 1
7. วิธีดาเนินการ (Activity) ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก
7.1 . การจัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาระดับภาค
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
หมายเหตุ
1 กำหนดกรอบ และทิศทำงในกำรจัดกำรศึกษำ ประจำปี
พฤศจิกำยน 2562
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 17
2 กำรทบทวนและจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับ
มีนำคม 2563
ภำค/แผนบูรณำกำรกำรศึกษำระดับภำค
2.1 จัดทำฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรจัดทำแผน
มีนำคม 2563
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค
2.2 ประชุมปฏิบัติกำรเพื่อจัดทำ/ทบทวน แผนยุทธศำสตร์
มีนำคม 2563
กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
และ แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563-2565
3 กำรกำกับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ ติดตำมและประเมินผลติดตำม
กรกฎำคม 2563
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค
ในพื้นที่รับผิดชอบ
4 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
กันยำยน 2563
กำรศึกษำระดับภำค
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ที่
กิจกรรมหลัก
5 กำรสนั บ สนุ น กำรขับ เคลื่ อนยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำกำรศึกษำที่
เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนในพื้นที่

ระยะเวลา
ตุลำคม 2562 กันยำยน 2563

หมายเหตุ

7.2 การขั บ เคลื่ อ นแผนบู ร ณาการด้ า นการศึ ก ษาระดั บ ภาค รองรั บ แผนพั ฒ นาภาค
(ภาคเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
หมายเหตุ
1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อนแผนบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำ
กรกฎำคม 2563
ระดับภำค รองรับแผนพัฒนำภำค (ภำคเหนือ) ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร
2 ประชุมคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนแผนบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำ สิงหำคม 2563
ระดับภำค
3 ติดตำมผล ประเมินผลกำรดำเนินโครงกำรตำมแผนบูรณำกำร
กันยำยน 2563
ด้ำนกำรศึกษำระดับภำคในพื้นที่ รองรับกำรดำเนินกำรตำมมติ
คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
8. ระยะเวลาดาเนินการ (วัน/เดือน/ปี) 1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563
9. สถานที่ดาเนินการ/*พื้นที่ดาเนินการ พื้นที่ในควำมรับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
10. งบประมาณ หมำยเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร
เงิน งบประมำณรำยจ่ ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุ น
ด้ำนกำรพั ฒ นำและเสริ มสร้ำงศักยภำพทรัพ ยำกรมนุ ษ ย์ โครงกำรขับ เคลื่ อนกำรพัฒ นำกำรศึกษำที่ ยังยื น
กิ จ กรรมกำรขั บ เคลื่ อ นกำรปฏิ รู ป กำรศึ ก ษำในส่ ว นภู มิ ภ ำค งบรำยจ่ ำยอื่ น ค่ ำใช้ จ่ ำยโครงกำรขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติระดับภำค จำนวน 390,250 บำท (สำมแสนเก้ำหมื่นสองร้อยห้ำสิบบำทถ้วน) รำยละเอียดงบประมำณ ดังนี้
หมวดงบรายจ่าย
รวมทั้งสิ้น
กิจกรรมหลัก 1 การจัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาระดับภาค
1.1 กิ จ กรรม ก าหนดกรอบ และทิ ศ ทางในการจั ด การศึ ก ษา ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 17
- ค่ำอำหำรกลำงวันมื้อละ (250 บำท X 1 มื้อ X 100 คน X 1 ครั้ง) = 25,000 บำท
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (50 บำท X 2 มื้อ X 100 คน X 1 ครั้ง) = 10,000 บำท
- ค่ำที่พัก (1,000 บำท X 1 วัน X 5 ห้อง X 1 ครั้ง) = 5,000 บำท
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งบประมาณ
(บาท)
390,250
291,000
64,600
25,000
10,000
5,000

หมวดงบรายจ่าย
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร (บุคคลภำยนอก) (1,200 บำท X 4 ชม. X 2 คน X 1 ครั้ง) = 9,600 บำท
- ค่ำเอกสำร (70 บำท X 1 ครั้ง X 100 คน) = 7,000 บำท
- ค่ำวัสดุ = 5,000 บำท
- ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ (ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง ค่ำเข้ำเล่มเอกสำร) = 3,000 บำท
1.2 กิจกรรม การทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค/แผน
บูรณาการการศึกษาระดับภาค
1.2.1 กิจกรรม จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาระดับภาค
 ประชุมคณะทำงำนคณะทำงำนพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำภำค 17
- ครั้งที่ 1 กำหนดกรอบกำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ
- ครั้งที่ 2 กำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำจำกหน่วยงำนภำยนอกสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำร
- ครั้งที่ 3 วิเครำะห์ สังเครำะห์ ประมวลผลข้อมูล
- ค่ำอำหำรกลำงวันมื้อละ (120 บำท X 1 มื้อ X 40 คน X 2 ครั้ง) = 9,600 บำท
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (50 บำท X 2 มื้อ X 40 คน X 2 ครั้ง) = 8,000 บำท
- ค่ำวัสดุ = 3,000 บำท
 จัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำภำค 17
จำนวน 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 กำหนดกรอบและทิศทำง กำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำภำค
- ครั้งที่ 2 สรุปผลกำรดำเนินงำน
- ค่ำอำหำรกลำงวันมื้อละ (120 บำท X 1 มื้อ X 20 คน X 2 ครั้ง) = 4,800 บำท
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (50 บำท X 2 มื้อ X 20 คน X 2 ครั้ง) = 2,800 บำท
- ค่ำวัสดุ = 5,000 บำท
- ค่ำเอกสำร = 3,000 บำท
1.2.2 กิจกรรมประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทา/ทบทวน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาระดับภาค และ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ปี 2563-2565
- ค่ำอำหำรกลำงวันมื้อละ (250 บำท X 1 มื้อ X 100 คน X 1 ครั้ง) = 25,000 บำท
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (50 บำท X 2 มื้อ X 100 คน X 1 ครั้ง) = 10,000 บำท
- ค่ำที่พัก (1,000 บำท X 1 วัน X 5 ห้อง X 1 ครั้ง) = 5,000 บำท
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร (บุคคลภำยนอก) (1,200 บำท X 4 ชม. X 2 คน X 1 ครั้ง) = 9,600 บำท
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งบประมาณ
(บาท)
9,600
7,000
5,000
3,000
100,800
36,200

20,600

9,600
8,000
3,000
15,600

4,800
2,800
5,000
3,000
64,600
25,000
10,000
5,000
9,600

หมวดงบรายจ่าย
- ค่ำเอกสำร (70 บำท X 1 ครั้ง X 100 คน) = 7,000 บำท
- ค่ำวัสดุ = 5,000 บำท
- ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ = 3,000 บำท
1.3 กิจกรรม กากับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามและประเมินผลติดตามการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ในพื้นที่รับผิดชอบ
- วัสดุโครงกำร (3,000 บำท X 2 ครั้ง) = 6,000 บำท
1.4 กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (มื้อละ 250 บำท X 1 มื้อ X 100 คน X 1 ครั้ง) = 25,000 บำท
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (50 บำท X 2 มื้อ X 100 คน X 1 ครั้ง) = 10,000 บำท
- ค่ำที่พัก (1,000 บำท X 1 วัน X 10 คน X 1 ครั้ง) = 10,000บำท
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร (บุคคลภำยนอก) (1,200 บำท X 4 ชม. X 2 คน X 1 ครั้ง) = 9,600 บำท
- ค่ำเอกสำร (70 บำท X 1 ครั้ง X 100 คน) = 7,000 บำท
- ค่ำวัสดุ = 5,000 บำท
- ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ = 3,000 บำท
1.5 กิจกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาที่เกี่ยวข้องของ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในพื้นที่
กิจกรรมหลัก 2 การขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาค
(ภาคเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ
2.1 กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค
รองรับแผนพัฒนาภาค (ภาคเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (90 คน x 2 มื้อ x 50 บำท) = 9,000 บำท
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (90 คน x 1 มื้อ x 250 บำท) = 22,500 บำท
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร (2 ชม. x 2 คน x 1,200 บำท) = 4,800 บำท
- ค่ำวัสดุ = 5,000 บำท
- ค่ำเอกสำร = 5,000 บำท
- ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ = 4,100 บำท
2.2 กิจกรรม ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (75 คน x 2 มื้อ x 50 บำท) = 9,000 บำท
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (75 คน x 1 มื้อ x 250 บำท) = 18,750 บำท
- ค่ำวัสดุ = 5,000 บำท
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งบประมาณ
(บาท)
7,000
5,000
3,000
6,000
6,000
69,600
25,000
10,000
10,000
9,600
7,000
5,000
3,000
50,000
99,250
50,400
9,000
22,500
4,800
5,000
5,000
4,100
36,250
7,500
18,750
5,000

หมวดงบรายจ่าย
- ค่ำเอกสำร = 5,000 บำท
2.3 กิจกรรม ติดตามผล ประเมินผลการดาเนินโครงการตามแผนบูรณาการ
ด้านการศึกษาระดับภาคในพื้นที่ รองรับการดาเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง ต่ำกว่ำระดับ 8 (240 บำท X 3 ครั้ง x 5 คน x 1 วัน) = 3,600 บำท
- ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง = 3,000 บำท
- ค่ำวัสดุ = 4,000 บำท
- จัดทำเอกสำรรำยงำนโครงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค

งบประมาณ
(บาท)
5,000
12,600

3,600
3,000
4,000
2,000

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
11.1 ความเสี่ยง :
1. ภำคีเครือข่ำยไม่เห็นควำมสำคัญกับกำรมีส่วนร่วมในจัดทำแผนกำรจัดกำรศึกษำในพื้นที่
อย่ำงแท้จริง
2. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพื้นที่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องขำดควำมเข้ำใจในทิศทำงกำร
พัฒนำกำรศึกษำที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำภำคเหนือ
11.2 การบริหารความเสี่ยง :
1. จัดให้ มีเวทีในกำรแลกเปลี่ยน แสดงควำมคิดเห็ นต่อกำรจัดทำยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำ
กำรศึกษำในพื้นที่
2. สร้ำงควำมเข้ำใจในทิ ศทำงกำรพั ฒ นำกำรศึกษำ และทิ ศทำงกำรพัฒ นำภำคเหนือ ที่
สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน
13. หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มยุทธศำสตร์กำรศึกษำ สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)
1. ยุ ท ธศำสตร์ และบทบำทกำรพั ฒ นำภำคให้ เชื่อ มโยงและสอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทำงกำรพั ฒ นำ
ประเทศ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด
2. หน่ วยงำนทำงกำรศึกษำในระดับพื้นที่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มีควำมเข้ำใจทิศทำงกำร
พัฒนำกำรศึกษำที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำภำค สำมำรถนำไปเชื่อมโยงกับกำรจัดทำข้อเสนองบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564
3. สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 มีรำยละเอียดโครงกำรพร้อมข้อมูลสนับสนุนประกอบกำรจัดทำ
ข้ อ เสนอกำรจั ด ท ำงบประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2564 และประกอบกำรชี้ แ จง
ต่อคณะกรรมำธิกำรและอนุกรรมำธิกำรที่เกี่ยวข้อง
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 แผนงานพื้นฐาน
 แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงานบูรณาการ
รายละเอียดโครงการ
• ควำมสอดคล้องกับ ยุ ทธศำสตร์ช ำติ ด้ำนยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒ นำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ
• ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (21) ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
• ควำมสอดคล้ อ งกั บ แผนปฏิ รู ป ประเทศ ด้ ำน 11. ด้ ำนกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จริต และ
ประพฤติมิชอบ
• ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำล
ในสังคมไทย
• ควำมสอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒ นำประสิทธิภำพของ
ระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
• ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
1. ชื่อโครงการ สัมมนำและเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร
กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำและสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 17 ประจำปีงบประมำณ 2563
ลักษณะโครงกำร
 โครงกำรต่อเนื่อง  โครงกำรใหม่
2. หลักการและเหตุผลความจาเป็น
ตำมที่ได้มีคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำ
ในภูมิภ ำคของกระทรวงศึกษำธิกำร กำหนดให้ มีสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค สั งกัดสำนักงำนปลั ดกระทรวง
กระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับพื้นที่ ทำหน้ำที่ขับเคลื่อนกำรศึกษำ
ในระดับภำคและจังหวัดโดยกำรอำนวยกำร ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรศึกษำแบบร่วมมือ และบูรณำกำร
กับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนอื่นหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆ และให้มี
อำนำจหน้ ำ ที่ กั บ ดู แ ล ติ ด ตำม และประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนของส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั งหวัด ในพื้ น ที่
รับผิดชอบ ประสำนกำรบริหำรงำนระหว่ำงรำชกำรส่วนกลำง และส่วนภูมิภำคให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงบูรณำกำร
ในระดั บ พื้ น ที่ ของหลำยจั งหวัด โดยยึ ด กำรมีส่ ว นร่วมและประโยชน์ สุ ข ของประชำชนเป็ น หลั ก และให้ มี
สำนั กงำนศึกษำธิกำรจั งหวัด สั งกัด ส ำนักงำนปลั ดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร เพื่ อปฏิบั ติภ ำรกิจของ
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กระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ย วกับ กำรบริห ำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมที่กฎหมำยกำหนด กำรปฏิ บัติรำชกำร
ตำมอ ำนำจหน้ ำ ที่ นโยบำย และยุ ท ธศำสตร์ข องส่ ว นรำชกำรต่ ำงๆ ที่ ม อบหมำย และให้ มี อำนำจหน้ ำ ที่
ดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตจังหวัด ประกอบกับ
ประกำศสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งหน่วยงำนภำยในสำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้กำหนดให้มีกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ในสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค และมีภำรกิจในกำรกำกับดูแล เร่งรัด ติดตำม และประเมินผลเกี่ยวกับกำรดำเนินกำร
ทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพื้นที่
รับผิดชอบ
จำกกำรติดตำมเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์
ของข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ ตำมที่ ป รำกฏในรำยงำนกำรประชุ ม ของคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 พบว่ำ ในกำรสอบสวนทำงวินัยของ
คณะกรรมกำรสอบสวน ดุลพินิจในกำรรับฟังพยำนหลักฐำนและพิจำรณำโทษแต่ละกรณีอำจไม่เป็นไปตำมแนว
มำตรฐำนโทษทำงวินัยของ ก.ค.ศ. ซึ่งอำจเป็นผลให้กำรใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชำหรือผู้มีอำนำจตำมมำตรำ 53
ในกำรสั่งลงโทษข้ำรำชกำรไม่เป็นไปตำมแนวมำตรฐำนโทษทำงวินัยของ ก.ค.ศ. ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงเห็นสมควร
จั ด โครงกำรสั ม มนำและเสริ ม สร้ ำ งควำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจเกี่ ย วกั บ กำรด ำเนิ น กำรทำงวิ นั ย ให้ กั บ นิ ติ ก รหรื อ
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ประจำปีงบประมำณ 2563
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ และ
กำรร้องทุกข์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นไปโดยถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย มีควำมรวดเร็ ว
และมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผลต่อระบบกำรบริหำรงำนบุคคล
3.2 เพื่อประสำนกำรทำงำนร่วมกันในระดับพื้นที่ ระดับภำค และรำชกำรส่วนกลำง
4. เป้าหมายโครงการ (Output)
4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ข้ ำ รำชกำรนิ ติ ก ร หรื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ งำนด้ ำ นกฎหมำยและคดี ในพื้ น ที่ รับ ผิ ด ชอบของส ำนั ก งำน
ศึกษำธิกำรภำค 17 และบุคลำกรสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 เข้ำร่วมกำรสัมมนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1) ผู้ ร่วมกำรสั มมนำ มี ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในกำรปฏิบัติรำชกำรเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินั ย
กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นไปโดยถูกต้อง
ตำมระเบียบ กฎหมำย มีควำมรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผลต่อระบบกำรบริหำรงำนบุคคล
2) มีกำรประสำนเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ และกำรร้อง
ทุกข์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในระดับพื้นที่เป็นไปโดยถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย มีควำม
รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผลต่อระบบกำรบริหำรงำนบุคคล
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5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)
นิติกร หรือผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำยและคดีในหน่วยงำนกำรศึกษำพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 17 และบุคลำกรสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)
6.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)
มีนิติกร หรือผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำยและคดี ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 17 และบุคลำกรสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 เข้ำร่วมกำรสัมมนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)
กำรดำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ของข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในระดับพื้นที่เป็นไปโดยถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย มีควำมรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผลต่อระบบกำรบริหำรงำนบุคคล
7. วิธีดาเนินการ (Activity)
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
หมายเหตุ
1 จัดทำโครงกำรและเสนอขออนุมัติโครงกำร
พฤษภำคม –
มิถุนำยน 2563
2 แต่งตั้งคณะทำงำน
มิถุนำยน 2563
3 ดำเนินกำรสัมมนำตำมโครงกำร
มิถุนำยน –
สิงหำคม 2563
4 ติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร
กันยำยน 2563
5 พัฒนำบุคลำกรในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้ำนกฎหมำยโดย
พฤษภำคม หน่วยงำนอื่น
กันยำยน 2563
8. ระยะเวลาดาเนินการ (วัน/เดือน/ปี) พฤษภำคม - กันยำยน 2563
9. สถานที่ดาเนินการ หน่วยงำนกำรศึกษำในพื้นที่ควำมรับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
10. งบประมาณ
เงินงบประมำณรำยจ่ ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 50,000 บำท (ห้ ำหมื่นบำทถ้วน)
รำยละเอียดงบประมำณ ดังนี้
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร
= 10,800 บำท
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงวิทยำกร
= 3,850 บำท
- ค่ำที่พักวิทยำกร
= 4,800 บำท
- ค่ำอำหำรกลำงวัน จำนวน 47 คน (250 บำท X 47 คน)
= 23,500 บำท
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จำนวน 47 คน (50 บำท X 47 คน X 3 มื้อ) = 7,050 บำท
หมำยเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร
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11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
11.1 ความเสี่ยง :
คณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอำจแต่งตั้งจำกผู้มีคุณสมบัติตำมกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรสอบสวน
พิจำรณำ พ.ศ.2550 ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่มีควำมรู้ด้ำนกฎหมำยหรือไม่ก็ได้ และยังมีเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องอื่นอีก
ด้วย เช่น คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดซึ่งเป็ นองค์กรที่มีอำนำจพิจำรณำเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย
ดังนั้น ดุลพินิจในกำรรับฟังพยำนหลักฐำนและพิจำรณำโทษแต่ละกรณีอำจมีควำมแตกต่ำงกันและไม่เป็นไป
ตำมแนวมำตรฐำนโทษทำงวินัยของ ก.ค.ศ.
11.2 การบริหารความเสี่ยง :
ติด ตำมกำรด ำเนิ น กำรด้ ำนกฎหมำยและคดี อบรมพั ฒ นำบุ ค ลำกรที่ มี ห น้ ำที่ เกี่ ย วข้ อ ง
เพื่อประสำนให้มีกำรดำเนินงำนเป็นไปในแนวทำงเดียวกันตำมมำตรฐำนกำรดำเนินกำรทำงวินัย ต่อไป
13. หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)
1. นิติกร หรือผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำยและคดี ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
และบุคลำกรสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 เข้ำร่วมกำรสัมมนำเพื่อแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรทำงำน
2. ผู้เข้ำรับกำรสัมมนำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในกำรปฏิบัติรำชกำรเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย
กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นไปโดย
ถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย มีควำมรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผลต่อระบบกำรบริหำรงำน
บุคคล
3. มีกำรประสำนเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในระดับพื้นที่เป็นไปโดยถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย มีควำมรวดเร็ว
และมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผลต่อระบบกำรบริหำรงำนบุคคล
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 แผนงานพื้นฐาน
 แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงานบูรณาการ
รายละเอียดโครงการ
• ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
• ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (12) ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
• ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้ำน 12. ด้ำนกำรศึกษำ
• ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
• ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย
และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
• ควำมสอดคล้ องกั บ ยุ ท ธศำสตร์ส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงศึก ษำธิก ำร ยุท ธศำสตร์ที่ 3 พั ฒ นำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ
1. ชื่อโครงการ รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย
ในเขตตรวจรำชกำรที่ 17
ลักษณะโครงกำร
 โครงกำรต่อเนื่อง  โครงกำรใหม่
2. หลักการและเหตุผลความจาเป็น
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 หมวด 5 หน้ำที่ของรัฐ มำตรำ 54
รัฐต้องดำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำง
มีคุณภำพ โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย รัฐต้องดำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำตำม
วรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สั งคม และสติปัญญำให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรด้วย กำรศึกษำทั้งปวงต้องมุ่ง
พัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชำติ สำมำรถเชี่ยวชำญได้ตำมควำมถนัดของตน และมีควำมรับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ นอกจำกนี้ พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 กำหนด
ว่ำ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับกำรคุ้มครองและดูแล มีพัฒ นำกำรที่ดีรอบด้ำน ได้รับกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ
ต่อเนื่อง ทั่วถึงและเสมอภำค มีกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และเตรียมควำมพร้อมให้แก่ เด็กปฐมวัยในช่วงรอยต่อ
ตั้งแต่อ นุ บ ำลจนถึ งระดับ ประถมศึก ษำอย่ำงเหมำะสม สอดคล้ อ งกับ ยุ ท ธศำสตร์ที่ 3 ของแผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2560 -2579 ในกำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ รวมทั้ง
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ด้ำนกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพ
ทุนมนุษย์
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กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรมี ห น้ ำ ที่ ส่ ง เสริ ม กำรศึ ก ษำให้ กั บ ประชำชนอย่ ำ งทั่ ว ถึ ง และเท่ ำ เที ย ม
สร้ำงควำมเสมอภำคและโอกำสทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมให้หน่วยงำนต่ำงๆ ได้มีส่วนร่วมทำงกำรศึกษำ ส่งเสริม
กำรศึกษำวิชำชีพ ให้เอกชนมีส่วนร่วมในกำรศึกษำ เน้นให้นิสิตนักศึกษำมีโอกำสศึกษำต่อสูงขึ้น ทั้งในท้องถิ่นและ
สถำบั นเปิ ด เน้ น กำรเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ให้ บ ริ ก ำรแก่ สั งคม พั ฒ นำบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ ส่ ง เสริ ม ผู้ ที่ มี
ควำมสำมำรถพิเศษให้ได้เรียนและแสดงออกในทำงที่เหมำะสม และเพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดกำรศึ กษำและ
กำรบริ ห ำรจั ด กำรกำรศึ กษำของกระทรวงศึ กษำธิกำร ในปี งบประมำณ พ.ศ.2563 มี ควำมสอดคล้ องกั บ
ยุทธศำสตร์ชำติ เป้ ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ วัตถุประสงค์ของแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ ำนกำรศึ กษำ และนโยบำยของรั ฐบำล โดยเฉพำะนโยบำยเร่ งด่ วนเรื่ องกำรเตรี ยมคนสู่ ศตวรรษที่ 21 โดย
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 8 และมำตรำ 12 แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบี ย บบริ ห ำรรำชกำร กระทรวงศึ ก ษ ำธิ ก ำร พ.ศ.2546 ได้ ป ระกำศนโยบำยและจุ ด เน้ น ของ
กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ปี ง บประมำณ พ.ศ. 2563 มี ห ลั ก กำรว่ ำ ให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ ประเด็ น คุ ณ ภำพและ
ประสิทธิภำพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้ำรำชกำรพลเรือน และผู้บริหำรทุกระดับ
ตลอดจนสถำนศึกษำทุกระดับทุกประเภท และเป็นกำรศึกษำตลอดชีวิต และให้มีกำรบูรณำกำรกำรทำงำน
ร่วมกันระหว่ำงส่วนรำชกำรหลัก องค์กำรมหำชนในกำกับของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรให้มีควำม
คล่ อ งตั ว รวมทั้ งหน่ ว ยงำนสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรในพื้ น ที่ ภู มิ ภ ำคให้ ส ำมำรถปฏิ บั ติ ง ำนร่ ว มกั น ได้
เพื่อดำเนินกำรปฏิรูปกำรศึกษำร่วมกับภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชนตำมนโยบำยประชำรัฐ ในส่วน
ของระดับอนุบำล เน้นสร้ำงควำมร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมกำรพัฒนำ
ทักษะที่สำคัญด้ำนต่ำงๆ เช่น ทักษะทำงสมอง ทักษะควำมคิด ควำมจำ ทักษะกำรควบคุมอำรมณ์ ทักษะกำร
รู้จักและประเมินตนเอง
สำนั กงำนศึกษำธิกำรภำค 17 สั งกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นหน่วยงำน
ที่ปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับพื้นที่ ทำหน้ำที่ขับเคลื่อนกำรศึกษำในระดับภำคและจังหวัด
โดยกำรอำนวยกำร ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรศึกษำแบบร่วมมือและบูรณำกำรกับหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนอื่นหรื อภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆ มีอำนำจหน้ำที่ สนับสนุนกำร
พัฒนำจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรวิจัยและพัฒนำ ได้ดำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำย
สู่กำรปฏิบัติในส่วนของกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย โดยกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
ในระดับพื้นที่ ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2563 ด้วยกำรจัดอบรมพัฒนำครูและบุคลำกรด้ำนปฐมวัยใน
พื้นที่ คัดเลือกผลงำนและนวัตกรรมดีเด่น (Best Practice) และจัดเวทีเสวนำเพื่อส่งเสริมและพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำเด็กปฐมวัย (อนุบำล 1-3) ประกอบกับปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้ศึกษำกำรดำเนินงำนกำรจัด
กำรศึกษำเด็กปฐมวัย (อนุบำล 1-3) ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ผลกำรศึกษำพบว่ำ
ครูควรได้รับกำรอบรมพัฒนำ แสวงหำควำมรู้วิทยำกรใหม่ๆ ควรมีกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพควำม
เป็นจริงให้ครบทุกด้ำนอย่ำงต่อเนื่อง และนำผลกำรประเมินพัฒนำกำรมำปรับปรุงและจัดประสบกำรณ์ให้แก่
เด็กต่อไป ตลอดจนให้กำรสนับสนุน ด้ำนงบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์สื่อกำรสอนที่หลำกหลำยเหมำะสมกับวัย
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เอื้ อ ต่ อ กำรจั ด ประสบกำรณ์ ก ำรเรี ย นรู้ จำกผลกำรด ำเนิ น งำนที่ ผ่ ำ นมำ ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรภำค 17
ได้ตระหนักและเห็นควำมสำคัญของกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนนอกสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรที่ดำเนินกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย และ
เพื่อให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยบรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภ ำพ จึงจัดทำ
โครงกำรรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ปฐมวัยเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเขตตรวจ
รำชกำรที่ 17 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรสร้ำงทักษะ EF (Executive
Functions) ให้ กับ เด็กปฐมวัยในสถำนศึกษำนำร่องที่เ ข้ำร่วมกำรพัฒ นำกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับสำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 17 จำนวน 29 แห่ง เพื่อพัฒนำให้เป็นรูปแบบของกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ปฐมวัยในระดับ
ภำคต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่ อ ศึ ก ษำรู ป แบบกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะสมอง EF (Executive Functions)
ของเด็กปฐมวัย ในเขตตรวจรำชกำรที่ 17
3.2 เพื่อสร้ำงรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย
ในเขตตรวจรำชกำรที่ 17
3.3 เพื่ อทดลองใช้รู ป แบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่ อส่ งเสริมทั กษะสมอง EF (Executive Functions)
ของเด็กปฐมวัย ในเขตตรวจรำชกำรที่ 17 ซึ่งเป็นกลุ่มเป้ำหมำยเด็กปฐมวัยในสถำนศึกษำนำร่องที่เข้ำร่วม
กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
3.4 เพื่ อ ประเมิ น ผลกำรใช้ รู ป แบบกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะสมอง EF (Executive
Functions) ของเด็กปฐมวัย ในเขตตรวจรำชกำรที่ 17
4. เป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
4.1 รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย
ในเขตตรวจรำชกำรที่ 17
เชิงคุณภาพ
4.2 ผู้ เรีย นระดับ ปฐมวัย ในเขตตรวจรำชกำรที่ 17 ได้รับกำรพัฒ นำตำมรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะ EF ที่ดี มีควำม
พร้อมทำงกำรเรียนและประสบควำมสำเร็จได้ในกำรเรียนทุกระดับ จนถึงกำรทำงำน
5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)
5.1 ผู้บริหำร และบุคลำกรของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
5.2 ผู้บริหำร และศึกษำนิเทศก์ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
5.3 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยและครูผู้แลเด็กของสถำนศึกษำนำร่องที่เข้ำร่วมกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ร่วมกับสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 จำนวน 28 แห่ง
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5.4 ผู้เรียนระดับปฐมวัยของสถำนศึกษำนำร่องที่เข้ำร่วมกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับสำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 17 จำนวน 28 แห่ง
6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)
ตัวชี้วัด
เชิง รูปแบบกำรจั ดกำรเรีย นรู้เพื่อส่ งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions)
ปริมาณ ของเด็กปฐมวัย ในเขตตรวจรำชกำรที่ 17
ผู้เรียนระดับปฐมวัยในเขตตรวจรำชกำรที่ 17 ได้รับกำรพัฒนำตำมรูปแบบกำร
เชิง จัดกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ของเด็ก
คุณภาพ ปฐมวัย ในเขตตรวจรำชกำรที่ 17 ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะEF ที่ดี มีควำมพร้อม
ทำงกำรเรียนและประสบควำมสำเร็จได้ในกำรเรียนทุกระดับจนถึงกำรทำงำน

ค่าเป้าหมาย
1 รูปแบบ

7. วิธีดาเนินงาน (Activity)
กิจกรรม
1. ศึกษำกฎหมำยและทบทวนนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง
2. ขออนุมัติโครงกำร

