คำนำ
ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรภำค 2 ตั้ ง ขึ้ น ตำมค ำสั่ ง หั ว หน้ ำ คณะรั ก ษำควำมสงบแห่ ง ชำติ
ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร สั่ง ณ วันที่ 3 เมษำยน
พุทธศักรำช 2560 (ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 134 ตอนพิเศษ 96ง 3 เมษำยน 2560) สังกัด
สำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับ
พื้นที่ ทำหน้ำที่ขับเคลื่อนกำรศึกษำในระดับภำคและจังหวัดโดยกำรอำนวยกำร ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒ นำกำรศึกษำแบบร่ว มมือและบูรณำกำรกับหน่ว ยงำนในสัง กั ดกระทรวงศึ กษำธิก ำรและ
หน่วยงำนอื่นหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
เอกสำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ของส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรภำค 2 (ลพบุ รี ) ฉบั บ นี้ จั ด ท ำขึ้ น เพื่ อ เผยแพร่ แ ละประชำสั ม พั น ธ์ แ ก่
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเพื่อนำผลกำรดำเนินงำน ปัญหำ อุป สรรค และข้อเสนอแนะ มำปรับปรุง
แก้ ไ ขและใช้ ว ำงแผนด ำเนิ น งำนเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพในปี ง บประมำณต่ อ ไป เอกสำรฉบั บ นี้
ประกอบด้วยสำระสำคัญ 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 งบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี พ.ศ.2561
ส่วนที่ 3 ผลกำรดำเนินงำนกิจกรรม/โครงกำร
ส่วนที่ 4 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ขอขอบคุณ ท่ำนผู้บริหำรหน่วยงำนและสถำนศึกษำ ครู -อำจำรย์ ซึ่ง เป็น ผู้รับบริกำรและ
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำน/โครงกำร ขอขอบคุณท่ำนผู้บริหำร ข้ำรำชกำร
พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ที่ได้ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดทำสรุปผล
กำรดำเนินงำน/โครงกำร ประจำปีงบประมำณ 2561 ทำให้เอกสำรรำยงำนฯฉบับนี้ มีควำมสมบูรณ์
และสำเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ เอกสำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 ฉบั บนี้ จะเป็น ประโยชน์ต่อ กำรวำงแผนดำเนินงำนขั บเคลื่อ น
กำรศึกษำในระดับภำคและจังหวัดให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นต่อไป

(นำยวีระ แข็งกสิกำร)
รองศึกษำธิกำรภำค 2 รักษำกำรในตำแหน่ง
ศึกษำธิกำรภำค 2
ตุลำคม 2561
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ส่วนที่ 1
บทนำ
สภำพทั่วไปของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 2 ตั้ ง ขึ้ น ตามค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน
พุทธศักราช 2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 96ง 3 เมษายน 2560) สังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ตั้งอยู่ใกล้บริเวณวงเวียน
เทพสตรี (สถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช) ถนนพหลโยธิน
ตาบลทะชุบศร อาเภอเมือ งลพบุรี จัง หวัดลพบุรี รหั สไปรษณีย์ 15000 โทรศัพท์ 036-411157
โทรสาร 036-412520 เว็บไซต์ http://www.reo2.moe.go.th มีพื้นที่รับผิดชอบกลุ่มจัง หวัดภาค
กลางตอนบน 2 หรือเขตตรวจราชการที่ 2 ประกอบด้วยจังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง
อำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1 - 18
สานักงานศึกษาธิการภาค 1-18 (ศธภ. 1-18) เป็นหน่วยงานสัง กัดสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ มีภารกิจ อานาจหน้าที่ ที่ตั้งและพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งการแบ่งกลุ่มงานภายใน ดังนี้
ภำรกิจ
สานักงานศึกษาธิการภาค 1-18 ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทาหน้าที่
ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
การศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆ
อำนำจหน้ำที่

(1) กำหนดยุทธศำสตร์และบทบำทกำรพัฒนำภำคต่ำง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศ
ทำงกำรพัฒนำประเทศ ทิศทำงกำรดำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับภูมิภำคหรือจังหวัด
นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด รวมทั้งกำร
พัฒนำด้ำนอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตำมศักยภำพและโอกำสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่
(2) สนับสนุนกำรพัฒนำจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรวิจัยและพัฒนำ
(3) กำกับดูแล ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่
รับผิดชอบ
(4) สนับสนุนกำรตรวจรำชกำร และติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่รับผิดชอบ
(5) ประสำนกำรบริหำรงำนระหว่ำงรำชกำรส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำง
บูรณำกำรในระดับพื้นที่ของหลำยจังหวัด โดยยึดกำรมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชำชนเป็นหลัก
(6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2

1

โครงสร้ำงหน่วยงำนภำยในและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่ง หน่วยงานภายในสานักงาน
ศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12
มิถุนายน 2560 สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค แบ่งหน่วยงำนภำยในออกเป็น 5 กลุ่มงำน ได้แก่
1) กลุ่มอำนวยกำร
2) กลุ่มยุทธศำสตร์กำรศึกษำ
3) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
4) กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ
5) กลุ่มตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล
โดยแต่ละกลุ่มงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1) กลุ่มอำนวยกำร
1.1) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
1.2) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
1.3) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสานักงานศึกษาธิการภาค
1.4) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงาน และการควบคุมภายใน
1.5) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสานักงาน
ศึกษาธิการภาคและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
1.6) ดาเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
1.7) จัดทาแผนปฏิบัติราชการของสานักงานศึกษาธิการภาค รวมทั้งติดตามและรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการของสานักงานศึกษาธิการภาค
1.8) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์การ
1.9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย
2) กลุ่มยุทธศำสตร์กำรศึกษำ
2.1) แปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในระดับภาคและจังหวัดที่เชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และการพัฒนา
ด้านอื่น ๆ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่
2.2) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทาดัชนีทางการศึกษาระดับภาค รวมทั้งสื่อสาร
เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงในพื้นที่รับผิดชอบ
2.3) จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค
2.4) กากับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
2.5) ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน และจัดระบบการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาใน
พื้นที่รับผิดชอบ
2.6) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในการบริหารและการจัดการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
2.7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
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3) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
3.1) สนับสนุน ประสาน และพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ. และ อกศจ. ในพื้นที่รับผิดชอบ
3.2) กากับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมิ นผลการปฏิบัติง านเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
3.3) กากับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดาเนิน การทางวินัย การออก
จากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
3.4) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเสริมสร้างและการปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม
ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
3.5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
4) กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ
4.1) ส่งเสริม สนั บสนุนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบั นหลักและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
4.2) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมทางการศึกษาระดับภาค
4.3) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาระดับภาค
4.4) กากับดูแล เร่งรัด นิ เ ทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานวิชาการและการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
4.5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการบูรณา
การในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด
4.6) ส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ
4.7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
5) กลุ่มตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล
5.1) กากับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
5.2) กากับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงาน
การศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
5.3) วางแผนและจั ด ระบบการประสานการตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
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5.4) ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
5.5) จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติ และภาวะ
วิกฤตทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
5.6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนั บสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
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โครงสร้ำงสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2

ศึกษาธิการภาค

รองศึกษาธิการภาค

กลุ่มอำนวยกำร

กลุ่มยุทธศำสตร์
กำรศึกษำ

ผู้เชี่ยวชาญ

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

กลุ่มตรวจรำชกำร
และติดตำมประเมินผล

กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมองค์กำร ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์
1. วิสัยทัศน์
“เป็นกลไกสาคัญ ในการส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตาม ประเมินผล เพื่อบูรณาการการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล”
2. พันธกิจ
1.จัดท ายุทธศาสตร์ก ารพัฒนาการศึ กษาของกลุ่มจั ง หวัดที่ สอดคล้ องกับทิ ศทางการพัฒนา
ประเทศนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และตอบสนองการพัฒนาของพื้นที่
2. พัฒนาและส่งเสริมงานด้านวิชาการ การวิจัย เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่
3. สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดาเนินงานทางการศึกษาในพื้นที่
4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. ค่ำนิยมองค์กำร
H = Happy
E = Ethics
R = Result
O = Ownership

มีความสุขกับการทางาน
มีคุณธรรม (ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ)
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร

4. ยุทธศำสตร์
1. พั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษาของกลุ่ ม จั ง หวั ด ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและตอบสนองการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดโดยยึดหลักการ
มีส่วนร่วม
2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย เพื่อการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่
3. กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ
4. พั ฒ นาระบบบริ ห ารงานบุ ค คลของข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษาในพื้ น ที่ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ
5. พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
5. เป้ำประสงค์
1.หน่วยงาน สถานศึกษา มีการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการที่สาคัญ
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม/สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่
2. เครือข่ายทางการศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์งานวิชาการ การ
วิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
3. ผลการติดตามประเมินผลเป็นข้อมูลสาคัญในการเร่งรัด กากับ ติดตาม การดาเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการให้บรรลุเป้าหมาย
4. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการการบริหารงานราชการและพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
5. องค์กรมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และบุคลากรปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
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6. ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จของการด าเนิน งานขับ เคลื่อ นเชื่อมโยงนโยบายและยุ ทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในพื้นที่
2. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานการสานพลังเครือข่ายร่วมเสริมสร้า งความเข้มแข็งของ
สถานศึกษา
3. ระดั บ ความส าเร็ จ ของการสนั บ สนุ น การตรวจราชการ (กรณี ป กติ ) และการติ ด ตาม
ประเมินผลการดาเนินงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
4. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงาน
ราชการและการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
5. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
7. กลยุทธ์
1.พัฒนากระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัด
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคส่วนต่างๆ เป็นเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. พัฒนากลไกและระบบการกากับ ติดตาม และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
4. เสริม สร้ างและพัฒ นาศัก ยภาพการปฏิ บัติ ง านของบุ คลากรในกลุ่มจั ง หวัด ภาคกลาง
ตอนบน 2
5. พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2
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แผนที่ยุทธศำสตร์ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