ระยะเวลาดาเนินการ
ธันวำคม 2562 กุมภำพันธ์ 2563
มกรำคม 2563

กุมภำพันธ์ 2563
3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ
4. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร“กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF
3-5 กุมภำพันธ์ 2563
(Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย” ในเขตตรวจรำชกำรที่ 17
5. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนกำรใช้รูปแบบ
มีนำคม 2563
กำรจัดกำรเรียนรู้ปฐมวัยเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions)
ของเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นสถำนศึกษำนำร่อง ในเขตตรวจรำชกำรที่ 17
6. กำรกำกับติดตำมกำรนำรูปแบบไปใช้ในสถำนศึกษำนำร่องในเขตตรวจรำชกำร
มีนำคม 2563
ที่ 17 จำนวน 29 แห่ง
7. กำรประชุมจัดทำสรุปผลกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
เมษำยน 2563
เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย ในเขต
ตรวจรำชกำรที่ 17
เมษำยน-พฤษภำคม 2563
8. กำรจัดทำเอกสำรรำยงำนเผยแพร่ผลกำรดำเนินงำนในพื้นที่
8. ระยะเวลาดาเนินการโครงการ
ตั้งแต่ 1 ธันวำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563
9. สถานที่ดาเนินการ
สถำนที่รำชกำรและเอกชนในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตำก อุตรดิตถ์ สุโขทัย)
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10. งบประมาณ
เงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 99,650 บำท (เก้ำหมื่นเก้ำพันหกร้อยห้ำสิบบำทถ้วน) จำแนกตำมกิจกรรมดังนี้
งบประมาณ
(บาท)
1. ศึกษำกฎหมำยและทบทวนนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง
2. ขออนุมัติโครงกำร
3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ
4. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร“กำรจัดกำรเรียนรู้ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Function) 89,000 บำท
ของเด็กปฐมวัย” ในเขตตรวจรำชกำรที่ 17 จำนวน 3 วัน 2 คืน
วันที่ 3-4 กุมภำพันธ์ 2563
1. ค่ำอำหำรกลำงวันสำหรับผู้เข้ำร่วม (40 คน X 200 บำท X 2 มื้อ) = 16,000 บำท
2. ค่ำอำหำรเย็นสำหรับผู้เข้ำร่วม (40 คน X 200 บำท) + (10 คน X 200 บำท) = 10,000 บำท
3. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (40 คน X 4 มื้อ X 50 บำท) = 8,000 บำท
4. ค่ำตอบแทนและค่ำเดินทำงวิทยำกร จำนวน 5 คน เป็นเงิน = 32,000 บำท
5. ค่ำวัสดุอุปกรณ์ = 4,000 บำท
6. ค่ำห้องพัก จำนวน 20 ห้อง X 800 บำท เป็นเงิน = 16,000 บำท
วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563
1. ค่ำอำหำรกลำงวันสำหรับผู้เข้ำร่วม (10 คน X 200 บำท) = 2,000 บำท
2. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (10 คน X 2 มื้อ X 50 บำท) = 1,000 บำท
5. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำร 10,650 บำท
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็น
สถำนศึกษำนำร่องในเขตตรวจรำชกำรที่ 17
1. ค่ำอำหำรกลำงวันสำหรับผู้เข้ำร่วม (35 คน X 120 บำท) = 4,200 บำท
2. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (35 คน X 2 มื้อ X 35 บำท) = 2,450 บำท
3. ค่ำตอบแทนวิทยำกร = 4,000 บำท
6. กำรกำกับติดตำมกำรนำรูปแบบไปใช้ในสถำนศึกษำนำร่อง ในเขตตรวจรำชกำรที่ 17
จำนวน 5 แห่ง
7. กำรประชุมจัดทำสรุปผลกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ทักษะสมอง EF (Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย ในเขตตรวจรำชกำรที่ 17
8. กำรจัดทำเอกสำรรำยงำนเผยแพร่ผลกำรดำเนินงำนในพื้นที่
กิจกรรม

หมายเหตุ ค่ำใช้จ่ำยถัวจ่ำยทุกรำยกำร
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11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยควำมเสี่ยง
1. กำรดำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผนงำนที่ได้กำหนดไว้
2. กลุ่มเป้ำหมำยไม่มีควำมรู้ในเรื่องที่ดำเนินกำร
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. ดำเนินกำรในรูปแบบคณะกรรมกำรที่ครอบคลุมในระดับภำค ระดับจังหวัด และระดับสถำนศึกษำ
2. จัดทำแผนกำรดำเนินกำรและปฏิทินกำรดำเนินงำนที่ชัดเจน
3. จัดอบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
12. หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
เบอร์โทรศัพท์ 055 322662 ต่อ 103 โทรสำร 055 322663
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนระดับปฐมวัยในเขตตรวจรำชกำรที่ 17 ได้รับกำรพัฒนำตำมรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ทักษะสมอง EF (Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย ในเขตตรวจรำชกำรที่ 17 ส่งผลให้ผู้ เรียนมีทักษะ EF
ที่ดี มีควำมพร้อมทำงกำรเรียนและประสบควำมสำเร็จได้ในกำรเรียนทุกระดับ จนถึงกำรทำงำน
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 แผนงานพื้นฐาน
 แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงานบูรณาการ
รายละเอียดโครงการ
• ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
• ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (12) ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
• ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้ำน 12 ด้ำนกำรศึกษำ
• ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
• ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย
และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
• ควำมสอดคล้ องกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงศึก ษำธิก ำร ยุท ธศำสตร์ ที่ 3 พั ฒ นำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ
1. ชื่อโครงการ โครงกำร TFE (Teams For Education) สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ลักษณะโครงกำร
 โครงกำรต่อเนื่อง  โครงกำรใหม่
2. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษำธิกำรได้ดำเนินกำรปฏิรูปกำรศึกษำ โดยเน้นเรื่องกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียน
ให้เต็มศักยภำพ พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับตำมหลักสูตรและส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำน
เทคโนโลยี เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในกำรเรี ย นรู้ ประกอบกั บ กำรก ำหนดตั ว ชี้ วั ด แนวทำงในแผนบู ร ณำกำร
กำรยกระดับ คุณ ภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียมและทั่วถึง คือ ร้อยละของผู้ เรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-net) มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละวิช ำ
เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้ำทำยเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะจำกผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-net)
ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มัธยมศึกษำปีที่ 3 และมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ พบว่ำ คะแนน
เฉลี่ ยของผู้เรียนในวิชำหลัก 4 วิชำ ประกอบด้วย ภำษำไทย คณิ ตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ
จะต่ำกว่ำร้อยละ 50 ประกอบกับประเทศไทยได้เข้ำร่วมโครงกำรประเมินผลผู้เรียนนำนำชำติ (Program for
International Student Assessment : PISA) ซึ่งเป็ น ภำพสะท้ อนให้ เห็ น ว่ำคุ ณ ภำพของผู้ เรีย นไทยยังคง
ตำมหลั งประเทศต่ำง ๆ อยู่ อีกมำก ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒ นำคุณ ภำพเด็กไทยให้ มีควำมพร้อมในกำร
พัฒนำสู่ควำมเป็นหนึ่งในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจำเป็นต้องพัฒนำทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและกำรแก้ไขปัญหำ กำรร่วมมือกันผ่ำนเครือข่ำย
กำรปรับตัว กำรสร้ำงสรรค์ กำรสื่อสำร กำรเข้ำถึงและกำรวิเครำะห์ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้ กำรใฝ่รู้ใฝ่เรียน และกำร
จิ นตนำกำร ให้ กั บเด็กไทยซึ่งสอดคล้ องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ ำนที่ 3 ด้ ำนกำรพั ฒ นำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
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ทรัพยำกรมนุษย์ ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภำพพร้อม
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศไปข้ำงหน้ ำได้อย่ำงเต็มศักยภำพ โดยกำหนดประเด็น ยุทธศำสตร์ที่เน้นกำรแก้ไข
ปั ญ หำกำรพั ฒ นำทรั พยำกรมนุ ษย์ ในปั จจุ บั น และกำรเสริมสร้ำงและยกระดั บกำรพั ฒ นำ ที่ ให้ ควำมส ำคั ญ
ครอบคลุมทั้งในส่วนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และปัจจัยสภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงระบบนิเวศที่เอื้อ
ต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงครอบคลุม ประกอบด้วย กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่กับกำร
ปฏิรูปกำรเรียนรู้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีกำรออกแบบระบบกำรเรียนรู้ใหม่ กำรเปลี่ยนบทบำทครู กำร
เพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้
สำมำรถกำกับกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับตนเองได้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อเรำสำมำรถพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ได้เต็ม
ศักยภำพแล้วจะสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศให้มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป
ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรได้ จั ด ท ำโครงกำร TFE (Teams For Education) ขึ้ น
เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้และทักษะจำเป็นในกำรดำรงชีวิตในสังคมคุณภำพยุคศตวรรษที่ 21
ของผู้เรียน โดยมีหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและภำคีเครือ ข่ำยในระดับพื้นที่ เป็นศูนย์กลำงส่งเสริมกำรเรียนรู้
กำรพัฒ นำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อนำไปสู่กำรพัฒ นำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรี ย นรู้ ที่ ยั่ ง ยื น ในอนำคต โดยมี เป้ ำ หมำยในกำรเพิ่ ม ร้ อ ยละของผู้ เรี ย นที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึ ก ษำระดั บ ชำติ ขั้ น พื้ น ฐำน (O-net) มำกกว่ำ ร้ อ ยละ 50 ในแต่ ล ะวิ ช ำให้ เพิ่ ม ขึ้ น ผ่ ำนรู ป แบบ/
แนวทำงกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ที่ ส ถำนศึ ก ษำและหน่ ว ยงำนกำรศึ ก ษำในระดั บ พื้ น ที่ ได้ ร่ ว มกั น พั ฒ นำขึ้ น มำ
เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้นำไปสู่กำรพัฒนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ที่ยั่งยืนในอนำคต
ทั้งนี้ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ได้จัดทำโครงกำร TFE (Teams
For Education) ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรภำค 17 โดยก ำหนดให้ มี ก ำรสร้ ำ งศู น ย์ ก ลำงข้ อ มู ล ผลสั ม ฤทธิ์
ทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องระดับภำค
และคัดเลือกสถำนศึกษำนำร่องที่มีรูปแบบ/แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ยอดเยี่ยมระดับภำคตำมโครงกำร TFE
(Teams For Education) สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ระดับประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำ เพื่อเป็น
ต้นแบบของกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนกำรพัฒ นำกำรจัดกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ พัฒนำ
ผู้เรียนได้เต็มตำมศักยภำพ นำไปสู่กำรพัฒนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ได้จัดทำโครงกำร TFE (Teams For
Education) สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นโครงกำรต่อเนื่อง โดยมี
เป้ ำหมำยในกำรพัฒ นำศูนย์กลำงข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำระดับภำค ส่งเสริมและติดตำมกำรพัฒ นำ
รู ป แบบ/แนวทำงกำรพั ฒ นำกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ แ ละถ่ ำ ยทอดองค์ ค วำมรู้ เกี่ ย วกั บ กำรพั ฒ นำผู้ เรี ย นของ
สถำนศึกษำที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-Net) แต่ละวิชำต่ำกว่ำเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ให้มีคะแนนเพิ่มสูงขึ้นของสถำนศึกษำนำร่อง ให้แก่สถำนศึกษำเครือข่ำยในระดับพื้นที่ และ
สร้ำงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒ นำกำรจัดกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ
ในระดับภำค
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อเป็นศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำและที่เกี่ยวข้องของภำค
3.2. เพื่อส่งเสริมกำรพัฒ นำกำรจัดกำรเรียนรู้ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนว
ทำงกำรพัฒ นำนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนแต่ละวิชำต่ำกว่ำเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น ระดับภำค
3.3 เพื่อให้สถำนศึกษำมี ร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพื้นฐำนแต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์เพิ่มขึ้น
3.4 เพื่อส่งเสริมและติดตำมกำรพัฒนำรูปแบบ/แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำนำร่อง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำผู้เรียนของสถำนศึกษำที่มีคะแนน
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-Net) แต่ละวิชำต่ำกว่ำเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ให้มี
คะแนนเพิ่มสู งขึ้น ให้ แก่ส ถำนศึกษำเครือข่ำยในระดับพื้ นที่ ภำยใต้โครงกำร TFE (Teams For Education)
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
3.5 เพื่อสร้ำงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนกำรพัฒ นำรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒ นำ
กำรจัดกำรเรียนรู้และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำผู้เรียนของสถำนศึกษำที่มีคะแนนผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-Net) แต่ละวิชำต่ำกว่ำเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ให้มีคะแนนเพิ่มสูงขึ้น
ของสถำนศึกษำนำร่องและสถำนศึกษำเครือข่ำยในระดับภำค
4. เป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
4.1 มีข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ในระดับภำค
4.2 มี แ นวทำงกำรพั ฒ นำกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ และถ่ ำ ยทอดองค์ ค วำมรู้ เ กี่ ย วกั บ รู ป แบบ/
แนวทำงกำรพัฒนำนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนแต่ละวิชำต่ำกว่ำเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น ระดับภำค จำนวน 5 แนวทำง
4.3 สถำนศึกษำมีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์เพิ่มขึ้น
4.4 จำนวนสถำนศึกษำเครือข่ำยในระดับภำคที่เข้ำร่วมกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบ
กำรพัฒนำผู้เรียนของสถำนศึกษำที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้ นพื้นฐำน (O-Net) แต่ละ
วิชำต่ำกว่ำเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ให้มีคะแนนเพิ่มสูงขึ้น จำนวน 25 แห่ง
เชิงคุณภาพ
4.5 มีศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำระดับภำคเพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ในกำร
สร้ำงคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
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4.6 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำเกิดกำรพัฒ นำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ และ
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ ย วกับ รู ป แบบ/แนวทำงกำรพัฒ นำนั กเรียนที่ คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึ กษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำนแต่ละวิชำต่ำกว่ำเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น ระดับภำคและระดับจังหวัดร่วมกัน
4.7 สถำนศึกษำมีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
แต่ละวิชำผ่ำนกว่ำเกณฑ์เพิ่มขึ้น
5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)
5.1 ผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
5.2 ผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
5.3 ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้เรียนของสถำนศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ
6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ 1. มีศูนย์กลำงกำรประสำนงำนกำรบูรณำกำรด้ำนกำรเรียนรู้ระหว่ำงหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำทุกสังกัดในระดับภำค
2. มีแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับ
รูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำนแต่ละวิชำต่ำกว่ำเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น
ระดับภำค
3. สถำนศึกษำมีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำนแต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์เพิ่มขึ้น
4. จำนวนสถำนศึกษำเครือข่ำยในระดับภำคที่เข้ำร่วมกำรพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ตำมรูปแบบกำรพัฒนำผู้เรียนของสถำนศึกษำที่มีคะแนนผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-Net) แต่ละวิชำต่ำกว่ำเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 ให้มีคะแนนเพิ่มสูงขึ้น
เชิงคุณภาพ 1. กำรบูรณำกำรด้ำนกำรเรียนรู้ระหว่ำงหน่วยงำนในจังหวัดและภำค ในกำร
พัฒนำคนให้พร้อมเข้ำสู่สังคมคุณภำพในศตวรรษที่ 21 เป็นไปตำมนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ของรัฐบำลของกระทรวงศึกษำธิกำรและนโยบำยที่เกี่ยวข้องได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้
ตำมสมรรถนะของผู้เรียนเพิ่มขึ้น

1 แห่ง
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5 แนวทำง

เพิ่มขึ้น
25 แห่ง

7. วิธีดาเนินงาน (Activity)
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
มกรำคม 2563
กุมภำพันธ์ 2563
กุมภำพันธ์ 2563

1. ขออนุมัติโครงกำร
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ
3. กำรประชุมเพื่อทบทวนกำรดำเนินงำนโครงกำร TFE (Teams For Education)
ปีงบประมำณ 2562 ชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินงำนโครงกำร TFE (Teams For
Education) ปีงบประมำณ 2563 ระดับภำค และพิจำรณำกรอบกำรดำเนินงำน
โครงกำร TFE (Teams For Education) ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่
4. กำรประชุมจัดทำเครื่องมือติดตำมกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำร TFE
กุมภำพันธ์ 2563
(Teams For Education) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ระดับภำค
5. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
มีนำคม-เมษำยน 2563
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับภำค
6. กำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนโครงกำร TFE (Teams For Education)
มีนำคม-กรกฎำคม 2563
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ในระดับจังหวัด จำนวน 3 ครั้ง
- กำรพัฒนำรูปแบบในระดับจังหวัด
- กำรขยำยผลในสถำนศึกษำนำร่อง
- ผลกำรดำเนินงำนระดับจังหวัด
7. กำรจัดงำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำกำร
สิงหำคม 2563
จัดกำรเรียนรู้ของจังหวัดในพื้นที่ระดับภำค
8. กำรประชุมจัดทำสรุปผลกำรดำเนินโครงกำร TFE (Teams For Education)
สิงหำคม 2563
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ระดับภำค
9. กำรจัดทำเอกสำรรำยงำนเผยแพร่ผลกำรดำเนินงำนในพื้นที่
กันยำยน 2563
8. ระยะเวลาดาเนินการโครงการ
ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563
9. สถานที่ดาเนินการ
สถำนที่รำชกำรและเอกชนในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตำก อุตรดิตถ์ สุโขทัย)
10. งบประมาณ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 แผนงำนบู ร ณำกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพ
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โครงกำรปรับ ปรุงระบบกำรเรียนรู้ กิจกรรมกำรส่ งเสริมและพัฒ นำกระบวนกำร
เรียนรู้ งบรำยจ่ำยอื่น เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำร TFE (Teams For Education) และขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร
จำนวน 200,000 บำท (สองแสนบำทถ้วน) ดังนี้
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กิจกรรม
1. ขออนุมัติโครงกำร
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ
3. กำรประชุมเพื่อทบทวนกำรดำเนินงำนโครงกำร TFE (Teams For Education)
ปีงบประมำณ 2562 ชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินงำนโครงกำร TFE (Teams For
Education) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ระดับภำค และพิจำรณำกรอบกำรดำเนินงำน
โครงกำร TFE (Teams For Education) ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่
1. ค่ำอำหำรกลำงวันสำหรับผู้เข้ำร่วม (50 คน X 1 มื้อ X 250 บำท) = 12,500 บำท
2. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (50 คน X 2 มื้อ X 50 บำท) = 5,000 บำท
3. ค่ำตอบแทนและค่ำเดินทำงวิทยำกรจำนวน 2 คน เป็นเงิน = 10,000 บำท
4. ค่ำวัสดุอุปกรณ์ = 5,000 บำท
4. กำรประชุมจัดทำเครื่องมือติดตำมกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำร TFE (Teams For
Education) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ระดับภำค
5. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับภำค
6. กำรประชุมคณะทำงำนติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนโครงกำร TFE (Teams For
Education) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
7. กำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนโครงกำร TFE (Teams For Education) ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 ในระดับจังหวัด จำนวน 3 ครั้ง
1. เบี้ยเลี้ยงคณะกรรมกำร (5 คน X 240 บำท x 5 วัน) x 3 ครั้ง = 18,000 บำท
2. ค่ำที่พักคณะกรรมกำร เหมำจ่ำย (5 คน X คืนละ 800 บำท x 2 คืน) x 3 ครั้ง
= 24,000 บำท
3. ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง = 10,000 บำท
8. กำรจัดงำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำ
กำรจัดกำรเรียนรู้ของจังหวัดในพื้นที่ระดับภำค
1. ค่ำอำหำรกลำงวันสำหรับผู้เข้ำร่วม (200 คน X 1 มื้อ X 250 บำท) = 50,000 บำท
2. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (200 คน X 2 มื้อ X 50 บำท) = 20,000 บำท
3. ค่ำตอบแทนและค่ำเดินทำงประธำนพิธีเปิด = 10,000 บำท
4. ค่ำจ้ำงบันทึกภำพ/วิดีโอ/วิดีทัศน์ = 3,000 บำท
5. ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด – ปิด = 2,000 บำท
6. ค่ำวัสดุ = 10,000 บำท
7. ค่ำจัดทำไวนิล = 5,000 บำท
9. กำรประชุมจัดทำสรุปผลกำรดำเนินโครงกำร TFE (Teams For Education)
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ระดับภำค
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งบประมาณ
(บาท)
32,500 บำท

52,000 บำท

100,000 บำท

13,500 บำท

งบประมาณ
(บาท)

กิจกรรม
1. ค่ำอำหำรกลำงวันสำหรับผู้เข้ำร่วม (30 คน X 1 มื้อ X 250 บำท) = 7,500 บำท
2. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (30 คน X 2 มื้อ X 50 บำท) = 3,000 บำท
3. ค่ำวัสดุอุปกรณ์ = 3,000 บำท
10. จัดทำเอกสำรรำยงำนและเผยแพร่ผลกำรดำเนินงำน

2,000 บำท

หมายเหตุ ค่ำใช้จ่ำยถัวจ่ำยทุกรำยกำร
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยควำมเสี่ยง
1. ข้อจำกัดของเวลำในกำรดำเนินงำนที่สั้นและไม่ครอบคลุมปีกำรศึกษำ
2. บุคลำกรที่เกี่ยวข้องไม่มีควำมเข้ำใจในวิธีกำรดำเนินงำนและควำมรู้ในกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่เพียงพอ
3. กำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงกำรที่ไม่ทั่วถึงครอบคลุมในพื้นที่
4. กำรดำเนินงำนไม่เป็นไปตำมกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. สร้ำงกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรให้เป็นที่รับรู้ในระดับพื้นที่
2. ดำเนินกำรในรูปแบบคณะกรรมกำรที่ครอบคลุมในระดับภำค ระดับจังหวัด และระดับสถำนศึกษำ
3. จัดทำแผนกำรดำเนินกำรและปฏิทินกำรดำเนินงำนที่ชัดเจน
4. จัดอบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
12. หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
เบอร์โทรศัพท์ 055 322662 ต่อ 103 โทรสำร 055 322663
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กำรบู รณำกำรด้ำนกำรเรียนรู้ระหว่ำงหน่วยงำนในจังหวัดและภำค ในกำรพัฒ นำคนให้ พร้อมเข้ำสู่
สั งคมคุ ณ ภำพในศตวรรษที่ 21 เป็ น ไปตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของรัฐ บำลของกระทรวงศึกษำธิกำร
และนโยบำยที่เกี่ย วข้องได้อย่ ำงมีป ระสิทธิภำพ จะทำให้ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและพัฒ นำศักยภำพกำร
เรียนรู้ตำมสมรรถนะของผู้เรียนเพิ่มขึ้น
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 แผนงานพื้นฐาน
 แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงานบูรณาการ
รายละเอียดโครงการ
• ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
• ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (12) ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
• ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้ำน 12 ด้ำนกำรศึกษำ
• ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
• ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย
และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
• ควำมสอดคล้ องกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงศึก ษำธิก ำร ยุท ธศำสตร์ ที่ 3 พั ฒ นำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ
1. ชื่อโครงการ โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่ สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ลักษณะโครงกำร
 โครงกำรต่อเนื่อง  โครงกำรใหม่
2. หลักการและเหตุผล
ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 มำตรำ 54 รัฐต้องดำเนินกำร
ให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพ
โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย รัฐต้องดำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่ง
เพื่อพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรด้วย และพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ.2562 กำหนดให้มีคณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย เป็นคณะกรรมกำรระดับชำติ
มีนำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรีซึ่งนำยกรัฐมนตรีมอบหมำยเป็นประธำนมีอำนำจในกำรจัดทำนโยบำย
ยุทธศำสตร์และแผนพัฒนำเด็กปฐมวัย เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ควำมเห็นชอบ เพื่อให้หน่วยงำนและ
บุคลำกรที่เกี่ยวข้องเด็กปฐมวัย นำไปปฏิบัติ และ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกรำคม 2562 เห็ นชอบ
มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ โดยมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่ งชำติเป็นมำตรฐำนกลำง
ของประเทศ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรบริ ก ำร ดู แ ลพั ฒ นำและจั ด กำรศึ ก ษำ และ
กำรดำเนิน งำนสถำนพัฒ นำเด็กปฐมวัยทุกสั งกัดที่ดูแลเด็กในเวลำกลำงวัน ช่วงอำยุตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี
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บริบูรณ์ หรือก่อนเข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ที่สำมำรถนำไปใช้ ประเมินกำรดำเนินงำนของสถำนพัฒนำ
เด็กปฐมวัยทุกสังกัด เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดบริกำรและควำมต่อเนื่องของกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย
ปั จ จุ บั น กำรด ำเนิ น งำนเกี่ ย วกั บ กำรจั ด กำรศึ ก ษำเด็ ก ปฐมวั ย มี ห น่ ว ยงำนในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษำธิกำรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริม กำรศึ ก ษำเอกชน ซึ่ งทุ ก
หน่วยงำนมีควำมคืบหน้ำของกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจที่เกี่ยวข้องมำเป็นลำดับ สำหรับในส่วนของสำนักงำน
ปลั ด กระทรวงศึ ก ษำธิก ำร ได้ รั บ จั ด สรรงบประมำณเพื่ อ กำรด ำเนิ น งำนเกี่ ยวกับ กำรส่ งเสริม และพั ฒ นำ
กำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ดังนั้ น เพื่ อ ให้ ก ำรดำเนิ น งำนขับ เคลื่ อนกำรส่ งเสริม ดูแ ลและพั ฒ นำเด็ก ปฐมวัยในส่ ว นของพื้ น ที่
รับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 เป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับข้อกำหนด
ของกฎหมำย จึ งจั ด ท ำโครงกำรขั บ เคลื่ อ นกำรพั ฒ นำกำรจั ด กำรศึ ก ษำปฐมวั ย ในระดั บ พื้ น ที่ ส ำนั ก งำน
ศึกษำธิกำรภำค 17 ประจำปีงบประมำณ 2563 ขึ้น
3. วัตถุประสงค์โครงการ (Objectives)
1. เพื่ อส่ งเสริ ม สนั บสนุ นให้ เด็ กปฐมวั ยทุ กคนได้ รั บกำรดู แลและพั ฒ นำในกำรจั ดกำรศึ กษำปฐมวั ย
อย่ำงทั่วถึง และมีพัฒนำกำรสมวัย
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ
3. เพื่อให้ผู้บริหำร ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกิดควำม
ตระหนั ก เล็ งเห็ น ควำมส ำคัญ ของกำรพัฒ นำเด็กปฐมวัย และมีบ ทบำทในกำรส่ งเสริม สนั บสนุนกำรดูแล
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่เพิ่มขึ้น
4. เพื่อบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพื้นที่
4. เป้าหมายโครงการ (Outputs)
เชิงปริมาณ
1. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 5 จังหวัด
2. มีรูปแบบ/แนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย อย่ำงน้อยภำคละ
1 ชิ้น/ผลงำน
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่จบกำรศึกษำปฐมวัยมีพัฒนำกำรอยู่ในระดับดีทุกด้ำน (ร้อยละ 60)
2. ร้อยละของสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยที่มีระดับคุณภำพผ่ำนเกณฑ์ ขั้นต้นตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำ
เด็กปฐมวัยแห่งชำติ (ร้อยละ 60)
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5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Targets group)
หน่วยงำนกำรศึกษำ/สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำปฐมวัยในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค17 ประกอบด้วย จังหวัดตำก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์
6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs & Outcomes)
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1 ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
2 มีรูปแบบ/แนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในกำรพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย
เชิงคุณภาพ
1 เด็กปฐมวัยที่จบกำรศึกษำระดับปฐมวัยมีพัฒนำกำรอยู่ในระดับดีทุกด้ำน
2 สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยที่มีระดับคุณภำพผ่ำนเกณฑ์ขั้นต้นตำมมำตรฐำนสถำน
พัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ

ค่าเป้าหมาย
5 จังหวัด
อย่ำงน้อย
1 ชิ้น/ผลงำน
ร้อยละ 60
ร้อยละ 60

7. วิธีดาเนินงาน (Activity)
กิจกรรม
1. เข้ำร่วมประชุมรับฟังชี้แจงกำรดำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำร
จัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยสำนัก
บูรณำกำรกิจกำรกำรศึกษำ (สำนักบูรณำกำรยุทธศำสตร์กำรศึกษำเดิม)
2. ขออนุมัติโครงกำร
3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ
4. ดำเนินกำรตำมขอบเขตที่สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรกำหนด
4.1 นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนของศึกษำธิกำรจังหวัด
4.2 คัดเลือกรูปแบบ/แนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในกำร
พัฒนำเด็กปฐมวัย
5. สรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ ส่งสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

ระยะเวลาดาเนินการ
23 – 24
มกรำคม 2563
มีนำคม 2563
มีนำคม 2563
กรกฎำคม – สิงหำคม
2563
กันยำยน 2563

8. ระยะเวลาดาเนินการโครงการ มกรำคม - กันยำยน 2563
9. งบประมาณ
เงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 80,000.- บำท (-แปดหมื่นบำทถ้วน-)
หมำยเหตุ ขอถัวเฉลี่ยค่ำใช้จ่ำยทุกรำยกำร
กิจกรรม 1 เข้ำร่วมประชุมรับฟังชี้แจงกำรดำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
เด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน 3,300 บำท (สำมพันสำมร้อยบำทถ้วน)
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- ค่ำเบี้ยเลี้ยง (1 คน x 240 x 2 วัน)
เป็นเงิน 480 บำท
- ค่ำพำหนะ (1 คน x 2,820 บำท x 1 ครั้ง)
เป็นเงิน 2,820 บำท
กิจกรรม 2 ประชุมคณะทำงำนในพื้นที่เพื่อกำหนดกรอบกำรดำเนินงำนและกำหนดแนวทำงจัดทำ
เกณฑ์กำรคัดเลือกผลงำน (ผลงำนวิจัย องค์ควำมรู้ นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดี) ( Best Practice ) จำนวนเงิน
5,400 บำท (ห้ำพันสี่ร้อยบำทถ้วน)
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (20 คน x 2 มื้อ x 50 บำท) เป็นเงิน 2,000 บำท
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (20 คน x 1 มื้อ x 120 บำท)
เป็นเงิน 2,400 บำท
- ค่ำวัสดุ
เป็นเงิน 1,000 บำท
กิจกรรม 3 นิเทศ/กำกับติดตำมกำรดำเนินงำนของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบและดำเนินกำรคัดเลือก
ผลงำน (ผลงำนวิจัย องค์ควำมรู้ นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดี) ( Best Practice )ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
5 จังหวัด จำนวนเงิน 68,000 บำท (หกหมื่นแปดพันบำทถ้วน)
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง (6 คน x 240 บำท x 10 วัน)
เป็นเงิน 14,400 บำท
- ค่ำพำหนะ/ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง
เป็นเงิน 15,200 บำท
- ค่ำเช่ำที่พัก (6 คน x 800 บำท x 8 วัน)
เป็นเงิน 38,400 บำท
กิจกรรม 4 สรุปผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมของต่อกระทรวงศึกษำธิกำร จำนวนเงิน
3,300 บำท (สำมพันสำมร้อยบำทถ้วน)
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง (1 คน x 240 บำท x 2 วัน)
เป็นเงิน 480 บำท
- ค่ำพำหนะ (1 คน x 2,820 บำท x 1 ครั้ง)
เป็นเงิน 2,820 บำท
10. สถานที่/พื้นที่ดาเนินการ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 และสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 5 แห่ง และสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำ
เด็กปฐมวัยในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยควำมเสี่ยง
1. กำรดำเนินงำนไม่เป็นไปตำมระยะเวลำที่ได้กำหนดไว้
2. กลุ่มเป้ำหมำยอำจขำดควำมเข้ำในเรื่องที่ต้องดำเนินกำรด้ำนปฐมวัย
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. ดำเนินกำรในรูปแบบคณะกรรมกำรที่บูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกัน
2. ดำเนินกำรปรับแผนปฏิบัติรำชกำรเป็นระยะ
3. ใช้สื่ อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กลุ่มเป้ำหมำยและใช้ในกำร
ประสำนงำน
12. หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17