“เป็นกลไกสำคัญในกำรส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตำม ประเมินผล เพื่อบูรณำกำรกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรศึกษำให้มีคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกล”
1..จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และตอบสนองการพัฒนาของพื้นที่
2. พัฒนาและส่งเสริมงานด้านวิชาการ การวิจัย เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่
3. สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดาเนินงานทางการศึกษาในพื้นที่
4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศำสตร์

1.
2. พัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและตอบสนองการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
2.
3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย เพื่อการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่
3.
4. กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ
4.
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

เป้ำประสงค์

1.หน่วยงาน สถานศึกษา มีการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการที่สาคัญไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม/สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่
2. เครือข่ายทางการศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์งานวิชาการ การวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
3. ผลการติดตามประเมินผลเป็นข้อมูลสาคัญในการเร่งรัด กากับ ติดตาม การดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการให้บรรลุเป้ าหมาย
4. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการการบริหารงานราชการและพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
5. องค์กรมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และบุคลากรปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

ตัวชี้วัด

งำน/โครงกำร

1. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานขับเคลื่อนเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในพื้นที่
2. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานการสานพลังเครือข่ายร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา
3. ระดับความสาเร็จของการสนับสนุนการตรวจราชการ (กรณีปกติ) และการติดตามประเมินผลการดาเนินงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
4. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานราชการและการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
5. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
1. โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ
7. โครงการตรวจ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่ฯ
2. โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกล่างตอนบน 2
8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1- 3) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2
3. โครงการเสริมพลัง สร้างเครือข่าย พัฒนาคุณภาพภาษาไทย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
9.โครงการประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานการศึกษา ในกลุ่มจังหวัดที่รับผิดชอบฯ
4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สานักงานศึกษาธิการภาค 2
10. โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5.โครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากาลังคนฯ 11. โครงการบริหารจัดการงบประมาณ ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
6. โครงการพัฒนารูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาฯ

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2
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ส่วนที่ 2
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2561
ในปีง บประมาณ พ.ศ.2561 ส านั กงานศึก ษาธนก ารภาค 2 ได้ รับ จัด สรรงบประมาณเนพื่ อ
ดาเนนนนงานจากสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธนการ และงบประมาณที่หน่วยงานในและนอกสัง กัด
สานักงานปลัดกระทรวงศึก ษาธนการ ที่มอบหมายหรือ ขอความร่วมมือให้ดาเนนนน งานเนพื่อ ขับเนคลื่อ น
นโยบายและยุทธศาสตร์ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธนการให้บรรลุเนป้าหมาย
1.งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณที่สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต : นโยบายและแผนด้านการศึกษา จานวนเงิน 2,575,800 บาท ดังนี้
งบเงินและรายการงบประมาณที่ได้รับ
จานวนเงิน (บาท)
กิจกรรม : การดาเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
2,287,900
1. งบดาเนินงาน
1,304,300
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
1,086,200
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
218,100
2. งบลงทุน
913,300
2.1 ค่าที่ดนนและสน่งก่อสร้าง
913,300
2.1.1ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาการและสน่งก่อสร้างประกอบ
913,300
1.1) งานปรับปรุงชายคา รอบอาคารสานักงาน
514,800
(อาคาร 1) สานักงานศึกษาธนการภาค 2 ตาบลทะเนลชุบศร
อาเนภอเนมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง
1.2) งานเนปลี่ยนหลังคาและชายคา อาคาร 3
398,500
สานักงานศึกษาธนการภาค 2 อาคาร 2 ตาบลทะเนลชุบศร
อาเนภอเนมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง
3. งบรายจ่ายอื่น
70,300
3.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
70,300
ทางการศึกษา
กิจกรรม : การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค
287,900
1. งบรายจ่ายอื่น
287,900
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
92,600
การศึกษากลุ่มจังหวัด
1.2 ค่าใช่จ่ายโครงการตรวจตนดตาม ประเนมนนผลการ
195,300
ดาเนนนนงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จานวน
2,575,800

รายงานผลการดาเนนนนงานตามแผนปฏนบัตนราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงานศึกษาธนการภาค 2
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แผนงาน : บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
งบประมาณ จานวน 1,650,000 บาท ดังนี้
งบเงินและรายการงบประมาณที่ได้รับ
จานวนเงิน (บาท)
โครงการ : ปรับปรุงระบบการเรียนรู้
1,400,000
1. งบรายจ่ายอื่น
1,400,000
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเนสรนมเนวทีและประชาคมเนพื่อการจัดทา
1,400,000
รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนนื่องเนชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
โครงการ : ปรับปรุงส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคน
100,000
1. งบรายจ่ายอื่น
100,000
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเนครือข่ายความร่วมมือการผลนตและ
100,000
การพัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
โครงการ : ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
150,000
1. งบรายจ่ายอื่น
150,000
1.1 โครงการส่งเนสรนมและพัฒนาการจัดการศึกษาเนด็กปฐมวัย
150,000
(อนุบาล 1 – 3 )
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจานวน 1,650,000
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กิจกรรม : การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
งบประมาณ จานวน 45,000 บาท ดังนี้
งบเงินและรายการงบประมาณที่ได้รับ
จานวนเงิน (บาท)
1. งบดาเนินงาน
45,000
1.1 ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพนวเนตอร์และอุปกรณ์
45,000
1.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจานวน
45,000
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2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายการ

จานวนเงิน

2.1 งบบริหารจัดการองค์กร

งบดาเนินงาน งบแหล่งอื่น

ขอรับ
สนับสนุน

1

ค่าสาธารณูปโภค

218,100

-

-

2

ค่าจ้างบุคคลภายนอก 5 คน 12 เนดอื น
(ยาม + คนงาน + คนทาความสะอาด)

472,800

-

-

3

ค่าวัสดุสานักงาน

30,000

-

-

4

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

20,000

-

-

5

ค่าซ่อมบารุงครุภัณฑ์

30,000

-

-

6

ค่าซ่อมบารุงยานพาหนะ

40,000

-

-

7

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และปรับภูมนทัศน์

74,000

-

-

8

ค่าหนังสือพนมพ์ 12 เนดือน

2,400

-

-

9

ค่าขยะมูลฝอย 12 เนดือน

12,000

-

-

10 ค่าดูดสน่งปฏนกูลและกาจัดมูลนกพนราบ

10,000

-

-

11 ค่าน้ามันเนชื้อเนพลนงรถราชการ

70,000

-

-

12 ค่าใช้จ่ายในการเนดนนทางไปราชการ

70,000

-

-

13 ค่าใช้จ่ายการประชุมต่างๆของสานักงาน

30,000

-

-

14 ค่าใช่จ่ายกนจกรรมวันสาคัญต่างๆ

15,000

-

-

15 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT

-

รอจัดสรรจาก
ศทก.สป.

-

16 ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพนวเนตอร์

-

รวม

1,094,300

45,000

-

45,000

-
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2.2 งบโครงการวิชาการ จาแนกตามยุทธศาสตร์
ของ ศธภ.2
ย1 พัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกลุ่ม
จังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
การศึ ก ษาของ กร ะทรว งศึ ก ษาธน การและ
ตอบสนองการพั ฒ นาของกลุ่ ม จั ง หวั ด โดยยึ ด
หลักการมีส่วนร่วม
ย2 สร้ า งและพั ฒ นาเนครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ด้ า น
วนชาการ การวนจัย เนพื่อการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่
ย3 กากั บ ตนด ตาม และประเนมนน ผลการด าเนนนน งาน
ทางการศึกษาในพื้นที่รับผนดชอบอย่างเนป็นระบบ
ย4 พัฒนาระบบบรนหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ให้มี
ประสนทธนภาพ
ย5 พัฒนาการบรนหารจัดการของหน่วยงานให้มี
ประสนทธนภาพ
รวม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ( 2.1+2.2 )

งบปกติ
50,000

งบแหล่งอื่น

ขอรับ
สนับสนุน

92,600

-

100,000 1,500,000
-

-

345,300

-

50,000

-

-

10,000

70,300

-

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

-

3. สรุปงบโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามยุทธศาสตร์ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
ที่

แผนงาน/โครงการ

ย. 1 พัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาของกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการและตอบสนอง
การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดโดยยึด
หลักการมีส่วนร่วม
1. โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเนทศทาง
การศึกษาเนพื่อการบรนหารและการจัด
การศึกษา ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2
2. โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษากลุ่มจังหวัด

งบดาเนินงาน งบแหล่งอื่น

ขอรับ
สนับสนุน

ผู้รับผิดชอบ

50,000

-

-

กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

-

92,600

-

กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

(จาก สป.ศธ.)
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ที่

3.
4.

5.

6.

7.

แผนงาน/โครงการ
ย. 2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย เพื่อการ
พัฒนาจังหวัดในพื้นที่
โครงการเนสรนมพลัง สร้างเนครือข่าย พัฒนา
คุณภาพภาษาไทย กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2
โครงการตนดตาม ประเนมนนผลการ
ดาเนนนนงานโครงการพัฒนาเนครือข่ายความ
ร่วมมือการผลนตและพัฒนากาลังคนใน
ระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ ของ
จังหวัดที่เนป็นพื้นที่นาร่อง ในพื้นที่
รับผนดชอบของสานักงานศึกษาธนการภาค 2
: จังหวัดสนงห์บุรี
โครงการพั ฒ นารู ป แบบในการพั ฒ นา
หลักสูตรต่อเนนื่องเนชื่อมโยงการศึกษาระดับ
อาชี ว ศึ ก ษาและอุ ด มศึ ก ษา ส านั ก งาน
ศึกษาธนการภาค 2 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ภายใต้ โครงการส่ง เนสรนมเนวที
และประชาคมเนพื่อการจัดทารูปแบบและ
แนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนนื่องเนชื่อมโยง
การศึกษาขั้น พื้นฐานกั บอาชีวศึ กษาและ
อุ ด มศึ ก ษา ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธนการ
ย. 3 กากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินงานทางการศึกษาในพื้นที่
รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ
โครงการตรวจ ตนดตามประเนมนนผลการ
ดาเนนนนงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธนการ ในพื้นที่เนขตตรวจ
ราชการที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
โครงการส่งเนสรนมและพัฒนาการจัด
การศึกษาเนด็กปฐมวัย (อนุบาล 1- 3)
ในพื้นที่เนขตตรวจราชการที่ 2

งบดาเนินงาน งบแหล่งอื่น

50,000
-

100,000

ขอรับ
สนับสนุน

ผู้รับผิดชอบ

-

กลุ่มพัฒนาฯ

-

กลุ่มพัฒนาฯ

-

กลุ่มพัฒนาฯ

-

กลุ่มตรวจ
ราชการฯ

-

กลุ่มตรวจ
ราชการฯ

(จาก สป.ศธ.)

-

1,400,000
(จาก สป.ศธ.)

-

195,300
(จาก สป.ศธ.)

-

150,000
(จาก สป.ศธ.)
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8.

9.
10.
11.

ขอรับ
สนับสนุน

ผู้รับผิดชอบ

-

-

กลุ่ม
บรนหารงาน
บุคคล

70,300

-

กลุ่มอานวยการ

-

-

กลุ่มอานวยการ

50,000

-

-

กลุ่มพัฒนาฯ
กลุ่มอานวยการ

210,000

2,008,200

-

งบดาเนินงาน งบแหล่งอื่น

ที่ แผนงาน/โครงการ
ย. 4 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
พื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ
โครงการประชุมสัมมนาผู้ปฏนบัตนงานด้าน
การบรนหารงานบุคคลของหน่วยงาน
การศึกษา ในกลุ่มจังหวัดที่รับผนดชอบของ
สานักงานศึกษาธนการภาค 2
ย.5 พัฒนาการบริหารจัดการของ
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงาน
ศึกษาธนการภาค 2 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
โครงการบรนหารจัดการงบประมาณ
ของสานักงานศึกษาธนการภาค 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการปรับปรุงภูมนทัศน์ สานักงาน
ศึกษาธนการภาค 2
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

50,000

-

(จาก สป.ศธ.)

10,000

4. สรุปงบโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ได้รับการจัดสรรระหว่างปี
ที่

แผนงาน/โครงการ

1.

โครงการแกนนาเนยาวชนการเนรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบรนบท
ตามบรนบทอัตลักษณ์ของท้องถน่นกลุ่มจังหวัด

554,020 การศึกษา

2.

โครงการขั บ เนคลื่ อ นแผนบู ร ณาการด้ า นการศึ ก ษาระดั บ ภาค
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

120,000 การศึกษา

โครงการฝึกอบรมผู้บรนหารการศึกษาและผู้บรนหารสถานศึกษา
3. เนพื่อขับเนคลื่อนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ลงสู่การ
ปฏนบัตนในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
4. โครงการขั บ เนคลื่ อ นการส่ ง เนสรน ม ความรู้ ความเนข้ า ใจเนกี่ ย วกั บ
สถาบั น พระมหากษั ต รน ย์ ใ นฐานะประมุ ข ของการปกครองใน
ระบอบประชาธนปไตย กระทรวงศึกษาธนการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบแหล่งอื่น

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มยุทธศาสตร์
กลุ่มยุทธศาสตร์

กลุ่มพัฒนา

155,000 การศึกษา

15,000 กลุ่มอานวยการ

844,020

รายงานผลการดาเนนนนงานตามแผนปฏนบัตนราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงานศึกษาธนการภาค 2

14

ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ
สรุปผลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี จานวนทั้งสิ้น 5,441,020.00 บาท (ห้ าล้านสี่แสนสี่ หมื่น หนึ่ง พันยี่ สิบบาทถ้วน) มีการใช้จ่า ย
งบประมาณทั้งสิ้น จานวน 4,775,404.36 บาท (สี่ล้ านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่ นห้าพันสี่ร้ อยสี่บาทสามสิบหก
สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 87.76 รายละเอียดต่อไปดังนี้
1. งบบริหารจัดการองค์กร
ที่

รายการ

1

ค่าสาธารณูปโภค

2

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จานวน 876,200 บาท
(ใช้จริง จานวน 876,225 บาท)

จานวนเงิน
งบได้รับ
ใช้จริง
218,100.00

218,100.00

472,800.00

472,800.00

2.2 ค่าวัสดุสานักงาน

30,000.00

20,706.00

2.3 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

20,000.00

16,657.00

2.4 ค่าซ่อมบารุงครุภัณฑ์

30,000.00

100,279.30

2.5 ค่าซ่อมบารุงยานพาหนะ

40,000.00

43,468.86

2.6 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์

74,000.00

51,840.00

2.7 ค่าหนังสือพิมพ์ 12 เดือน

2,400.00

2,425.00

2.8 ค่าขยะมูลฝอย 12 เดือน

12,000.00

12,000.00

2.9 ค่าดูดสิ่งปฏิกูลและกาจัดมูลนกพิราบ

10,000.00

9,000.00

2.10 ค่าน้ามันเชื้อเพลิงรถราชการ

70,000.00

73,481.00

2.11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

70,000.00

48,451.84

2.12 การจัดประชุมต่าง ๆ ของสานัก

30,000.00

4,675.00

2.13 กิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ

15,000.00

20,441.00

2.1 ค่าจ้างบุคคลภายนอก (ยาม+คนงาน+คนทาความ
สะอาด+พนักงานขับรถยนต์ราชการ)

รวมงบบริหารจัดการองค์กร 1,094,300.00 1,094,325.00
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2. งบโครงการวิชาการ จาแนกตามยุทธศาสตร์ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
ที่

แผนงาน/โครงการ

จานวนเงิน
งบที่ได้รับ
งบดาเนินงาน

1
2

3
4

5

ย. 1 พัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ของกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์การศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและตอบสนอง
การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดโดย
ยึดหลักการมีส่วนร่วม
โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา ในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 2
โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษากลุ่มจังหวัด
ย. 2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านวิชาการ การวิจัย เพื่อการพัฒนา
จังหวัดในพื้นที่
โครงการเสริมพลัง สร้างเครือข่าย พัฒนาคุณภาพ
ภาษาไทย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
โครงการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิต
และพัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบ
ประชารัฐ ของจังหวัดที่เป็นพื้นที่นาร่อง ในพื้นที่
รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 :
จังหวัดสิงห์บุรี
โครงการพัฒนารูปแบบในการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ภายใต้ โครงการส่งเสริม
เวทีและประชาคมเพื่อการจัดทารูปแบบและ
แนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

งบแหล่งอื่น

50,000

ใช้จริง

49,975
92,600

88,880

(จาก สป.ศธ.)

50,000

-

70,000

100,000

100,000

(จาก สป.ศธ.)

1,400,000

893,387.15

(จาก สป.ศธ.)
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ที่

จานวนเงิน
งบที่ได้รับ

แผนงาน/โครงการ

งบดาเนินงาน

ย. 3 กากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินงานทางการศึกษาในพื้นที่
รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ
6 โครงการตรวจ ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
ศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2
ปีงบประมาณ 2561
7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
เด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 - 3) ในพื้นที่เขตตรวจ
ราชการที่ 2
ย. 4 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
พื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ
8 โครงการประชุ ม สั ม มนาผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการ
บริหารงานบุคคลของหน่วยงานการศึกษา ในกลุ่ม
จังหวัดจังหวัดรับผิดชอบของ ศธภ.2
ย. 5 พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ
9 โครงการพัฒ นาบุค ลากรส านัก งานศึ ก ษาธิ ก าร
ภาค 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
10 โครงการบริหารจัดการงบประมาณของสานักงาน
ศึ ก ษาธิ ก ารภาค 2 ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.
2561
11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สานักงานศึกษาธิการ
ภาค 2
รวมงบประมาณโครงการ

-

งบแหล่งอื่น

195,300

ใช้จริง

118,454

(จาก สป.ศธ.)

-

150,000

127,949

(จาก สป.ศธ.)

50,000

-

64,430

-

70,300

70,300

(จาก สป.ศธ.)

10,000

10,000

50,000

50,000

210,000 2,008,200 1,643,375.15
2,218,200 1,643,375.15

งบโครงการวิ ชาการ ( จ านวน 11 โครงการ) แผนที่ตั้ ง ไว้ จ านวน 2,218,200 บาท (ได้ แ ก่
งบดาเนินงานและงบรายจ่ายอื่น ) ใช้จ่ายจริง จานวน 1,643,375.15 บาท ต่ากว่าแผนที่ตั้งไว้ จานวน
574,824.85 บาท
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3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่

แผนงาน/โครงการ

1
2
3
4
5
6
7

งบดาเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค (เพิ่มเติม)
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)
ค่าเช่าบ้าน
ค่าซ่อมบารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งบ ศทก.สป.)
โครงการแกนนาเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตาม
บริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่นกลุ่มจังหวัด
8 โครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
9 โครงการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ลงสู่การ
ปฏิบัติในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
10 ค่า ใช้ จ่ ายในการจั ด งานเทิ ด พระเกี ยรติ พ ระบรมวงศานุ ว งศ์
(โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกั บ
สถาบั นพระมหากษัตริย์ ในฐานะประมุขของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย กระทรวงศึกษาธิการ)
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น
(1.งบบริหารฯ+2. งบโครงการฯ+3.งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมฯ)

จานวนเงิน
งบได้รับ
320,000.00
250,000.00
323,000.00
12,000.00
334,500.00
45,000.00
554,020.00