เบอร์โทรศัพท์ 0-5532-2662 โทรสำร 0-5532-2663
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13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)
1. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำให้มีพัฒนำกำรสมวัย มีพฤติกรรมทำง
สังคม และสุขภำพที่พึงประสงค์ มีควำมพร้อมสำหรับกำรเรียนในระดับประถมศึกษำ
2. กำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยของหน่วยงำนทุกสังกัดมีกำรบูรณำกำรกำรทำงำน
ร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยเดียวกัน
3. สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำปฐมวัยได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพและควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติอย่ำงต่อเนื่อง
14. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นำยวิจักษณ์ เผือกพ่วง และคณะกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
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 แผนงานพื้นฐาน
 แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงานบูรณาการ
รายละเอียดโครงการ
• ควำมสอดคล้ องกับ ยุ ทธศำสตร์ช ำติ ด้ำนยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒ นำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
• ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (11) ประเด็น ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
• ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้ำน 12. ด้ำนกำรศึกษำ
• ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
• ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
ของสังคมและประเทศชำติ
• ควำมสอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒ นำกำรจัด
กำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
1. ชื่อโครงการ โครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคคลบำทด้ำนกำรศึกษำ
สู่กำรปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ลักษณะโครงกำร  โครงกำรต่อเนื่อง  โครงกำรใหม่
2. หลักการและเหตุผลความจาเป็น
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ทรงตอบรับเป็นพระมหำกษัตริย์
เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2559 ควำมว่ำ “เพื่อสืบสำนพระรำชปณิธำน และเพื่อประโยชน์ ของประชำชนชำวไทย
ทั้งปวง” กอปรกับพระรำชปณิธำนด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็ จพระปรมินทร มหำภูมิพลอดุลยเดชบรม
นำถบพิตร คือ กำรสร้ำงคนดี สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ จึงทรงมีพระบรมรำโชบำย เพื่อสืบสำนพระรำชปณิธำน
แห่งองค์พระบรมชนกนำถในกำรสร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง โดยทรงมุ่งให้กำรศึกษำต้องสร้ำงพื้นฐำน 4 ด้ำน
ประกอบด้วย (1) กำรมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง (2) กำรมีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม (3) กำรมีงำนทำมีอำชีพ และ (4) กำรเป็นพลเมืองดี ดังนั้น เนื่องในวโรกำสที่สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพ
ยวรำงกูร เสด็จเถลิงถวัลย์สิริรำชสมบัติเป็นพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 แห่งพระบรมรำชจักรี
วงศ์ กระทรวงศึกษำธิกำร จึงขอพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตน้อมนำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ
มำเป็นหลักชัยในกำรสร้ำงนักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นคนดีและพัฒนำให้เป็นคนเก่ง สู่กำร
ปฏิบัติตำมรอยพระยุคลบำท อย่ำงเป็น รูปธรรม ด้วยกำรยกระดับคุณ ภำพและมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนในสถำนศึกษำ
กระทรวงศึกษำธิกำรมีอำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรส่งเสริม และกำหนดหน้ำที่ดูแลกำรจัดกำรศึกษำ
ทุกระดับทุกประเภท รวมถึงกำรกำหนดนโยบำย แผน และมำตรฐำนกำรศึกษำ สนับสนุนทรัพยำกร
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เพื่อกำรศึกษำ กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ถือว่ำเป็นกระทรวงที่มีควำมสำคัญมำก
เนื่ อ งจำกเป็ น องค์ กรที่ มี ห น้ ำที่โดยตรงในกำรขับ เคลื่ อนระบบกำรศึก ษำของประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ กำร
พัฒ นำคน ประชำกร ทรัพยำกรบุคคลของประเทศให้ มีคุณ ภำพ สอดคล้ องกับควำมมุ่งหมำยและหลั กกำร
ของกำรจัดกำรศึกษำที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ว่ำกำรจั ดกำรศึ กษำต้องเป็ น ไปเพื่ อพั ฒ นำคนไทยให้ เป็น มนุษ ย์ที่ส มบูรณ์ ทั้ งร่ำงกำยและจิตใจ
สติปั ญ ญำ ควำมรู้และคุณ ธรรม มีจริยธรรม และวัฒ นธรรมในกำรดำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่ำง
มีควำมสุ ข ทั้ งนี้ ได้กำหนดนโยบำยให้ ห น่ วยงำนทำงกำรศึกษำในสั งกัดได้นำไปเป็ นหลั กในกำรขับ เคลื่ อน
สู่กำรปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 กระทรวงศึกษำธิกำร เป็นหน่วยงำนในสำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร มีหน้ำที่ในกำรกำหนดยุทธศำสตร์และบทบำทกำรพัฒนำภำคต่ำง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้อง
กั บ ทิ ศ ทำงกำรพั ฒ นำประเทศ ก ำหนดทิ ศ ทำงกำรด ำเนิ น งำนของกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรในระดั บ ภู มิ ภ ำค
หรือจังหวัด แปลงยุทธศำสตร์ชำติสู่กำรปฏิบัติ ในระดับภำคและจังหวัดที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบำย
และยุ ท ธศำสตร์ ข องกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำกลุ่ ม จั ง หวั ด และกำรพั ฒ นำด้ ำ นอื่ น ๆ
ตำมศักยภำพและโอกำสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่ ส่งเสริมสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของ
สถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ประสำน ส่งเสริม
สนับสนุน และดำเนินกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อเสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมกำรศึกษำระดับภำค กำกับดูแล
เร่งรัด นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำงำนวิชำกำรและกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ และที่ ส ำคั ญ คื อ มี ห น้ ำที่ ก ำกั บ ดู แ ล เร่งรัด ติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรบริห ำรกำรจั ด
กำรศึกษำของหน่วยงำนกำรศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นกำรดำรง
รั ก ษำไว้ ซึ่ ง ผลกำรปฏิ บั ติ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพจนเป็ น เลิ ศ เกิ ด กำรบู ร ณำกำร เป็ น แ บบอย่ ำ งและขยำยผล
สู่สถำนศึกษำอื่นๆ อย่ำงจริงจัง จึงจัดทำโครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคคลบำท
ด้ ำ นกำรศึ ก ษำสู่ ก ำรปฏิ บั ติ ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิก ำรภำค 17 ประจ ำปี งบประมำณ
พ.ศ. 2563 ขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีเจตคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีโอกำสทำหน้ำที่เป็นพลเมืองดี และ
มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม
2) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรส่งเสริม สนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ
สู่กำรปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ
4. เป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคคลบำทด้ำนกำรศึกษำ
สู่กำรปฏิบัติ จำนวน 1 ครั้ง
2) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ จำนวน 1 ฉบับ
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เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 มีเจตคติที่ดีต่อ
บ้ำนเมือง มีโอกำสทำหน้ำที่เป็นพลเมืองดี และมีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม และสำมำรถขยำยผลสู่
ผู้ เ รี ย นทุ ก ช่ ว งวั ย มี ค วำมรั ก สถำบั น หลั ก ของชำติ และยึ ด มั่ น กำรปกครองระบอบประ ชำธิ ป ไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)
- ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
6. ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำยในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมตำม
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
โครงกำร
2. ร้อยละผลสัมฤทธิ์หลังกำรอบรมของผู้เข้ำรับกำรอบรม
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
7. วิธีดาเนินงาน (Activity)
ที่
กิจกรรม
1. จัดทำโครงกำรเพื่อขออนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะทำงำนดำเนินงำนโครงกำรฯ
3. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคคล
บำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ
4. สรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ
5. จัดทำเอกสำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ เพื่อเสนอผู้บริหำร และ
เผยแพร่แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำธำรณชนในช่องทำงต่ำง ๆ