ใช้จริง
298,267.21
250,000.00
323,000.00
12,000.00
270,000.00
40,417.00
554,020.00

120,000.00

120,000.00

155,000.00

155,000.00

15,000.00

15,000.00

2,128,520.00

2,037,704.21

5,441,020.00 4,775,404.36

จากตาราง งบบริหารจัดการองค์กร งบโครงการวิชาการ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2561 จานวนทั้งสิ้น 5,441,020 บาท มีการใช้จ่ายงบประมาณ จานวน 4,775,404.36 บาท
(ต่ากว่าแผนที่ตั้งไว้ จานวน 665,615.64 บาท ) ดังนี้
1. งบบริหารจัดการองค์กร ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จานวน 1,094,300.00 บาท (แยก
เป็นค่าสาธารณูปโภค จานวน 218,100 บาท และ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จานวน 876,200 บาท)
ใช้จ่ายจริง จานวน 1,094,325 บาท โดยมีรายละเอียดในการใช้จ่าย ดังนี้
1.1 งบค่าสาธารณูปโภค ได้รับจัดสรรจาก สป. จานวน 218,100 บาท ใช้จ่ายจริง จานวน
218,100 บาท (นอกจากนี้ หน่วยงานขอรับการจัดสรรงบค่าสาธารณูปโภค (เพิ่มเติม) จาก สป. จานวน
250,000 บาท ใช้จ่ายจริง จานวน 250,000 บาท รวมเป็นเงินที่ใช้จริง จานวนทั้งสิ้น 468,100 บาท)
1.2 ค่ าตอบแทน ใช้ สอยและวั สดุ แผนตั้ง ไว้ จ านวน 876,200 บาท ใช้ จ่า ยจริ ง จ านวน
876,225 บาท สูงกว่าแผนที่ตั้งไว้ จานวน 25 บาท
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2
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2. งบโครงการวิช าการ แผนที่ตั้ง ไว้ จานวน 2,218,200 บาท (ประกอบด้วย งบดาเนินงาน
จานวน 210,000 บาท งบแหล่งอื่น (งบรายจ่ายอื่น) จานวน 2,008,200 บาท) ใช้จ่ายจริง จานวน
1,643,375.15 บาท โดยมีรายละเอียดในการใช้จ่าย ดังนี้
2.1 งบดาเนินงาน แผนตั้งไว้จานวน 210,000 บาท ใช้จ่ายจริงจานวน 244,405 บาท สูงกว่า
แผนที่ตั้งไว้ จานวน 34,405 บาท เนื่องจากมีโครงการที่มีความสาคัญต่อการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร
ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินกิจกรรม จึง จาเป็นต้องขออนุมัติง บประมาณเพิ่มเติมจากงบ
ดาเนินงานสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.2 งบแหล่งอื่น ซึ่งประกอบด้ วย งบรายจ่ ายอื่น แผนที่ตั้ ง ไว้ จ านวน 2,008,200 บาท
ใช้จ่ายจริง จานวน 1,398,970.15 บาท ต่ากว่าแผนที่ตั้งไว้ จานวน 609,229.85 บาท เนื่องจากโครงการ
ได้รับจัดสรรงบประมาณค่ อนข้างมาก ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบโครงการได้ใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นหลักความคุ้มค่าคุ้มทุน และคานึงถึงการบรรลุผลตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นหลัก
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย งบดาเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค (เพิ่มเติม ) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินประกันสังคม ค่าเช่า บ้าน ค่าซ่อมบารุง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการแกนนาเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
กลุ่มจังหวัด โครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่กลุ่มจังหวัด และค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุ
วงศ์ (โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุข
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กระทรวงศึกษาธิการ) รวมจานวนทั้ง สิ้น 2,128,520 บาท
ใช้จ่ายจริง จานวน 2,037,704.21 บาท ต่ากว่าแผนที่ตั้งไว้ จานวน 90,815.79 บาท
ตาราง แสดงแผนการจัดตั้งงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรรประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี 2561

1.งบบริหาร
จัดการ
องค์กร

จ่ายคิดเป็น
ร้อยละของงบ
ที่จ่ายจริงทั้งสิ้น

รายการ

งบที่ได้รบั

1.1 งบค่าสาธารณูปโภค

218,100.00

218,100.00

100.00

4.57

876,200.00

876,225.00

100.01

18.35

210,000.00

244,405.00

116.38

5.11

2,008,200.00

1,398,970.15

69.66

29.30

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

95.73
-

42.67
100.00

1.2 ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ
2. งบโครงการ 2.1 งบดาเนินงาน
วิชาการ
2.2 งบแหล่งอื่น
(งบรายจ่ายอื่น)
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบที่จ่ายจริง

จ่ายคิดเป็น
ร้อยละของ
งบที่ได้รบั
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แผนภูมิ แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับและงบที่จ่ายจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบที่ได้รับและ
ที่จ่ายจริง

งบค่า
สาธารณูปโภค

ค่าตอบแทน
โครงการ
ใช้สอยและวัสดุ งบดาเนินงาน

โครงการ
งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร
เพิ่มเติม

รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น

งบที่ได้รับ

218,100.00

876,200.00 210,000.00 2,008,200.00 2,128,520.00 5,441,020.00

งบที่จ่ายจริง

218,100.00

876,225.00 244,405.00 1,398,970.15 2,037,704.21 4,775,404.36

จ่ายคิดเป็นร้อยละ
(ของงบที่ได้รับ)

100.00

100.01

116.38

69.66

95.73

87.76

ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ได้จัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
จ านวน ทั้ ง สิ้ น 11 โครงการ/กิ จ กรรม โดยได้ รั บ จั ด สรรจากส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
มีรายละเอียดผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังต่อไปนี้
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ยุทธศาสตร์ ศธภ. 2 ข้อที่ 1 : พัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัด
ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและตอบสนองการพัฒนาของ
กลุ่มจังหวัดโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม

พัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหารและการจัด
การศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 6 : การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี ข้อที่ 4 : การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์ สป. ข้อที่ 1
: พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2. หลักการและเหตุผล (โดยสรุป)
จากจุดเน้นเชิงนโยบาย แนวทางการดาเนินงานและโครงการสาคัญ ของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน เป็นหลักในการดาเนินการให้เป็นรูปธรรม ด้านการพัฒนาระบบและการ
บริหารจัดการในการขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ กาหนดให้สานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงาน
ศึกษาธิก ารจังหวัด เป็ นฐานในการขั บเคลื่อ นนโยบายเพื่อ พัฒนาคุ ณภาพการศึ กษา และแนวทางการ
ดาเนินงานและโครงการหลักที่กระทรวงศึกษาธิก ารขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ จุดเน้นเชิง
นโยบาย 6 ด้าน ในจุดเน้นที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม ข้อ 4.4
เน้นการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ โดยให้มีการบูรณาการด้าน
ระบบข้อมูลสารสนเทศ มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 จัดตั้งขึ้นตามคาสั่งที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ กาหนดให้มีสานักงานศึกษาธิการภาคสิบแปดภาค สังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทาหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับ
ภาคและจังหวัด โดยการอานวยการ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับ
หน่วยงานในสั งกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่ วยงานอื่นหรื อภาคส่วนที่เ กี่ยวข้อ งในพื้ นที่นั้นๆ ซึ่ง ใน
การหน้าที่ดังกล่าว จาเป็นต้องมีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา ที่
ถูก ต้ อง ตรงกั น เป็ นปั จ จุ บัน ส่ งผลให้ส ามารถใช้ ข้ อ มูล เพื่ อการตั ด สิ นใจเชิง นโยบายที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้อย่าง แม่นตรง และมีประสิทธิภาพ จึงจัดทาโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ
การบริหารและการจัดการศึกษา ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อการบริหาร
และการจัดการศึกษา ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3.2 เพื่อให้สานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด มีข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
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4. กิจกรรมหลัก (ของโครงการ)
4.1 ส ารวจ รวบรวมความคิ ด เห็ น ของผู้ มี ส่ว นได้ ส่ ว นเสี ย เกี่ ย วกับ ความต้ องการสารสนเทศ
ความคาดหวังในการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ แนวทางการในการจัดเก็บ ข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อใช้ใน
การจัดทาตัวชี้วัดทางการศึกษาที่สะท้อนถึงคุณภาพของการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่
4.2 ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์และพัฒนาตัวชี้วัด รวมทั้งจัดทาดัชนีทางการศึกษาระดับภาค
4.3 ประชุมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความร่วมมือใน
การพัฒ นาข้อ มูลสารสนเทศทางการศึก ษา ในพื้ นที่ กลุ่ มจั ง หวัดภาคกลางตอนบน 2 จานวน 1 ครั้ ง
ระยะเวลา 1 วัน รวมจานวน 40 คน
4.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดระบบการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาแก่บุคลากรที่จัดทา
ข้อมูล ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จานวน 1 ครั้ง 3 วัน จานวน 50 คน
4.5 จัดทารายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับภาค
5. ผลการดาเนินงานจัดกิจกรรมตามโครงการ
5.1 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับความต้องการสารสนเทศ ความคาดหวังในการใช้
ประโยชน์จากสารสนเทศ แนวทางการในการจัดเก็บ ข้อมูลที่เหมาะสม
5.2 ดัชนีทางการศึกษาระดับภาค
5.3 เดิมกิจกรรมโครงการนี้ กาหนดให้มีประชุมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา เพื่อสร้างความ
ร่ ว มมื อ ในการด าเนิ น งานจั ด ท าข้ อ มู ลสารสนเทศระดั บ ภาค จ านวน 1 ครั้ ง แต่ เ นื่ อ งจากส านั ก งาน
ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยศู น ย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ มีก ารประกาศใช้ ร ะเบี ย บบริห ารข้ อ มู ล
สารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560 และอยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาคู่มือปฏิบัติง านเพื่อให้สานักงาน
ศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาจังหวัด ใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานบริหารข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัด สานักงานศึกษาธิการภาค 2 โดยกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา จึงได้
ปรับกิจกรรมจากการประชุมผู้บริหารการศึกษา เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาภาคแทน แต่ปัจจุบันสานักงานศึกษาธิการภาคก็ยังไม่สามารถดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดังกล่าวได้ เพราะหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษา ยังไม่แล้วเสร็จ สานักงานศึกษาธิการภาค 2 จึงได้ปรับให้มีการประชุมปฏิบัติการการพัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศการศึกษาระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด จานวน 3 ครั้ง ดังนี้
5.3.1 ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศการศึกษาระดับจังหวัด /ภาค เมื่อวันที่
30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุล สานักงานศึกษาธิการภาค 2 จัง หวัดลพบุรี
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด และ กศน.จังหวัด และบุคลากรศึกษาธิการภาค 2 รวมทั้งสิ้น 20 คน ซึ่งผลการประชุม
ครั้งนี้ทาให้การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศการศึกษาระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุวัตถุประสงค์
5.3.2 ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศการศึกษาระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ครั้ง
ที่ 2 วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมละโว้ (ชั้น 2) สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ลพบุรี
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศของสานั กงานศึกษาธิการจังหวัด
ได้แก่ ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อานวยกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ/ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบข้อมูล
สารสนเทศ บุ คลากร/นั กวิช าการ/เจ้ าหน้า ที่กลุ่ มนโยบายและแผนที่ รับผิด ชอบงานข้ อมูล สารสนเทศ
บุคลากร/นักวิชาการ/เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ และ
บุคลากรของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 รวม 30 คน กิจกรรมการประชุมประกอบด้วยการร่วมกาหนด
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แนวการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศการศึกษาระดับจังหวัด การชี้แจงให้ความรู้ระบบการจัดเก็บและการ
นาเข้าข้อมูลสารสนเทศการศึกษาระดับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้ร่วมกับ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีได้พัฒนาขึ้น สาหรับใช้ในการจัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ใน
พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประกอบด้วยจังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง
5.3.3 ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศการศึ กษาระดับจัง หวัด กลุ่มจัง หวั ด
ครั้ ง ที่ 3 ระหว่ า งวั น ที่ 15-16 สิ ง หาคม 2561 ณ ห้ อ งประชุ ม ละโว้ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 2
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่รับผิดชอบงานข้อมู ลสารสนเทศ
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ประกอบด้วย บุคลากร
ที่รับผิดชอบงานข้อมูลของแต่ละกลุ่มงาน ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 และคณะผู้จัดงาน รวม 25 คน
ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ผลการดาเนินงาน พบว่า ระบบจัดเก็บและโปรแกรมเก็ บข้อมูลซึ่ง ได้ร่วมกับสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีได้พัฒนาขึ้น สามารถรวบรวม ประมวล วิเคราะห์จัดทาข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล
เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการในระดับภาค ได้ค่อนข้างสมบูรณ์เฉพาะในส่วนของการศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ สาหรับการศึกษาที่จัดโดยสถานศึกษานอกสัง กัด บางแห่ง ได้ข้อมูลเฉพาะนักเรียน
ส่วนข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลครูและบุคลากรยังไม่สมบูรณ์ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
5.4 รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับภาค
6. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย และผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
มีฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
ในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 3 ฐาน
เชิงคุณภาพ
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา ใน
พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
ค่าเป้าหมาย : 5

ผลการดาเนินงาน
มีฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการจัด
การศึกษาในพื้นที่ จานวน 3 ฐาน
มีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อ
การบริหารและการจัดการศึกษา ของสานักงาน
ศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ
(ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน)

7. ผลการดาเนินงานสอดคล้องกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในตัวชี้วัดใดบ้าง
ตัวชี้ วัดที่ 1.1 ร้ อยละความส าเร็จ ของโครงการที่มีผ ลสัม ฤทธิ์ ตามเป้ าหมายของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสาเร็จในการจัดทาฐานข้อมูล/ข้อมูล สนับสนุนการดาเนินงาน
8. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
พฤศจิกายน 2560 – กันยายน สานักงานศึกษาธิการภาค 2
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9. งบประมาณ จากสานักงานศึกษาธิการภาค 2 จานวน 50,000.- บาท
โครงการได้รับ
งบประมาณ
ทั้งสิ้น

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

50,000.-

49,975.-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2

7,980.-

-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
11,942.-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
30,053.-

แหล่งงบประมาณ : สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หมวดรายจ่าย : ..........งบดาเนินงาน .................................
10. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
10.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1) ความไม่ ค รบถ้ ว นของบุ ค ลากรที่ ม าเข้ า ร่ ว มประชุ ม ท าให้ ไ ม่ ไ ด้ รับ ทราบแนวทางการ
ดาเนินงาน
2) การส่งข้อมูลล่าช้า ไม่เป็นไปตามกาหนดเวลาของหน่วยงานต้นสังกัด10.2 การบริหาร
10.2 บริหารความเสี่ยง:
1) ประสานหรือเร่งรัดการจัดส่งเอกสารตอบรับให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งผู้เข้าร่วมประชุม
แทนได้
2) บุคลากรผู้รับผิดชอบได้ฝึกปฏิบัติการจัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไปในทิศทาง
เดียวกัน
11. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
11.1 ปัญหา / อุปสรรค
1) ระบบข้ อ มู ล ยั งไม่ เ ป็ น ระบบเดี ย วกั น การบูร ณาการข้อ มู ล ระหว่ า งหน่ ว ยงานยั ง ไม่
สามารถบูรณาการกันได้อย่างแท้จริง
2) บุคลากร ยังขาดทักษะในการวิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูล
11.2 ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
1) ใช้ระบบฐานข้อมูลเดียวกัน
2) พัฒนาบุคลากร
12. โครงการนี้ เป็นโครงการที่หน่วยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ลาดับ หรือไม่
12.1  เป็น

อยู่ในลาดับที่  1  2  3

12.2  ไม่เป็น
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13. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ (จากการดาเนินโครงการ)
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 มีระบบการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุมตาม
กรอบและตัวชี้วัดทางการศึกษาในระดับจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การศึกษา และเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในการพัฒนาการศึกษาในระดับ
พื้นที่
14. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สานักงานศึกษาธิการภาค 2
15. ผู้รายงาน .....นางพรพิมล สาระรักษ์...........ตาแหน่ง .........นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ.............
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ ...1........เดือน........ตุลาคม............พ.ศ. ...2561..........................
ภาพกิจกรรม
ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศการศึกษาระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1
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ยุทธศาสตร์ ศธภ. 2 ข้อที่ 1 : พัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและตอบสนอง
การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม

จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
ยุทธศาสตร์ สป. ข้อที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2. หลักการและเหตุผล (โดยสรุป)
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ กาหนดให้มีสานักงานศึกษาธิการภาค จานวน 18 ภาค เพื่อปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทาหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด ประกอบด้วย
อานาจหน้าที่ ตามข้อ 2(1) ระบุถึงการกาหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคให้เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัด จากบทบาทหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการภาค จึงเป็นส่วนสาคัญของการจัดทา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ ให้เชื่อมโยง
และสอดคล้ องกับทิ ศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุท ธศาสตร์ของกระทรวงศึก ษาธิการ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แบบร่วมมือและบูรณการกับหน่วยงานใน ศธ. และหน่วยงานอื่นหรือ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด จึงเป็นแนวทางในการบรรลุจุดหมายของการพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่ และสิ่งที่สาคัญยิ่งในการจัดทายุทธศาสตร์ ที่จะต้องกาหนดจุดหมายของการพัฒนาให้
ชัดเจน เพื่อให้ยุทธศาสตร์ที่ได้ออกมานั้นตรงตามความต้องการ และดาเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง นั่นคือ
ต้องประกอบด้วย การกาหนดพันธกิจ (mission) วิสัยทัศน์ (vision) ประเด็นยุทธศาสตร์ (strategy issue)
เป้าประสงค์ (goal) ของแผนยุทธศาสตร์ การสร้า งตัวชี้วัด (Key Performance Identification) ค่า
เป้าหมาย (target) และกลยุทธ์ (strategy)
3. วัตถุประสงค์
เป็นแนวทางในการบรรลุจุดหมายของการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด แบบร่วมมือและบูรณการกับหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่
4. กิจกรรมหลัก (ของโครงการ)
4.1 ศึกษา วิเคราะห์ กาหนดกรอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด
4.2 ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาคของ
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 จานวน 4 ครั้ง
4.3 ประชุมกาหนดกรอบดัชนีข้อมูลเพื่อการวางแผนและกรอบแนวทางการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ จานวน 1 ครั้ง
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4.4 ประชุมปฏิบัติการทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 2 (กลุ่มจังหวัด)
จานวน 1 ครั้ง 3 วัน
4.5 สื่อสารและเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 2 (กลุ่มจังหวัด)
5. ผลการดาเนินงานจัดกิจกรรมตามโครงการ
5.1 จัดทากรอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด
5.2 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาคของ
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมละโว้ สานักงานศึกษาธิการภาค 2
อาเภอเมื อง จั งหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุ ประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนยุท ธศาสตร์ การศึกษาระดับภาคในพื้น ที่
รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย
ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษาในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ และนั ก วิ ช าการศึ ก ษาส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 2 จ านวน
ทั้งสิ้น 40 คน ผลการประชุมครั้งนี้ หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบได้รับทราบผลการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงานรวมถึงแผนการดาเนินงานต่อไปได้ชัดเจนมากขึ้น
5.3 ประชุมกาหนดกรอบดัชนีข้อมูลเพื่อการวางแผนและกรอบแนวทางการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมละโว้ สานักงานศึกษาธิการภาค 2
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กาหนดกรอบดัชนีข้อมูลเพื่อการวางแผนและกรอบแนว
ทางการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 เพื่อ
นาไปใช้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดให้ แล้วเสร็จภายใต้กรอบ
ระยะเวลาที่กาหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาที่
เกี่ยวข้องและนักวิชาการศึกษาสานักงานศึกษาธิการภาค 2 จานวนทั้งสิ้น 22 คน ผลการจัดประชุมครั้งนี้
ทาให้เกิดความชัดเจนร่วมกันต่อการกาหนดกรอบแนวทางและจัดทา (ร่าง) เครื่องมือติดตามฯ เพื่อนาไปใช้
ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนการศึ ก ษาจั ง หวั ด ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของส านั ก งาน
ศึกษาธิการภาค 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.4 จัดประชุมผู้บริหารการศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาระดั บภาคของสานัก
ศึกษาธิการภาค 2 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561
วั น ที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้ อ งประชุ ม ละโว้ ชั้ น 2 อาคารส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 2
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารศึ ก ษาระดั บ ภาคในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของส านั ก งาน
ศึกษาธิการภาค 2 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่
รับผิดชอบ และนักวิชาการศึกษาสานักงานศึกษาธิการภาค 2 จานวนทั้งสิ้น 40 คน ผลการประชุมครั้ง นี้
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ได้ชี้แจงและประสานงานโครงการกับหน่วยงานทางการศึกษา ซึ่งเป็นงานที่
กลุ่มงานต่าง ๆ ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 รับผิดชอบ ดังนี้ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา จานวน 3
เรื่อง ได้แก่ (1) การจัดทาแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) ของกระทรวงศึกษาธิการ (2)
การส่งเสริมสนับสนุนการพั ฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่ และ (3) การติดตามรายงานผล
ความก้าวหน้าในการดาเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561) กลุ่มพัฒนาการศึกษา จานวน 4 เรื่อง ได้แก่ (1)
โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภาษาไทยในพื้นที่ (2) โครงการติดตาม ประเมินผลการ
ดาเนินงานโครงการเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
ของจังหวัดที่เป็นพื้นที่นาร่อง ในพื้นที่ (จังหวัดสิงห์บุรี) (3) โครงการพัฒนารูปแบบในการพัฒ นาหลักสูตร
ต่อ เนื่ องเชื่ อมโยงการศึกษาขั้นพื้ นฐานกั บอาชี วศึ กษาและอุดมศึ กษา ในพื้ นที่รั บผิ ดชอบของส านั กงาน
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ศึกษาธิการภาค 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทา
รู ป แบบและแนวทางการพั ฒ นาหลั ก สู ต รต่ อ เนื่ อ งเชื่ อ มโยงการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานกั บ อาชี ว ศึ ก ษาและ
อุดมศึกษา และ (4) โครงการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่กลุ่มจังหวัด กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
จานวน 3 เรื่อง ได้แก่ (1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ในพื้นที่
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 2 (2) โครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์กระทรวง ศึกษาธิการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (3) กิจกรรม
สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขตตรวจ
ราชการที่ 2 และสาหรับวาระเพื่อพิจารณา ผลการพิจารณาทาให้ไ ด้ข้อตกลง 2 เรื่อง ได้แก่ (1) ยกร่าง
กรอบดัชนีชี้วัดทางการศึกษาระดับจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ สานักงานศึกษาธิการภาค 2 และ (2) กรอบ
ประเด็นการจัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (ข้อมูลเฉพาะกิจ) ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
5.5 ประชุมปฏิบัติการทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 2 ระหว่างวันที่
21-24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมชู ชัย บุรีศ รีอัม พวา อาเภออั มพวา จัง หวัดสมุท รสงคราม โดยมี
วัตถุ ประสงค์ เพื่ อ (1) ทบทวนและสร้ างความเข้าใจในทิ ศทางการพั ฒนาภาค (ภาคกลาง) การจัดท ากรอบ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเพื่อประสาน บริหาร และจัดทาข้อเสนอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับภาคและ
ระดั บจั งหวั ด (2) ทบทวนและจั ดท าแผนยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาการศึ กษาภาค 2 ภายใต้ โครงการจั ดท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 และ (3) จัดทา
กรอบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาการศึกษาระดับพื้นที่ของกลุ่ม
จังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
5.6 สื่อสารและเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 2 (กลุ่มจังหวัด)
6. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย และผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
ตัวชี้วัด : มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด
จานวน 1 ฉบับ
6.2 เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด : มีทิศทางในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ ให้เชื่อมโยง
และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึ กษาธิ ก าร และมียุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นากลุ่ม จั ง หวั ด
แบบร่วมมือและบูรณการกับหน่วยงานใน ศธ. และหน่วยงานอื่นหรือ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ผลการดาเนินงาน
มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษากลุ่มจังหวัด
จานวน 1 ฉบับ
1.มียุทธศาสตร์และบทบาทการ
พัฒนาภาคให้เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด
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ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
2. การบริหารจัดการศึกษาของ
หน่วยงาน/สถานศึกษามีความ
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ นโยบาย
และยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด

7. ผลการดาเนินงานสอดคล้องกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในตัวชี้วัดใดบ้าง
ตัวชี้วัดที่ 1: ความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสาคัญ /แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัด
ตามคารับ รองการปฏิ บัติ ราชการของกระทรวง/สานัก งานปลัด กระทรวงและแผนปฏิ บัติ ราชการของ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.1 : ร้อยละความสาเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
8. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2561 ณ ห้องประชุมละโว้ ชั้น 2 อาคารสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 2 จังหวัดลพบุรี และโรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวา อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
9. งบประมาณ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการได้รับ
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
92,600.-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
88,880.-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
13,180.-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
8,790.-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
66,910.-

แหล่งงบประมาณ : สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หมวดรายจ่าย : ............งบรายจ่ายอื่น......................................................
10. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
10.1 ปัจ จัยความเสี่ย ง : ภาคีเครือข่า ยไม่ เห็น ความสาคัญ กั บการมีส่ว นร่ว มในจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่อย่างแท้จริง
10.2 การบริหารความเสี่ยง : มีการแต่ง ตั้ง คณะทางานเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
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11. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
11.1 ปัญหา / อุปสรรค
ด้านบุคลากร ยังมีข้อจากัดในเรื่องความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะขาดทักษะการเป็นนักคิดเชิงวิเคราะห์ซึ่งเป็ นทักษะที่สาคัญในการดาเนินงานเพื่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
หน่ วยงานทางการศึ กษาส่ วนใหญ่ ยั ง ยึ ด นโยบายของหน่ วยต้ นสั ง กั ด ส่ ง ผลให้ ก ารจั ดท า
แผนพั ฒนาการศึ กษา/การก าหนดแผนงานโครงการของหน่ วยงาน ส่ วนใหญ่ ไม่ ตอบสนองกั บแผนพั ฒนา
การศึกษาของพื้นที่ ส่งผลให้มีหลายมาตรการในแผนพัฒนาการศึกษาภาค/จังหวัด ที่ไม่มีการนาไปขับเคลื่อนสู่
การปฏิบัติ
11.2 ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างความเข้าใจการพัฒนาการบริหารราชการแบบบูรณาการ ให้กับองค์กรในและนอก
กระทรวง ศึกษาธิการ เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับรูปแบบการทางานให้มีลักษณะเชิง บูรณาการ เกิดการ
แสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษาของพื้นที่
12. โครงการนี้ เป็นโครงการที่หน่วยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ลาดับ หรือไม่
12.1  เป็น อยู่ในลาดับที่  1  2  3
12.2  ไม่เป็น
13. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ (จากการดาเนินโครงการ)
การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงาน/สถานศึกษามีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
14. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สานักงานศึกษาธิการภาค 2
15. ผู้รายงาน .....นางพรพิมล สาระรักษ์...........ตาแหน่ง .........นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ.............
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ ...1........เดือน........ตุลาคม............พ.ศ. ...2561..........................

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2
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ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาฯ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมละโว้ สานักงานศึกษาธิการภาค 2 อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ประชุมกาหนดกรอบดัชนีข้อมูลเพื่อการวางแผนและกรอบแนวทางการติดตามประเมินผล
วันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมละโว้ สานักงานศึกษาธิการภาค 2 อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2
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ประชุมผู้บริหารการศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาระดับภาค
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมละโว้ ชั้น 2 อาคารสานักงานศึกษาธิการภาค 2

ประชุมปฏิบัติการทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 2
ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวา อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2
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ยุทธศาสตร์ ศธภ.2 ข้อที่ 2 : สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย
เพื่อการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม

โครงการเนสรนมพลังสร้างเนครือข่ายพัฒนาคุณภาพภาษาไทย
ในพื้นที่รับผนดชอบของสานักงานศึกษาธนการภาค 2