ระยะเวลา
พ.ค. 63
พ.ค.-มิ.ย. 63
ก.ค.-ส.ค. 63
ก.ย. 63
ก.ย. 63

8. ระยะเวลาดาเนินการโครงการ
ระหว่ำงเดือนพฤษภำคม - กันยำยน 2563
9. สถานที่ดาเนินการ
สถำนที่รำชกำรและเอกชนในพื้นที่รับผิดชอบ ๕ จังหวัด (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตำก อุตรดิตถ์
สุโขทัย)
10. งบประมาณ
เงิน งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 140,000 บำท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบำทถ้วน) โดยจำแนกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม ดังนี้
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กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคคลบำท
ด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ เป็นเงิน 135,500 บาท
1. ค่ำอำหำรกลำงวัน
(58 คน x 250 บำท x 3 มื้อ)
43,500 บำท
2. ค่ำอำหำรเย็น
(58 คน x 250 บำท x 2 มื้อ)
29,000 บำท
3. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
(58 คน x 50 บำท x 6 มื้อ)
17,400 บำท
4. ค่ำตอบแทนวิทยำกร
(15 ชั่วโมง x 600 บำท x 2 คน)
18,000 บำท
5. ค่ำที่พัก
(35 คน x 400 บำท x 2 คืน)
28,000 บำท
6. ค่ำพำหนะวิทยำกร
(2 คน x 1,000 บำท)
2,000 บำท
7. ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง
600 บำท
8. ค่ำวัสดุ
1,000 บำท
กิจกรรมที่ 2 สรุปผลและจัดทำเอกสำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ เป็นเงิน 500 บาท
ค่ำวัสดุ
500 บำท
หมายเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
ควำมเสี่ ย งด้ ำนกำรด ำเนิ น งำนเนื่ องจำกครูและบุ คลกรทำงกำรศึ กษำที่ได้รับกำรคัดเลื อกเข้ำร่ว ม
โครงกำรไม่ ส ำมำรถมำเข้ ำ ประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ำรฯ ได้ ตำม วั น เวลำ ที่ ก ำหนด ซึ่ ง อำจจะส่ งผลให้ จ ำนวน
กลุ่มเป้ำหมำยไม่เป็นไปตำมจำนวนที่ตั้งไว้ในโครงกำร
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
คัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยให้มำกกว่ำจำนวนที่กำหนด และเพิ่มช่องทำงกำรสื่อสำรกับผู้รับบริกำรให้มี
ควำมสะดวกในกำรติดต่อสื่อสำรมำกขึ้น
12. หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
เบอร์โทรศัพท์ 055 322662 ต่อ 103 โทรสำร 055 322663
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูและบุคลกำรทำงกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ที่เข้ำร่วมโครงกำร
มีเจตคติที่ ดีต่ อบ้ ำนเมือง มี โอกำสท ำหน้ ำที่ เป็ น พลเมื องดี และมีพื้ น ฐำนชีวิตที่ มั่น คงและมีคุณ ธรรม และ
สำมำรถขยำยผลสู่ ผู้ เรี ย นทุ ก ช่ ว งวั ย มี ค วำมรั ก สถำบั น ห ลั ก ของชำติ และยึ ด มั่ น กำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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 แผนงานพื้นฐาน
 แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงานบูรณาการ
รายละเอียดโครงการ
• ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์
• ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (11) ประเด็น ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
• ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้ำน 12. ด้ำนกำรศึกษำ
• ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
• ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย
และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
• ควำมสอดคล้ องกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงศึก ษำธิก ำร ยุท ธศำสตร์ที่ 3 พั ฒ นำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ
1. ชื่อโครงการ โครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมเพื่อกำรจัดทำรูปแบบและแนวทำงพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ
ลักษณะโครงกำร  โครงกำรต่อเนื่อง  โครงกำรใหม่
2. หลักการและเหตุผลความจาเป็น
กระทรวงศึกษำธิกำร โดยสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เห็นควำมสำคัญของกำรเพิ่มโอกำส
ทำงกำรศึกษำให้กับผู้เรียนมีทำงเลือกเข้ำสู่กำรศึกษำที่หลำกหลำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรให้ ผู้เรียนในสำย
อำชีพ ทั้งผู้เรียนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) สำมำรถเข้ำ
สู่เส้นทำงกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำได้ และเพื่อให้กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ มีควำมต่อเนื่องและเกิดควำม
ยั่งยืนในระยะยำวต่อไป รวมทั้งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศและอุตสำหกรรมไทยแลนด์ 4.0
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ได้จัดทำโครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมเพื่อกำรจัดทำรูปแบบ
และกำรพัฒ นำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ เพื่อส่งเสริมให้
สถำนศึกษำหรือหน่ ว ยงำนกำรศึกษำในระดับ จังหวัด มีน วัตกรรมที่ จะสนับสนุ นกำรศึกษำที่ ต่อเนื่องเชื่อ ม
ระหว่ำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับ อำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ สำมำรถพัฒ นำ
ทักษะผู้เรียนให้ สอดคล้ องกับ ควำมต้องกำรและบริบททำงกำรศึกษำในแต่ละสำขำวิชำชีพ มีทักษะต่อยอด
ในสถำบันอุดมศึกษำได้อย่ำง มีประสิทธิภำพ โดยอำศัยกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมผ่ำนเวทีและประชำคม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีควำมเชื่อมโยงกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ในระดับจังหวัด
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2. ได้รูปแบบ Model หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ในระดับจังหวัด
4. เป้าหมายโครงการ (Output)
4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ได้พัฒ นำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีควำมเชื่อมโยงกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ในระดับจังหวัด จำนวน 5 จังหวัด
4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
สถำนศึ ก ษำในหลั ก สู ต รกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนได้ เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นำมี ค วำมต่ อ เนื่ อ งเชื่ อ มโยง
กำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)
5.1 กลุ่มผู้รับบริกำร
1. สถำนศึกษำ
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
3. สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
5.2 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. คณะกรรมกำรและคณะทำงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
2. สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
3. สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)
6.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)
ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนิน โครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมเพื่อกำรจัดทำรูปแบบ
และแนวทำงพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ
7. วิธีดาเนินการ (Activity)
1. ขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ
2. ประชำสัมพันธ์โครงกำร
3. กำหนดขอบข่ำย จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
4. ประชุมคณะกรรมกำร
5. ดำเนินงำนตำมแผน โดยกำรจัดประชุมและติดตำมผลกำรดำเนินงำน
6. สรุป รำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำร
8. ระยะเวลาดาเนินการ (วัน/เดือน/ปี) เดือนกรกฎำคม – เดือนกันยำยน 2563
9. สถานที่ดาเนินการ/*พื้นที่ดาเนินการ ในเขตพื้นที่จังหวัดตำก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์
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10. งบประมาณ
เงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 50,000 บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน)
ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมนำเสนอ Model จำนวน 21,500 บำท รำยละเอียด ดังนี้
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (50 คน x 2 มื้อ x 50 บำท)
5,000 บำท
ค่ำอำหำรกลำงวัน (50 คน x 1 มื้อ x 300 บำท)
15,000 บำท
ค่ำจัดทำเอกสำรประกอบกำรประชุม
1,500 บำท
รวมเป็นเงิน 21,500 บำท
กิจกรรมที่ 2 ติดตำมในเขตพื้นที่ ๕ จังหวัด จำนวน 27,100 บำท รำยละเอียด ดังนี้
ค่ำที่พัก (4 คน X 4 วัน X 800 บำท)
12,800 บำท
ค่ำพำหนะคณะทำงำนถัวจ่ำย (๔ คน x 2,000 บำท)
8,000 บำท
ค่ำเบี้ยเลี้ยงคณะทำงำน (4 คน X 5 วัน X 240 บำท)
4,800 บำท
ค่ำเอกสำรประกอบกำรติดตำมในเขตพื้นที่
1,500 บำท
รวมเป็นเงิน 27,100 บำท
กิจกรรมที่ 3 กำรจัดทำรูปเล่มรำยงำน จำนวน 1,400 บำท รำยละเอียด ดังนี้
ค่ำจัดทำเอกสำรสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
1,400 บำท
รวมเป็นเงิน 1,400 บำท
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
11.1 ความเสี่ยง :
กำรด ำเนิ น โครงกำรในห้ ว งเวลำที่ ส ถำนศึ ก ษำอยู่ ระหว่ำงกำรสอบปลำยภำคเรีย นที่ 1
ของปีกำรศึกษำ 2562
11.2 การบริหารความเสี่ยง :
สำรวจ และคัดเลือกสถำนศึกษำที่ดำเนินกำรสอบปลำยภำคเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และมี
ควำมพร้อมเข้ำร่วมงำนชุมนุมฯ
13. หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)
1. ได้พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีควำมเชื่อมโยงกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ในระดับจังหวัด
2. ได้รูปแบบ Model หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ในระดับจังหวัด
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 แผนงานพื้นฐาน
 แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงานบูรณาการ
รายละเอียดโครงการ
• ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ
• ควำมสอดคล้ อ งกั บ แผนแม่ บ ทภำยใต้ ยุ ท ธศำสตร์ช ำติ (20) ประเด็ น กำรบริก ำรประชำชนและ
ประสิทธิภำพภำครัฐ
• ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้ำน 2. ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
• ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย
• ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒ นำประสิทธิภำพของ
ระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
• ควำมสอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์สำนักงำนปลั ดกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ ที่ 5 พัฒ นำระบบ
บริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
1. ชื่อโครงการ โครงกำรกำกับดูแล และติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ระดับสำนัก ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
ลักษณะโครงกำร  โครงกำรต่อเนื่อง  โครงกำรใหม่
2. หลักการและเหตุผลความจาเป็น
พระรำชบั ญ ญั ติระเบี ยบบริห ำรรำชกำรแผ่ นดิน (ฉบั บที่ 5) พ.ศ. 2545 มำตรำ 3/1 บัญ ญั ติว่ำ
“กำรบริ ห ำรรำชกำรต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชำชนเกิด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่อ ภำรกิ จ ของรัฐ ควำมมี
ประสิ ท ธิภ ำพ ควำมคุ้ มค่ ำในเชิ งภำรกิจแห่ งรัฐ กำรลดขั้น ตอนกำรปฏิ บั ติ งำน กำรลดภำรกิจ แล ะยุ บ เลิ ก
หน่วยงำนที่ไม่จำเป็น กำรกระจำยภำรกิจและทรัพยำกรให้แก่ท้องถิ่น กำรกระจำยอำนำจตัดสินใจ กำรอำนวย
ควำมสะดวก และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน” โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงำน กำรปรับปรุง
คุ ณ ภำพกำรให้ บ ริ ก ำร จึ ง เป็ น แนวทำงหนึ่ ง ที่ จ ำเป็ น อย่ ำ งยิ่ ง เพื่ อ ให้ ก ำรบริ ห ำรรำชกำรเป็ น ไปอย่ ำ งมี
ประสิ ทธิภ ำพ และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ตำมควำมเหมำะสมของแต่ล ะภำรกิจ
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 12 กำหนดว่ำ
“เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อำจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดมำตรกำร
กำกับ กำรปฏิบั ติรำชกำร โดยวิธีกำรจัดทำควำมตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีกำรอื่นใดเพื่อแสดง
ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำร” และหมวด 8 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร กำหนดให้ส่วนรำชกำร
ดำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ คุณภำพกำรให้บริกำร
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ควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำร ควำมคุ้มค่ำในภำรกิจ กำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร จึงเป็น
เครื่องมือกำรบริหำรรำชกำรสมัยใหม่ที่จะช่วยให้องค์กำรปฏิบัติรำชกำรเป็นไปตำมแนวทำงกำรบริหำรกิจกำร
บ้ ำ นเมื อ งที่ ดี (Good Governance) และผลั ก ดั น ให้ ร ะบบรำชกำรเป็ น ระบบกำรท ำงำนที่ มี คุ ณ ภำพ
มีประสิทธิภำพ และมีประสิทธิผลที่สำมำรถตอบสนองผลสัมฤทธิ์ของระบบรำชกำรได้เป็นอย่ำงดี และช่วยให้
ผู้บังคับ บั ญชำในฐำนะเป็ นผู้ รับ ผิดชอบสูงสุด (Accountability Holder) และผู้ ใต้บังคับบัญชำในฐำนะเป็น
ผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน (Accountability Holdee) มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์
และภำรกิจหลัก โดยใช้ Key Performance Indicator (KPI) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลกำรดำเนินงำนในด้ำน
ต่ำงๆ ขององค์กำร ซึ่งสำมำรถแสดงผลของกำรวัดหรือกำรประเมินในรูปข้อมูลเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพ
เพื่อสะท้อนประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ในกำรปฏิบัติงำนขององค์กำร กำรมีระบบกำรวัดและประเมินด้วย KPI
จึ งมีควำมส ำคั ญ เป็ น อย่ ำงยิ่ งที่ องค์กำรจะทรำบถึ งควำมก้ ำวหน้ ำผลกำรดำเนิน งำน ปัญ หำ/อุป สรรคของ
องค์กำรอย่ำงชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ผู้บริหำรวำงแผนอย่ำงเป็นระบบ
ดังนั้น เพื่อให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และบรรลุเป้ำหมำยสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลและกระทรวงศึกษำธิกำร ในระดับภำคและจังหวัด จึงจัดทำ
โครงกำรกำกับดูแล และติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ระดับสำนัก
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
2) เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำกับดูแล และติดตำมกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ
3) เพื่อรำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
4. เป้าหมายโครงการ (Output)
4.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
1) รำยงำนกำรประเมิน ผลกำรปฏิ บัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 จำนวน 1 เล่ม
2) แผนกำรก ำกั บ ติ ด ตำมกำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมค ำรั บ รองกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรของส ำนั ก งำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 จำนวน 1 เล่ม
4.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
1) ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิก ำรจั งหวั ด ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรภำค 17 มี ค วำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด เกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ระดับสำนัก
5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)
5.1 สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตำก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์
5.2 สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
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6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)
6.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)
ระดับ ควำมส ำเร็จ ของกำรดำเนินงำนโครงกำรกำกับดูแล และติดตำมกำรดำเนินงำนของ
สำนั กงำนศึกษำธิกำรจั งหวัดในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ระดับส ำนัก ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)
มีข้อมูลสนับสนุนกำรกำกับ และติดตำมกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ในกำรนำนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรไปสู่กำรปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับนโยบำย และยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร
7. วิธีดาเนินการ (Activity) – กิจกรรม
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
1. กิจกรรมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรอง
ตุลำคม 2562
กำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562
1.2 ประชุมคณะกรรมกำรประเมินผลฯ เพื่อชี้แจงทำควำมเข้ำใจกรอบ ตุลำคม - พฤศจิกำยน 2562
กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
1.3 คณะกรรมกำรประเมินผลฯ ลงพื้นที่ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำม
พฤศจิกำยน 2562
คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
1.4 จัดทำรำยงำนผลกำรประเมินกำรดำเนินงำนตำมคำรับรองกำร
ภำยใน
ปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดภำพรวม
30 พฤศจิกำยน 2562
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
2. กิจกรรมชี้แจงทำควำมเข้ำใจกรอบคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ให้กับ
มกรำคม - มีนำคม 2563
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อสร้ำง
กำรรับรู้ เกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำร ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
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ที่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
2.2 วิเครำะห์ และวำงแผนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติ
มกรำคม - มีนำคม 2563
รำชกำรของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำคร่วมกับสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
3. กิจกรรมกำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติรำชกำร
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติรำชกำร
ภำยในมีนำคม 2563
ตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
3.2 ครั้งที่ 1 ให้คำปรึกษำเพื่อพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรอง มิถุนำยน - กรกฎำคม 2563
กำรปฏิบัติรำชกำรของสำนัก ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
4. กิจกรรมจัดทำรำยงำนผลภำพรวมกำรกำกับ และติดตำมกำรปฏิบัติ
ภำยในกันยำยน 2563
รำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนัก ของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
8. ตัวชี้วัดกิจกรรม
8.1 ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ในพื้นที่รับผิดชอบ
8.2 ระดับควำมสำเร็จกำรดำเนินงำนจัดประชุมชี้แจงทำควำมเข้ำใจกรอบคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
8.3 ระดับควำมสำเร็จในกำรกำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
8.4 ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำรำยงำนผลภำพรวมกำรกำกับ ติดตำมพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรตำม
คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่รับผิดชอบ
9. ระยะเวลาดาเนินการ (วัน/เดือน/ปี) ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563
10. สถานที่ดาเนินการ/*พื้นที่ดาเนินการ สถำนที่รำชกำร / สถำนที่เอกชน ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตำก
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์
11. งบประมาณ รวมเป็ น เงิน 71,900.- บำท (เจ็ ด หมื่ น หนึ่ งพั น เก้ ำร้อ ยบำทถ้ ว น) แผนงำนยุ ท ธศำสตร์
เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ที่ยังยืน กิจกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำในส่วนภูมิภำค
11.1 งบรำยจ่ ำยอื่ น โครงกำรขับ เคลื่ อ นยุท ธศำสตร์กำรพั ฒ นำกำรศึก ษำสู่ กำรปฏิ บั ติระดั บ ภำค
จำนวน 50,100.- บำท
11.2 งบดำเนินงำน สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 จำนวน 21,800.- บำท
พร้อมระบุรำยละเอียดงบประมำณดังนี้
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หมวด......
งบประมาณ (บาท)
1) กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ
21,800.สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ
(งบดำเนินงำน)
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง (คนละ 240 บำท/วัน x 5 วัน x 6 คน) = 7,200.- ค่ำที่พัก (คนละ 800 บำท/คืน x 2 คืน x 5 คน) + (คนละ 800 บำท/คืน x 1 คืน x 2 คน)
= 9,600.- ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง = 5,000.2) กิจกรรมจัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
23,330.ราชการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
(งบรำยจ่ำยอื่น)
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (คนละ 50 บำท/มื้อ x 2 มื้อ x 48 คน) = 4,800.- ค่ำอำหำรกลำงวัน (คนละ 200 บำท/มื้อ x 1 มื้อ x 48 คน) = 9,600.- ค่ำวิทยำกร (คนละ 600 บำท/ชั่วโมง x 4 ชั่วโมง x 1 คน) = 2,400.- ค่ำพำหนะวิทยำกร = 3,800.- ค่ำที่พักวิทยำกร (คนละ 750 บำท/คืน x 1 คืน x 1 คน) = 750.- ค่ำเบี้ยเลี้ยงวิทยำกร (คนละ 240 บำท/วัน x 2 วัน x 1 คน) = 480.- ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร = 1,000.- ค่ำวัสดุ = 500.3) กิจกรรมกากับติดตามการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ
26,770.สานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบสานักงานศึกษาธิการภาค 17
(งบรำยจ่ำยอื่น)
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง (ระดับ 9 ขึ้นไป คนละ 270 บำท/วัน x 5 วัน x 1 คน) + (ระดับ 8
ลงมำ คนละ 240 บำท/วัน x 5 วัน x 7 คน) = 9,750.- ค่ำที่พักเหมำจ่ำย (ระดับ 9 ขึ้นไป คนละ 1,200 บำท/คืน x 2 คืน x 1 คน) +
(ระดับ 8 ลงมำ คนละ 800 บำท/คืน x 2 คืน x 7 คน) = 13,600.- ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง = 3,420.หมำยเหตุ ขอถัวเฉลี่ยค่ำใช้จ่ำยทุกรำยกำร
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
12.1 ความเสี่ยง : กำรดำเนินงำนอำจคลำดเคลื่อนจำกปฏิทินที่กำหนดไว้ เนื่องจำกอำจมีภำรกิจอื่นที่
สำคัญและจำเป็น
12.2 การบริหารความเสี่ยง : วำงแผนงำนโดยกำหนดปฏิทินกำรดำเนินงำนร่วมกับสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด และติดต่อประสำนงำนก่อนดำเนินกิจกรรมไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ
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13. หน่วยงานรับผิดชอบ
13.1 หน่วยงำน (หลัก)
- กลุ่มตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
13.2 หน่วยงำน (ร่วม)
- สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตำก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 รับรู้ รับทรำบผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งปั ญหำ อุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรนำนโยบำย
ของกระทรวงศึกษำธิกำรไปสู่กำรปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร
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รายละเอียดกิจกรรม
โครงกำรกำกับดูแล และติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ระดับสำนัก
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
************
1. กิจกรรมติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
1) คณะกรรมกำรฯ ลงพื้นที่ติดตำมและประเมินผล รวม 7 คน
- ประธำน
จำนวน 1 คน
- กรรมกำร
จำนวน 5 คน
- พนักงำนขับรถยนต์
จำนวน 1 คน
2. กิจกรรมจัดประชุมชี้แจงทำควำมเข้ำใจกรอบกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด
1) จัดประชุม 1 วัน
2) เป้ำหมำย รวม 48 คน
- ประธำน (รก.ศธภ.17)
จำนวน 1 คน
- บุคลำกร ศธจ. จังหวัดละ 5 คน x 5 จังหวัด
จำนวน 25 คน
- บุคลำกร ศธภ.17
จำนวน 21 คน
- วิทยำกร
จำนวน 1 คน
3. กิจกรรมกำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
1) คณะกรรมกำรฯ รวม 8 คน
- ประธำน (รก.ศธภ.17)
จำนวน 1 คน
- กรรมกำร
จำนวน 6 คน
- พนักงำนขับรถยนต์
จำนวน 1 คน
2) ออกติดตำมฯ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 5 จังหวัด (1 ครั้ง)
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 แผนงานพื้นฐาน
 แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงานบูรณาการ
รายละเอียดโครงการ
• ควำมสอดคล้ องกับ ยุ ทธศำสตร์ช ำติ ด้ำนยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒ นำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
• ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (12) ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
• ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้ำน 2. ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
• ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
• ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย
และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
• ควำมสอดคล้ องกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงศึก ษำธิก ำร ยุท ธศำสตร์ ที่ 3 พั ฒ นำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ
1. ชื่อโครงการ โครงกำรตรวจรำชกำร และติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร
ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ลักษณะโครงกำร
 โครงกำรต่อเนื่อง  โครงกำรใหม่
2. หลักการและเหตุผลความจาเป็น
กำรศึกษำเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรสร้ำงคน สร้ำงสังคม และสร้ำงชำติ เป็นกลไกหลักในกำรพัฒนำ
กำลังคนให้มีคุณภำพ สำมำรถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่ำงเป็นสุข ในกระแสกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ ำงรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 กำรศึกษำจึงมีบ ทบำทส ำคัญ ในกำรสร้ำงควำมได้เปรียบของประเทศ
เพื่อกำรแข่งขันและยืนหยัดในเวทีโลก เศรษฐกิจและสังคม ประเทศต่ำงๆ ทั่วโลกจึงให้ควำมสำคัญและทุ่มเท
กับ กำรพัฒ นำกำรศึกษำ เพื่อพัฒ นำทรัพยำกรมนุษย์ของตนให้สำมำรถก้ำวทัน กำรเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ภูมิภำค และของโลก ในส่วนของประเทศไทยได้ให้ควำมสำคัญกับกำรจัด
กำรศึกษำ กำรพัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถของคนไทยให้มีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และสมรรถนะ
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ควำมต้อ งกำรของตลำดแรงงำนและกำรพั ฒ นำประเทศ เพื่ อ ให้ คนไทยมีคุ ณ ภำพชี วิตที่ ดี
สังคมไทยเป็ น สังคมคุณธรรม จริย ธรรม กระทรวงศึกษำธิกำรได้กำหนดนโยบำยกำรตรวจรำชกำร เพื่อให้
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร เร่งรัด ติดตำม กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยของหน่วย ซึ่งกำรตรวจรำชกำร
เป็นมำตรกำรสำคัญประกำรหนึ่งในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่จะทำให้กำรปฏิบัติรำชกำร หรือกำรปฏิบัติ
ภำรกิ จ ของหน่ ว ยงำนของรั ฐ บรรลุ เป้ ำหมำย สอดคล้ อ งกั บ แผนกำรบริห ำรรำชกำรแผ่ น ดิน และนโยบำย
ของรัฐบำล สำมำรถแก้ไขปัญหำอุปสรรค และก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนด้วยควำมโปร่งใสเป็นธรรม
ประหยัด และมีประสิทธิภำพ ซึ่งตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
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พ.ศ. 2546 มำตรำ 6 บัญญัติว่ำกำรบริหำรรำชกำรต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชำชนเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภำรกิจของรัฐ มีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ โดยประชำชนได้รับกำรอำนวยควำม
สะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร โดยคำสั่งหั วหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่ งชำติที่ 19/2560
ลงวัน ที่ 3 เมษำยน 2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภ ำคของกระทรวงศึกษำธิกำร กำหนดให้ จัดตั้ง
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค เพื่อทำหน้ำที่ขับ เคลื่อนกำรศึกษำในระดับภำคและจังหวัด โดยอำนวยกำร ส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนำกำรศึกษำแบบร่วมมือและบูรณำกำรกับหน่วยงำนในสังกัดและหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
และจัดตั้งสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด เพื่อทำหน้ำที่ปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำตำมที่กฎหมำยกำหนด
ดังนั้นเพื่อให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรศึกษำในระดับภำคและจังหวัดดำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล จึ ง จั ด ท ำโครงกำรตรวจรำชกำร และติ ด ตำมประเมิ น ผลกำรจั ด กำรศึ ก ษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ในกำรติดตำมประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่รับผิดชอบ
2) เพื่อรำยงำนกำรตรวจรำชกำร กรณีปกติ ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ในพื้นที่รับผิดชอบ
3) เพื่อรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร
ในพื้นที่รับผิดชอบ
4. เป้าหมายโครงการ (Output)
4.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
4.1.1) แผนกำรตรวจรำชกำร
จำนวน 1 แผน
4.1.2) รำยงำนกำรตรวจรำชกำร กรณีปกติ ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร จำนวน 1 เล่ม
4.1.3) รำยงำนกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร
จำนวน 1 เล่ม
4.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 มี รำยงำนกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ของกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ติ ด ตำมควำมก้ ำ วหน้ ำ ในกำรน ำนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำรไปสู่กำรปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบำย และยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร
5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)
5.1 ผู้บริหำร และบุคลำกรสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ส ำนั กงำน เขตพื้ น ที่ กำรศึก ษำมัธ ยมศึ ก ษำ ส ำนั ก งำนอำชี ว ศึก ษำจังหวัด ส ำนั กงำนกำรศึ ก ษำนอกระบบ
และกำรศึ ก ษำตำมอั ธ ยำศั ย ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรประสำนและส่ ง เสริ ม กำรศึ ก ษำเอกชนจั ง หวั ด
และสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
5.2 ผู้บริหำร ครู นักเรียน สถำนศึกษำทุกสังกัดในกระทรวงศึกษำธิกำร
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6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)
6.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)
ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนโครงกำรตรวจรำชกำร และติดตำมประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)
มี ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น กำรกำรตรวจรำชกำรและติ ด ตำมประเมิ น ผลกำรจั ด กำรศึ ก ษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ในกำรนำนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร
ไปสู่กำรปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบำย และยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร
7. วิธีดาเนินการ (Activity) – กิจกรรม
7.1 วิธีดาเนินการ (Activity)
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
1. กิจกรรมสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่รับผิดชอบ
- จัดประชุมประสำนแผนกำรตรวจรำชกำร เพื่อวำงแผนลงพื้นที่ รอบ 1 มีนำคม 2563
กำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
รอบ 2 มิถุนำยน 2563
- จัดทำแผนกำรตรวจรำชกำร เพื่อเป็นแนวทำงกำร
กุมภำพันธ์ 2563
ดำเนินงำนกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
- คณะทำงำนลงพื้นที่สนับสนุนแผนกำรตรวจรำชกำร เพื่อ
รอบ 1
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรนำนโยบำยของ
กุมภำพันธ์ – มีนำคม 2563
กระทรวงศึกษำธิกำรไปสู่กำรปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ ให้
รอบ 2
สอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร กรกฎำคม – สิงหำคม 2563
- จัดทำรำยงำนกำรตรวจรำชกำร กรณีปกติของผู้ตรวจ
รอบ 1 ภำยในเดือนมิถุนำยน 2563
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
รอบ 2 ภำยในเดือนกันยำยน 2563
2. กิจกรรมกำรติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่รับผิดชอบ
- จัดทำรำยงำนกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลกำร กันยำยน 2563
จัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่รับผิดชอบ
8. ตัวชี้วัดกิจกรรม
8.1 ระดับ ควำมส ำเร็จ ในกำรสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
ในพื้นที่รับผิดชอบ
8.2 ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่รับผิดชอบ
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9. ระยะเวลาดาเนินการ (วัน/เดือน/ปี) ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563
10. สถานที่ดาเนินการ/*พื้นที่ดาเนินการ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตำก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์
11. งบประมาณ
เงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รวม 122,680.- บำท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบำทถ้วน)
11.1 งบดำเนินงำน สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 จำนวน 72,680.- บำท
11.2 งบรำยจ่ ำยอื่น ค่ำใช้จ่ ำยโครงกำรตรวจติดตำมและประเมิน ผลกำรดำเนิน งำนตำมนโยบำย
และยุ ท ธศำสตร์ ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรภำค จ ำนวน 50,000.- บำท พร้ อ มระบุ
รำยละเอียดงบประมำณดังนี้
หมวด
งบประมาณ (บาท)
1. กิจกรรมสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ในพื้นที่รับผิดชอบ
2.1 จัดประชุมประสานแผนการตรวจราชการ (2 ครั้ง)
22,680.- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (50 บำท x 1 มื้อ x 52 คน) x 2 ครั้ง = 5,200.- ค่ำอำหำรกลำงวัน (120 บำท x 1 มื้อ x 52 คน) x 2 ครั้ง = 12,480.- ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร = 3,000.- ค่ำวัสดุ = 2,000.2.2 คณะทางานลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
98,000.กระทรวงศึกษาธิการ
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง (ระดับ 8 ลงมำ 240 บำท x 10 วัน x 5 คน ) x 2 รอบ = 24,000.- ค่ำที่พักเหมำจ่ำย (ระดับ 8 ลงมำ 800 บำท x 8 คืน x 5 คน) x 2 รอบ = 64,000.- ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง = 10,000.2. กิจกรรมติดตามผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
2,000.- ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำรและค่ำเข้ำเล่มรำยงำน = 1,000.- ค่ำวัสดุ = 1,000.หมำยเหตุ ขอถัวเฉลี่ยค่ำใช้จ่ำยทุกรำยกำร
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
12.1 ความเสี่ยง :
กำรดำเนินงำนอำจไม่เป็นไปตำมปฏิทินที่กำหนดไว้ เนื่องจำกภำรกิจของหน่วยรับตรวจมีมำก
12.2 การบริหารความเสี่ยง :
วำงแผนงำนโดยกำหนดปฏิทินกำรดำเนินงำน และติดต่อประสำนงำนหน่วยรับตรวจก่อน
ดำเนินกิจกรรมไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ
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13. หน่วยงานรับผิดชอบ
13.1 หน่วยงำน (หลัก)
- กลุ่มตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
13.2 หน่วยงำน (ร่วม)
- สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ สำนักงำนอำชีวศึกษำจังหวัด สำนักงำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธ ยำศัย
สำนักงำนคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัด และสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยในพื้นที่
รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 รับทรำบข้อมูลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย รวมทั้งปัญหำ อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะของหน่วยงำนระดับปฏิบัติในระหว่ำงกำรนำนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรไปสู่กำรปฏิบัติ ทั้งนี้
เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรในภำพรวมเขตตรวจรำชกำรที่ 17
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รายละเอียดกิจกรรม
1. กิจกรรมสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
1.1 จัดประชุมประสำนแผนกำรตรวจรำชกำร (2 รอบ)
1) จัดประชุม 2 ครั้ง ประกอบด้วย
- กำรตรวจรำชกำร รอบที่ 1
- กำรตรวจรำชกำร รอบที่ 2
2) เป้าหมาย รวม 52 คน ประกอบด้วย
- ผู้ตรวจรำชกำร
จำนวน 1 ท่ำน
- ผู้ช่วยผู้ตรวจรำชกำรฯ
จำนวน 1 ท่ำน
- ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนกำรศึกษำ
จำนวน 1 ท่ำน
- บุคลำกรกลุ่มตรวจฯ
จำนวน 5 ท่ำน
- ผู้แทนกลุ่มฯ ศธภ.17
จำนวน 4 ท่ำน
- ศึกษำธิกำรจังหวัด+บุคลำกร
จำนวน 10 ท่ำน
- สพป. (12 แห่ง)
จำนวน 12 ท่ำน
- สพม. (3 แห่ง)
จำนวน 3 ท่ำน
- สอศ.
จำนวน 5 ท่ำน
- กศน.
จำนวน 5 ท่ำน
- สช.
จำนวน 5 ท่ำน
1.2 คณะทำงำนลงพื้นที่สนับสนุนกำรตรวจรำชกำร (2 รอบ)
1) ลงพื้นที่ 2 รอบ ประกอบด้วย
- กำรตรวจรำชกำร รอบที่ 1
- กำรตรวจรำชกำร รอบที่ 2
2) คณะสนับสนุนการตรวจราชการ รวม 4 คน ประกอบด้วย
- ผู้บริหำรสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
จำนวน 1 คน
- บุคลำกรกลุ่มตรวจรำชกำร
จำนวน 3 คน
- พนักงำนขับรถยนต์
จำนวน 1 คน
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 แผนงานพื้นฐาน
 แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงานบูรณาการ
รายละเอียดโครงการ
• ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
• ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (12) ประเด็น กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
• ควำมสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้ำน 12. ด้ำนกำรศึกษำ
• ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
• ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย
และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
• ควำมสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ยุ ท ธศำสตร์ 3 พั ฒ นำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ
1. ชื่อโครงการ โครงกำร Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำจำกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
หน่วยงำนกำรศึกษำ ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
ลักษณะโครงกำร
 โครงกำรต่อเนื่อง  โครงกำรใหม่
2. หลักการและเหตุผลความจาเป็น
กลุ่ ม ตรวจรำชกำรและติ ด ตำมประเมิ น ผล ด ำเนิ น กำรขั บ เคลื่ อ นและพั ฒ นำกำรศึ ก ษำให้ มี
ประสิทธิภ ำพ เพื่อกำรพัฒ นำประเทศที่ยั่งยืน โดยยึดวิสัยทัศน์ในกำรดำเนินงำน ซึ่งในปีงบประมำณ 2562
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 มีวิสัยทัศน์ว่ำ "ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยกำรบูรณำกำรเครือข่ำย
ทุ ก ภำคส่ ว นให้ มี ส่ ว นร่ ว ม" ดั งนั้ น โครงกำร Coaching Teams กำรบริห ำรจั ด กำรศึ ก ษำของหน่ ว ยงำน
กำรศึกษำ จึงดำเนินกำรเพื่อตอบสนองยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำจำกทุกระดับและให้ควำมสำคัญกับกำร
พัฒนำคนเป็นอันดับหนึ่ง เน้นสร้ำงคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กนักเรียน ด้วยกำร
สร้ำงกลไกกำรพัฒนำกำรศึกษำที่เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เด็กและเยำวชน และใช้กระบวนกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด อันประกอบด้วย
ตำก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์โดยกำรสร้ำง Coaching Teams .ให้เป็นเครือข่ำยร่วมพัฒนำ
จำกผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทุ ก ภำคส่ ว น มำเป็ น Coach ให้ แ ก่ Supervisor Teams ในกำรขั บ เคลื่ อ นและพั ฒ นำ
กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ อันเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีต่อกำรเตรียมควำมพร้อมรับผลกระทบและควำมเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต โดยกำรจัดเสวนำ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้แก่ Supervisor Teams ทุกคนได้เรียนรู้
และเข้ำใจในกำรเป็น Coach ที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งเป็นหลักสำคัญที่เป็นพื้นฐำนที่แข็งแกร่งของกำรเป็น Coach ที่ดี
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และเก่ ง ซึ่ ง มี อ งค์ ป ระกอบที่ ส ำคั ญ คื อ ภำวะผู้ น ำ (Leadership) และ กำรสื่ อ สำร (Communication)
ซึ่งวิธีกำรโค้ช (Coaching Method) นั้นภำวะผู้นำเป็นจุดเริ่มต้นของกำรเป็น Coach ที่ดีและเก่ง เริ่มจำกกำร
เป็นผู้นำที่ได้รับกำรยอมรับ ซึ่งต้องเป็นแบบอย่ำง มีควำมเสียสละทุ่มเทจนได้รับควำมศรัทธำ
จำกกำรดำเนินงำนในโครงกำร Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ปี 2562 ได้พบ
วิธีกำร Coaching แบบง่ำยๆ แต่ได้ผล ที่คณะทำงำนในโครงกำรโดยเฉพำะ Supervisor Teams ระดับจังหวัด
สำมำรถไป Coaching กับทีม จนเกิดควำมสำเร็จได้ คือควำมตั้งใจจริง กำรเรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำที่ดี กำรสื่อสำร
อย่ำงสร้ำงสรรค์ กำรเรียนรู้และฝึกทักษะกำร Coaching หลำยๆแบบ กำรลงมือทำ กำรปรับปรุงพัฒนำและ
ทำอย่ำงต่อเนื่อง มีผลจำกกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำน ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด คือ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสำมำรถพัฒนำแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ขั้น พื้ น ฐำนที่ มี ควำมสอดคล้ องเหมำะสมกับ บริบ ทของพื้ น ที่ ดั งนี้ ส ำนั กงำนศึ กษำธิก ำรจังหวัด พิ ษ ณุ โลก
ได้รู ป แบบ 2 SCGDE คือ 1) ศึกษำยุ ท ธศำสตร์ Strategy Study 2) วิเครำะห์ บริบท Context `Analysis
3) กำหนดเป้ ำหมำย Goal Setting 4) ออกแบบนิ เทศ supervision Design 5) แต่ งตั้งที ม โค้ ช Coaching
Teams 6) ติดตำมด้ว ยใจ Generous Monitoring 7) ประเมิ นข้ อมูล Data Evaluation 8) สรุป ผลชั ดเจน
Evident Conclusion สำนั กงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รูปแบบกำรส่ งเสริมกำรพัฒ นำกำรนิเ ทศ
แบบบูรณำกำรประสำนควำมร่วมมือชื่อ PETBURA MODEL โดยมีขั้นตอนกำรดำเนินงำน 1 กำรร่วมแรงร่วมใจ
(P : participate) 2 กำรพั ฒ นำทั ก ษะ (E : empower) 3 กำรสร้ ำ งที ม งำน (T: teamwork) 4 กำรคิ ด ค้ น
นวัตกรรม (B: be innovative) 5 กำรนิ เทศร่ว มใจ (U: unite) 6 พร้อ มรับ กำรประเมิน (R: result) 7 กำร
ประยุ ก ต์ ใช้ (A: Apply) ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั งหวั ด สุ โขทั ย ได้ รู ป แบบกำรนิ เทศแบบกั ล ยำณมิ ต ร M :
MENTORING มีกำรช่วยเหลือ ดูแลให้คำแนะนำ ในกำรปฏิบัติแต่ละขั้นตอน สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
อุ ต รดิ ต ถ์ ได้ รู ป แบบแนวทำงกำรนิ เทศ ติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรบริ ห ำรกำรจั ด กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน
ที่ ส อดคล้ อ งเหมำะสมตำมบริ บ ทของพื้ น ที่ จังหวัด อุต รดิ ตถ์ ส ำหรับ ส ำนั กงำนศึ กษำธิก ำรตำกอยู่ระหว่ำง
กำรพัฒนำกำรดำเนินกำร ซึ่งสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดทั้ง 4 จังหวัดเกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำในพื้นที่ก่อให้เกิดควำมสัมพันธ์เชิงบวกในกำรทำงำนร่วมกันทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และหน่วยงำน
ท้องถิ่น และมี Coach ที่มีประสิทธิภำพในกำรประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนกำรศึกษำ
ในพื้นที่
ดังนั้น ในปี 2563 สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 จึงมีแนวทำงกำรพัฒนำต่อยอด โครงกำร Coaching
Teams กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนกำรศึกษำ โดยมีหลักกำรคือ.สนับสนุนให้สำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดทั้ง 5 จังหวัดพัฒนำรูปแบบแนวทำงกำรนิเทศอย่ำงต่อเนื่องเพื่อควำมยั่งยืน ขยำยเครือข่ำยกำรนิเทศสู่
ครูผู้สอนที่มีควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ทั้ง ครูต้นแบบ ครูแกนนำ โดยบูรณำกำรเทคนิควิธีกำรนิเทศที่
สอดคล้องเหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ ธรรมชำติวิชำ และลักษณะผู้เรียน ซึ่งจะสอดแทรกคุณลักษณะที่
สำคัญและจำเป็นให้กับนักเรียน โดยฝึกฝนพัฒนำนิสัยของเด็กให้มีคุณลักษณะที่สำมำรถใช้ชีวิตในศตวรรษที่
21 ได้อย่ำงมั่นคงเข้มแข็ง โดยดำเนินกำรทั้งโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ำย ปีงบประมำณ 2563 ที่ร่วม
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โครงกำร Coaching Teams เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีต่อกำรเตรียมควำมพร้อมให้เด็กนักเรียนที่จะรับผลกระทบ
และควำมเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนำคต โดยสร้ำงควำมเข้ำใจให้ผู้ที่มีบทบำทในกำรจัดกำรศึกษำ นำไป
พัฒ นำนิสัยของเด็กในศตวรรษที่ 21 จำนวน 16 ข้อดังนี้ 1. มีน้ำอดน้ำทน 2. รู้จักจัดกำรกับภำวะอำรมณ์ที่
หุนหันพลันแล่น 3. ฟังด้วยควำมเข้ำใจและเห็นอกเห็นใจ 4. คิดอย่ำงยืดหยุ่น 5. คิดเกี่ยวกับควำมคิดของตน
6. มุ่งสู่ควำมแม่นตรง 7. รู้จักถำมและตั้งปัญหำ 8. ประยุกต์ควำมรู้ในอดีตให้ใช้ได้กับสถำนกำรณ์ใหม่ 9. คิด
และสื่อสำรด้วยควำมชัดเจนและตรงเผง 10. เก็บข้อมูลจำกกำรรับรู้ทุกด้ำน 11. สร้ำงสรรค์ จินตนำกำร และ
สร้ำงนวัตกรรม 12. ตอบสนองด้วยควำมอัศจรรย์ใจ 13. กล้ำเสี่ยงอย่ำงรับผิด ชอบ 14. แสวงหำอำรมณ์ขัน
15. คิดอย่ำงพึ่งพำ 16. เปิดตนเองเพื่อเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
3. วัตถุประสงค์โครงการ (Objectives)
1. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผล และกำรสนับสนุนกำรบริหำร
กำรจัดกำรศึกษำ ในระดับภำค/จังหวัด เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
2. เพื่อพัฒ นำรูปแบบ/แนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลในกำรบริห ำรจัดกำรศึกษำเพื่อ
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำที่เหมำะสม สอดคล้องกับควำมต้องกำรและบริบทของพื้นที่
3. เพื่อขยำยผลรูป แบบ/แนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริห ำรกำรจัดกำรศึกษำ
ด้วยกระบวนกำร Coaching ทุกสังกัดในระดับภำค/จังหวัด ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรและบริบทของพื้นที่
4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Targets group)
1. ผู้บริหำรโครงกำร Coaching Teams ระดับภำคและจังหวัด ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ผู้เรียนในสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร
2. หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงำน/สถำนศึกษำ
5. เป้าหมายโครงการ (Outputs)
5.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
1. นิ เทศ ติดตำมและประเมิน ผลกำรบริห ำรกำรจัด กำรศึกษำของหน่ วยงำนทำงกำรศึกษำ
ทุกสังกัดในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน ๑ ครั้ง
2. มี เครื อ ข่ ำ ยบู ร ณำกำรควำมร่ ว มมื อ กำรนิ เทศ ติ ด ตำม ประเมิ น ผล และกำรสนั บ สนุ น
กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ ในระดับภำค/จังหวัด จังหวัดละ 1 ทีม
3. เอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนโครงกำร Coaching Teams เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภำพ
กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพื้นที่
5.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
1. มี Supervisor Teams ระดับภำคและจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลำงกำรบูรณำกำรด้ำนกำร
นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับในพื้นที่
2. มีแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในพื้นที่
รับผิดชอบ ที่สอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่
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3. สถำนศึกษำที่ได้รับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลตำมแนวทำงที่พัฒนำขึ้น มีร้อยละของ
นักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ทุกระดับในแต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50
ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
4. มีผลกำรนิเทศ ติดตำมประเมินผล เพื่อกำรวิจัยหำรูปแบบในกำรยกผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรศึกษำ
ระดับภำค/ระดับจังหวัด
6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs & Outcomes)
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ 1. ภำคและทุกจังหวัดมี Supervisor Teams ระดับภำคและ
จังหวัดละ 1 ทีม
จังหวัด เป็นศูนย์กลำงกำรบูรณำกำรด้ำนกำรนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับในพื้นที่
2. ภำคและทุกจังหวัดมีแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและ
อย่ำงน้อย 1 แนวทำง
ประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในพื้นที่
ต่อ 1 จังหวัด
รับผิดชอบ ที่สอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่
เชิงคุณภาพ 3. สถำนศึกษำที่ได้รับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลตำม
แนวทำงที่พัฒนำขึ้น มีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ทุกระดับในแต่ละวิชำผ่ำน
เกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
4. มีรูปแบบกำรนิเทศ ติดตำมประเมินผล ทีได้จำกผลกำร
รูปแบบ
ดำเนินงำน (วิจัย) มำใช้ในกำรยกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ
Coaching Teams
ระดับภำค/ระดับจังหวัด
7. กิจกรรมการดาเนินงาน
1. ประชุมชี้แจงกำรดำเนินงำนโครงกำร Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ในภำพรวม
ระหว่ำงผู้ รั บ ผิ ดชอบในส ำนั ก งำนศึ กษำธิก ำรภำคและส ำนั ก งำนศึกษำธิก ำรจังหวัด โดยร่ว มวำงแผนกำร
ประสำนกำรดำเนินงำน กำรกำกับ ลงพื้นที่ และติดตำมผลกำรดำเนินงำนโครงกำร
2. วิเครำะห์ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในภำพรวมระดับภำค
3. ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด น ำเสนอกรอบกำรด ำเนิ น งำนโครงกำร Coaching Teams เพื่ อ
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ต่อสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค .พร้อมทั้งวำงแผนกำรดำเนินงำนร่วมกัน
4. ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนกำรนำแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำในระดับจังหวัด
5. จัดงำนกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน จัดทำรำยงำนระดับภำค และเผยแพร่
8. ระยะเวลาดาเนินการโครงการ
1 ตุลำคม 2562 ถึง 30 กันยำยน 2563
195