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 2 : ผลนต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ สป. ข้อที่ 3 : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษา ตามอัธยาศัย
2. หลักการและเหตุผล (โดยสรุป)
เนครือข่ายครูภาษาไทยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ได้จัดตั้งโดยสานักงานศึกษาธนการภาค 2
ซึ่งประกอบด้วยเนครือข่าย จานวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เนครือข่ายครูภาษาไทยจังหวัดลพบุรี ศูนย์เนครือข่าย
ครูภาษาไทยจังหวัดสนงห์บุ รี ศูนย์เนครือข่ายครูภาษาไทยจังหวัดชัยนาท และศูนย์เนครือข่ายครูภาษาไทย
จังหวัดอ่างทอง มีวัตถุประสงค์เนพื่อให้มีเนครือข่ายการแลกเนปลี่ยนองค์ความรู้ของครูกลุ่มสาระการเนรียนรู้
ภาษาไทยในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ทุกระดับการศึกษา ทุกสังกัด ทั้งภาครัฐและภาคเนอกชน ซึ่งจะ
เนป็ น การพัฒ นาการจั ด การเนรีย นการสอนภาษาไทยทุก ระดั บ การศึก ษาให้ มี คุณ ภาพ โดยมีก ลุ่ มพั ฒ นา
การศึกษา ทาหน้าที่เนป็นผู้สนับสนุนและอานวยความสะดวกในการดาเนนนนกนจกรรมให้แก่ศูนย์เนครือข่ายครู
ภาษาไทยจังหวัด ซึ่งเนป็นความร่วมมือที่ดาเนนนนการมาด้วยดีอย่างต่อเนนื่อง กนจกรรมหลักที่ดาเนนนนการ คือ
การจัดกนจกรรมแลกเนปลี่ยนเนรียนรู้ประสบการณ์ด้านภาษาไทยให้กับสมาชนก และการยกย่องเนชนดชูเนกียรตนครู
กลุ่มสาระการเนรียนรู้ภาษาไทย และจากผลการดาเนนนนการที่ผ่านมา 7 ปี เนป็นที่ปรากฏชัดแล้วว่าเนครือข่ายครู
ภาษาไทยสามารถเนป็นแกนกลางให้ครูภาษาไทยได้พบปะแลกเนปลี่ยนเนรียนรู้ซึ่ง กันและกัน ส่ง ผลถึง การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเนรียนรู้ภาษาไทยได้เนป็นอย่างดี ดังนั้นสานักงานศึกษาธนการภาค 2
จึงได้จัดทาโครงการเนสรนมพลังสร้างเนครือข่ายพัฒนาคุณภาพภาษาไทยขึ้น เนพื่อให้การพัฒนาเนครือข่ายและ
คุณภาพการจัดการเนรียนการสอนภาษาไทยในพื้นที่รับผนดชอบของสานักงานศึกษาธนการภาค 2 เนป็นไปอย่าง
ต่อเนนื่องและมีประสนทธนภาพต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เนพื่ อ สนั บ สนุ น ส่ ง เนสรน ม ให้ ศู น ย์ เน ครื อ ข่ า ยครู ภ าษาไทย เนป็ น แหล่ ง แลกเนปลี่ ย นองค์ ค วามรู้
และประสบการณ์ ระหว่างครูภาษาไทยในพื้นที่ รับผนดชอบของสานักงานศึกษาธนการภาค 2 ในการพัฒนา
การจัดการเนรียนการสอนภาษาไทยให้มีคุณภาพ
4. กิจกรรมหลัก (ของโครงการ)
4.1 ประชุมคณะกรรมการอานวยการศูนย์เครือข่ายครูภาษาไทย
4.2 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูภาษาไทยยอดเยี่ยมและดีเด่น
4.3 การแสดงผลงานนิทรรศการ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องเชิดชูเกียรติครูภาษาไทยยอดเยี่ยม
ครูภาษาไทยดีเด่น และผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น
4.4 สรุปผลการดาเนินโครงการฯ

รายงานผลการดาเนนนนงานตามแผนปฏนบัตนราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงานศึกษาธนการภาค 2
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5. ผลการดาเนินงานจัดกิจกรรมตามโครงการ
5.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการอานวยการศูนย์เนครือข่ายครูภาษาไทย ครั้งที่ 1/2561 เนป็น
งานเนลขานุการคณะกรรมการอานวยการศูนย์เนครือข่ายครูภาษาไทยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 กลุ่ม
พัฒนาการศึกษา สานักงานศึกษาธนการภาค 2 ได้จัดประชุมคณะกรรมการอานวยการศูนย์เนครือข่ายครู
ภาษาไทยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 จานวน 1 ครั้ง ในวันที่ 11 มกราคม 2561 เนวลา 13.30 –
16.30 น. ณ ห้ องพน กุล สานัก งานศึก ษาธน การภาค 2 อ าเนภอเนมื อง จั ง หวั ด ลพบุรี เนพื่ อรั บ ทราบผลการ
ดาเนนนนงานพัฒนาเนครือข่ายวนชาการ รายวนชาที่เนป็นจุดเนน้น (ภาษาไทย) ประจาปีงบประมาณ 2560 และ
ร่วมกันพนจารณาแผนการดาเนนนนงานของศูนย์เนครือข่ายครูภาษาไทยกลุ่มจัง หวัด /จัง หวัด ปีง บประมาณ
2561
5.2 กิจกรรมที่ 2 การคัดเนลือกครูภาษาไทยยอดเนยี่ยม ครูภาษาไทยดีเนด่น และผู้ใช้ภาษาไทยดีเนด่น
โดยมีวัตถุประสงค์เนพื่อยกย่องเนชนดชูเนกียรตนครูภาษาไทยและผู้ใช้ภาษาไทย ที่ปฏนบัตนตนตามมาตรฐานวนชาชีพ
และสร้างคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ให้มีขวัญกาลังใจในการปฏนบัตนหน้าที่ ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเนลือกจะได้รับ
โล่เนกีย รตนคุณของสานั กงานศึ กษาธนก ารภาค 2 ซึ่ง ในปี พ.ศ.2561 มี ผู้ที่ไ ด้รั บการคั ดเนลือกเนข้ารับ รางวั ล
จานวน 14 รางวัล ได้แก่ รางวัลครูภาษาไทยยอดเนยี่ยม จานวน 5 รางวัล รางวัลครูภาษาไทยดีเนด่น จานวน
5 รางวัล และรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเนด่น จานวน 4 รางวัล
5.3 กิจกรรมที่ 3 การจัดกนจกรรมแลกเนปลี่ยนเนรียนรู้และการยกย่องเนชนดชูเนกียรตนครูภาษาไทย การ
จัดงานในครั้งนี้ ศูนย์เน ครือข่า ยครูภาษาไทยจัง หวัด อ่างทอง รับผน ดชอบเนป็นเนจ้า ภาพหลั กในการจัดงาน
แสดงผลงานทางวนชาการ การแลกเนปลี่ยนเนรียนรู้และยกย่องเนชนดชูเนกียรตนครูภาษาไทย “ร้อยรัก ร้อย..ศรัทธา
เนทนดค่ าครู ภาษาไทย” ประจ าปี 2561 ผู้เน ข้าร่ วมงานประกอบด้ วย ผู้บรนห ารหน่วยงานทางการศึกษา
ศึกษานนเนทศก์ และสมาชนกศูนย์เนครือข่ายครูภาษาไทยทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ ผู้บรนหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และนักเนรียน จานวนทั้งสน้น 100 คน โดยมีกนจกรรม
1) การมอบโล่เนพื่อยกย่องเนชนดชูเนกียรตน ครูภาษาไทยยอดเนยี่ยม ครูภาษาไทยดีเนด่นและผู้ใช้ภาษาไทย
ดีเนด่น ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัล จานวน 14 ท่าน
2) การแสดงผลงานทางวนชาการ ของศูนย์เนครือข่ายครูภาษาไทยทั้ง 4 ศูนย์ และครูภาษาไทยยอด
เนยี่ยม ครูภาษาไทยดีเนด่นที่ได้รับรางวัล
3) การเนสวนาแลกเนปลี่ยนเนรียนรู้ของผู้ที่ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเนด่นและครูภาษาไทยยอดเนยี่ยม
ประจาปี พ.ศ.2561
โดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ อย่ า งดี ยน่ ง ในการจั ด นน ท รรศการแสดงผลงานด้ า นภาษาไทย จากศู น ย์
เนครือข่ายครูภาษาไทยจังหวัดชั ยนาท ลพบุรี สนงห์บุรี และอ่างทอง และสมาชนกศูนย์เนครือข่ายทุกจังหวัด
ทั้งนี้สานักงานศึกษาธนการภาค 2 ได้สารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบรนการ พบว่า ผู้รับบรนการ
มีความพึงพอใจต่อการดาเนนนนงานเนครือข่ายครูภาษาไทยของสานักงานศึกษาธนการภาค 2 ในภาพรวมระดับ
มากที่สุด ( X = 4.51) คนดเนป็นร้อยละ 90.20 เนมื่อพนจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยพบว่า ผู้รับบรนการมีความพึงพอใจต่อสน่งอานวยความสะดวกมากที่สุด ( X =4.57) ด้าน
เนจ้าหน้าที่ผู้ให้บรนการ ( X =4.54) ด้านคุณภาพการให้บรนการ ( X =4.49) และด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
การดาเนนนนงาน ( X =4.51)
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6. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย และผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

6.1 เชิงปริมาณ
ตัวชี้วัด : จานวนผู้เนข้าร่วมประชุม/กนจกรรม
ค่าเนป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ร้อยละ 100

6.2 เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด : ผู้รับบรนการมีความพึงพอใจ
ค่าเนป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ร้อยละ 90.20

7. ผลการดาเนินงานสอดคล้องกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในตัวชี้วัดใดบ้าง
ตัวชี้วัดที่ 1.1 : ร้อยละความสาเนร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธน์ตามเนป้าหมายของโครงการตาม
แผนปฏนบัตนราชการของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
8. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ธันวาคม 2560 – กันยายน 2561 ณ สานักงานศึกษาธนการภาค 2
9. งบประมาณ 70,000.-บาท
โครงการได้รับ
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
70,000.-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม (สะสม)
70,000.-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
4,430.-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
65,570.-

แหล่งงบประมาณ : สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หมวดรายจ่าย : ......งบดาเนินงาน.......................................................
10. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง : การดาเนนนนงานตามโครงการมีหลายกนจกรรม และอาจดาเนนนนการได้ไม่ทันตาม
กาหนดเนวลาตั้งไว้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : ควรมีการจัดทาปฏนทนนงานของกลุ่ม เนพื่อกาหนดระยะเนวลาการ
ดาเนนนนงานของทุกโครงการให้สอดคล้องกัน และมอบหมายให้มีผู้รับผนดชอบหลักในแต่ละกนจกรรม
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11. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
11.1 ปัญหา / อุปสรรค....................................................................................................................
11.2 ข้อเนสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข ..................................................................................................
12. โครงการนี้ เป็นโครงการที่หน่วยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ลาดับ หรือไม่
12.1  เนป็น