9. สถานที่ดาเนินการ
สถำนที่รำชกำรและเอกชนในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตำก อุตรดิตถ์ สุโขทัย)
10. วิธีดาเนินงาน (Activity)
กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจงกำรดำเนินงำนโครงกำรภำพรวมระหว่ำงผู้รับผิดชอบในสำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำคและสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด โดยร่วมวำงแผนกำรประสำนกำร
ดำเนินงำน ลงพื้นที่ และวิธีกำรกำกับติดตำมผลกำรดำเนินงำน
2. ขออนุมัติโครงกำร
3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ
4. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรนำเสนอกรอบกำรดำเนินงำนโครงกำร Coaching Teams
เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำพร้อมทั้งชี้แจงกำรดำเนินงำนโครงกำรในภำพรวม
ระหว่ำงผู้รับผิดชอบในสำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ร่วมกัน ศึกษำวิเครำะห์ผล O-NET เปรียบเทียบกำรพัฒนำ และทบทวน model
ของแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งหำแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำร่วมกัน 5 จังหวัด และ
ศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้องในภำพรวมในกำรพัฒนำคน วำงแผนกำรพัฒนำ พร้อมทั้งร่วม
วำงแผนกำรประสำนกำรดำเนินงำน ลงพื้นที่ และติดตำมผลกำรดำเนินงำน (ทำแผน
กำหนดปฏิทิน)
5. ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำน กำรนำ model ไปใช้ในกำรส่งเสริมและพัฒนำ
กำรศึกษำ และศึกษำแนวทำงกำรนิเทศกำรศึกษำในระดับจังหวัด 5 จังหวัด
6. กำรจัดงำนกำรนำเสนอสรุปผลกำรดำเนินโครงกำร Coaching Teams เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ ในเขตตรวจรำชกำรที่ 17
7. กำรจัดทำเอกสำรรำยงำนเผยแพร่ผลกำรดำเนินงำนในพื้นที่และสำนักงำน
ปลัดกระทรวง

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ธันวำคม 2562 กุมภำพันธ์ 2563
มีนำคม 2563
มีนำคม 2563
เมษำยน 2563

พฤษภำคม –
กรกฎำคม 2563
สิงหำคม 2563
สิงหำคม 2563

11. งบประมาณ
เงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 100,000 บำท (หนึ่งแสนบำท
ถ้วน)ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร
งบประมาณ
กิจกรรม
(บาท)
1. ประชุมหำรือวำงแผนและกำหนดหลักกำรดำเนินงำน
2. ขออนุมัติโครงกำร
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กิจกรรม
3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ
4. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรนำเสนอกรอบกำรดำเนินงำนวิเครำะห์ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำนของ 5 จังหวัด จำนวน 1 วัน
1) ค่ำอำหำรกลำงวันสำหรับผู้เข้ำร่วม 80 คน X 120 บำท X 1 มื้อ เป็นเงิน = 9,600 บำท
2) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 80 คน X 40 บำท X 2 มื้อ เป็นเงิน = 6,400 บำท
3) ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ Coaching Teams ที่เป็นวิทยำกรและผู้ดำเนินกำรเสวนำ
จำนวน 5 คนจำก 5 จังหวัด เป็นเงิน = 5,000 บำท
4) ค่ำพำหนะทรงคุณวุฒิ Coaching Teams จำก 5 จังหวัด 10 คน เป็นเงิน = 10,000 บำท
5) ค่ำวิทยำกร 1,200 บำท x 1 คน x 3 ชั่วโมง เป็นเงิน = 3,600 บำท
6) ค่ำวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน = 4,000 บำท
5. กำกับติดตำมกำรนำรูปแบบไปใช้ในสถำนศึกษำนำร่อง ในเขตตรวจรำชกำรที่ 17 5 จังหวัด
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง คนละ 240 บำท/วัน x 5 วัน x 5 คน เป็นเงิน = 6,000 บำท
- ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง วันละ 800 บำท x 5 วัน
เป็นเงิน = 4,000 บำท
6. กำรจัดงำนกำรนำเสนอสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำร Coaching Teams
1) ค่ำอำหำรกลำงวันสำหรับผู้เข้ำร่วม 100 คน X 200 บำท X 1 มื้อ เป็นเงิน = 20,000 บำท
2) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 100 คน X 50 บำท X 2 มื้อ เป็นเงิน = 10,000 บำท
3) ค่ำพำหนะทรงคุณวุฒิ Coaching Teams และกรรมกำรประเมินผลงำนและนิทรรศกำร
จำก 5 จังหวัด 10 คน X 1,000 บำท เป็นเงิน = 10,000 บำท
4) ค่ำตอบแทนวิทยำกร พร้อมถอดบทเรียน 1,200 บำท x 1 คน x 3 ชั่วโมง เป็นเงิน =
3,600 บำท
5) ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน = 1,000 บำท
6) ค่ำวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน = 400 บำท
7) ค่ำเกียรติบัตรพร้อมใส่กรอบ 30 บำท x 100 ชุด เป็นเงิน = 3,000 บำท
8) โล่รำงวัลสำหรับจังหวัดและโรงเรียนที่มีผลงำนยอดเยี่ยม 2 โล่ x 1,000 บำท เป็นเงิน =
2,000 บำท
7. กำรจัดทำเอกสำรรำยงำนเผยแพร่ผลกำรดำเนินงำนในพื้นที่
หมายเหตุ ค่ำใช้จ่ำยถัวจ่ำยทุกรำยกำร
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งบประมาณ
(บาท)
38,600 บำท

10,000 บำท

50,000 บำท

1,400 บำท

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยควำมเสี่ยง
1. ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ผู้ เชี่ย วชำญด้ำนกำรศึ กษำที่ ร่ว มเป็ น คณะทำงำน Coaching Teams ภำค ต้ องมี
ทัศนคติที่ดี ให้ควำมร่วมมือ ทั้งกำรร่วมกิจกรรมระดมควำมคิดเห็นและกำรสรุปผลกำรดำเนินงำน ทัศนคติต่อ
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนจำกกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
2. Supervisor Teams ที่มำจำกภำคีเครือข่ำยจำกทุกภำคส่ วนในเขตภำคเหนือตอนล่ ำง 1 ตัองมี
ทัศนคติที่ดี มีควำมตั้งใจ มีควำมเสียสละให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมกำรพัฒนำกำรศึกษำ
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
กำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพจะทำให้บุคคลและหน่วยงำนเห็นประโยชน์และควำมสำคัญกำรพัฒนำ
และยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ กำรดำเนินกำรในรูปคณะกรรมกำรที่ครอบคลุมภำคส่วนทั้งระดับภำค ระดับ
จังหวัด และระดับ สถำนศึกษำจะเกิดประสิทธิผ ล กำรจัดทำแผนกำรดำเนินกำรและปฏิทินกำรดำเนินงำน
ที่ชัดเจน จะทำให้ผู้ที่มีบทบำทหน้ำที่ปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิ ภำพ กำรจัดอบรมให้ควำมรู้ ชี้แจงทำควำม
เข้ำใจในนโยบำยหลักกำรและแนวทำงกำรดำเนินงำนแก่บุคลำกรที่เกี่ยวข้องจะเกิดกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
กำรศึ ก ษำอย่ ำงเหมำะสม กำรสร้ ำงศรั ท ธำและอุ ด มกำรณ์ ร่ ว มปฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี จ ะส่ งผลให้ ภ ำคี เครื อ ข่ ำ ย
ร่วมวิเครำะห์แนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ เกิดทีมงำนที่เข้มแข็งสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน
13. ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 เบอร์โทรศัพท์ 055-322662
ต่อ 107-108 โทรสำร 055-322663
14. ขอบเขตการดาเนินงาน
พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ภำคเหนือตอนล่ำง 1 จำนวน 5 จังหวัด (พิษณุโลก
สุโขทัย ตำก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ )
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ส ำนั กงำนศึกษำธิก ำรภำค 17 มี เครือข่ำยในกำรติดตำมและประเมิน ผลกำรบริห ำรจัดกำรศึ กษำ
ของหน่ ว ยงำนกำรศึ กษำที่ เข้ม แข็ง มี เครื่อ งมื อที่ มี มำตรฐำน มี ระบบกำรติด ตำมกำรบริห ำรจัด กำรศึกษำ
หน่วยงำนกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ มี Supervisor Teams ที่สำมำรถเป็น Coach ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ในทุกระดับ กำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณ ภำพ ส่งผลให้เด็กและเยำวชน มีทัศนคติที่ดี มีเป้ำหมำยที่ชัดเจนต่อกำร
พัฒนำตัวตน หำควำมรู้ สร้ำงทักษะ พัฒนำควำมสำมำรถ และมีโอกำสในกำรเรียนเพื่อประกอบสัมมำอำชีพที่ตน
ต้องกำร มีคุณภำพชีวิตที่ดีในโอกำสต่อไป
16. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นำงจิณท์จุฑำ ชูโตศรี ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
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