อยู่ในลาดับที่  1  2  3

12.2  ไม่เนป็น
13. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ (จากการดาเนินโครงการ)
สมาชนกศูนย์เนครือข่ายครูภาษาไทยจังหวัด 4 ศูนย์ (ชัยนาท ลพบุรี สนงห์บุรี และอ่างทอง) ได้มี
การแลกเนปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้เนพื่อพัฒนาการ
จัดการเนรียนการสอนภาษาไทยได้
14. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา สานักงานศึกษาธนการภาค 2
15. ผู้รายงาน นางสาวณัฐปภัสร์ ท่าเจ็ง

ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ

16. วันที่รายงาน ณ วันที่ ...........เนดือน....................................พ.ศ. ........................................................
ภาพกิจกรรม

รายงานผลการดาเนนนนงานตามแผนปฏนบัตนราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงานศึกษาธนการภาค 2

37

ยุทธศาสตร์ ศธภ.2 ข้อที่ 2 : สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย
เพื่อการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ตนดตาม ประเนมนนผลการดาเนนนนงานโครงการพัฒนาเนครือข่ายความร่วมมือ
การผลนตและพัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัด
ที่เนป็นพื้นที่นาร่องในพื้นที่รับผนดชอบของสานักงานศึกษาธนการภาค 2 :
จังหวัดสนงห์บุรี

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 : พัฒนาระบบบรนหารจัดการและส่งเนสรนมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ สป. ข้อที่ 4 : ส่งเนสรนมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษา
และการเนรียนรู้ตลอดชีวนต
2. หลักการและเหตุผล (โดยสรุป)
สืบเนนื่องจากร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาตนระยะ 20 ปี ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและเนสรนมสร้าง
ศักยภาพคน เนพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เนป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเนทศ มีความพร้อมทางกาย
ใจ สตนปัญ ญา มีความเนป็นสากล มีทักษะการคนดวนเนคราะห์อย่างมีเนหตุผล มีระเนบียบวนนัย เนคารพกฎหมาย
มีคุณธรรม จรนยธรรม รู้คุณค่าความเนป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง โดยให้ความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวนต ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเนรียนรู้ การปลูกฝังระเนบียบวนนัย คุณธรรม จรนยธรรม
เนสรนมสร้างให้มีคนมีสุขภาวะที่ดี และสร้างความอยู่ดีมีสุขของคนไทย ซึ่งยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาในข้างต้นจะ
เนป็นพื้ นฐานสาคัญในการสร้า งความสามารถในการแข่ง ขั นเนพื่อ ให้ป ระเนทศสามารถพัฒ นาไป สู่การเนป็ น
ประเนทศพัฒนา จึงจาเนป็นต้องยกระดับกากรผลนตและพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีประสนทธนภาพมากขึ้น
กระทรวงศึกษาธนการได้เนล็งเนห็นความสาคัญของยุทธศาสตร์ชาตนระยะ 20 ปี ที่เนป็นเนป้าหมายของ
การพัฒนาประเนทศ จึงได้น าแนวคนด ในการดาเนนนน งานโดยความร่ วมมื อบูร ณาการระหว่า งภาคเนอกชน
ภาคประชาชนและภาครั ฐ รวมถึ ง หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษา โดยให้ ภ าคเนอกชนเนป็ น ผู้ ใ ห้ ข้ อ เนสนอแนะ
และเนชื่อมโยงการตลาด ในขณะที่ภาครัฐเนป็นหน่วยงานสนับสนุน เนพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผลนตและ
พัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการและขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่ ดังนั้น
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธนการจึงเนห็นสมควรจัดโครงการพัฒนาเนครือข่ายความร่วมมือการผลนตและ
พัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ เนพื่อขับเนคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาและเนสรนมสร้าง
ศักยภาพคนและการสร้างความสามารถในการแข่งขันตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาตนไปสู่การปฏนบัตนในพื้นที่
ให้เนกนดประสนทธนผลและมีประสนทธนภาพ โดยกาหนดพื้นที่ดาเนนนนการนาร่อง สานักงานศึกษาธนการภาคละ 1
จัง หวัด และได้มอบหมายให้สานักงานศึกษาธนการภาค 2 ตนดตาม ประเนมนนผลการดาเนนนนงานโครงการฯ
ของจั ง หวัด ที่เนป็น พื้นที่น าร่อง จึงได้จัดท าโครงการตนดตาม ประเนมนน ผลการดาเนนนนงานโครงการพัฒนา
เนครือข่ายความร่วมมือการผลนตและพัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดที่เนป็น
พื้นที่นาร่อง ในพื้นที่รับผนดชอบของสานักงานศึกษาธนการภาค 2 : จังหวัดสนงห์บุรี ขึ้น
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เนพื่อ ตนด ตามผลการดาเนนน นงานโครงการพัฒ นาเนครือ ข่า ยความร่ วมมือ การผลนต และพั ฒนา
กาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ ของจังหวัดที่เนป็นพื้นที่นาร่อง : จังหวัดสนงห์บุรี
3.2 เนพื่อจัดทารายงานการตนดตามผลการดาเนนนนงานโครงการพัฒนาเนครือข่ายความร่วมมือการผลนต
และพัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดที่เนป็นพื้นที่นาร่อง : จังหวัดสนงห์บุรี
4. กิจกรรมหลัก (ของโครงการ)
4.1 ประชุมปฏนบัตนการเนพื่อจัดทาเนครื่องมือตนดตาม ประเนมนนผลฯ
4.2 ประชุมคณะทางาน/คณะกรรมการตนดตาม ประเนมนนผลการดาเนนนนงานโครงการฯ
4.3 ตน ดตามผลการดาเนนน นงานโครงการพัฒนาเนครื อข่ายความร่ วมมือการผลน ตและพั ฒนาก าลัง คน
ในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ ของจังหวัดที่เนป็นพื้นที่นาร่อง : จังหวัดสนงห์บุรี
4.4 ประชุมปฏนบัตนการสรุปผล/รายงานการตนดตามผลการดาเนนนนงานโครงการพัฒนาเนครือข่ายความ
ร่วมมือการผลนตและพัฒนากาลังคนในระดับจังหวั ดตามรูปแบบประชารัฐ ของจังหวัดที่เนป็นพื้นที่นาร่อง :
จังหวัดสนงห์บุรี
4.5 จัดทารายงานผลการตนดตามผลการดาเนนนนงานโครงการฯ
5. ผลการดาเนินงานจัดกิจกรรมตามโครงการ
5.1 จัดทาโครงการตนดตาม ประเนมนนผลการดาเนนนนงานโครงการพัฒนาเนครือข่ายความร่วมมือการ
ผลนตและพัฒนากาลัง คนในระดับจังหวัด ตามรูปแบบประชารั ฐ ของจัง หวัดที่เนป็น พื้นที่นาร่อง ในพื้น ที่
รับผนดชอบของสานักงานศึกษาธนการภาค 2 : จังหวัดสนงห์บุรี โดยได้รับการอนุมัตนจากศึกษาธนการภาค 2
5.2 จัดทาเนครื่องมือตนดตาม ประเนมนนผลฯ ร่วมกับ สนย.สป. และสนง.ศธภ.1-18 ประกอบด้วย
2.1) แบบสอบถามการตนดตามการดาเนนนนโครงการพัฒนาเนครือข่ายความร่วมมือการผลนต
และพัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
2.2) แบบสัมภาษณ์การตนดตามการดาเนนนนโครงการพัฒนาเนครือข่ายความร่วมมือการ
ผลนตและพัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
5.3 ประชุมคณะกรรมการตนดตามประเนมนนผลการดาเนนนนงานโครงการพัฒนาเนครือข่ายความร่วมมือ
การผลน ต และพั ฒ นาก าลั ง คนในระดั บ จั ง หวั ด ตามรู ป แบบประชารั ฐ ของจั ง หวั ด ที่ เน ป็ น พื้ น ที่ น าร่ อ ง
ในพื้นที่รับผนดชอบของสานักงานศึกษาธนการภาค 2 : จังหวัดสนงห์บุรี เนพื่อวางแผนการตนดตามการดาเนนนน
โครงการฯ เนมื่อวันที่ 21 มนถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพนกุล สานักงานศึกษาธนการภาค 2 อาเนภอเนมือง
จังหวัดลพบุรี
5.4 ตนดตามผลการดาเนนนนงานการพัฒนาเนครือข่ายความร่วมมือการผลนตและพัฒนากาลัง คนใน
ระดั บ จั ง หวั ด ตามรู ป แบบประชารั ฐ ของจั ง หวั ด ที่ เน ป็ น พื้ น ที่ น าร่ อ ง ในพื้ น ที่ รั บ ผน ด ชอบของส านั ก งาน
ศึกษาธนการภาค 2 : จังหวัดสนงห์บุรี จานวน 9 เนครือข่าย
5.5 ประชุมปฏนบัตนการสรุปผลการตนดตามผลการดาเนนนนงานโครงการพัฒนาเนครือข่ายความร่วมมือ
การผลนตและพัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดตามรู ปแบบประชารัฐ ของจังหวัดที่เนป็นพื้นที่นาร่อง : จังหวัด
สนง ห์ บุ รี จ านวน 1 ครั้ ง 2 วั น ระหว่า งวั น ที่ 6-7 กั น ยายน 2561 ณ โรงแรมเนขาใหญ่ คี รี ธ ารทน พ ย์
จังหวัดนครราชสีมา
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5.6 จัดทารายงานการตนดตาม ประเนมนนผลการดาเนนนนงานโครงการพัฒนาเนครือข่ายความร่วมมือการ
ผลน ต และพั ฒ นาก าลั ง คนในระดั บ จั ง หวั ด ตามรู ป แบบประชารั ฐ ของจั ง หวั ด สน ง ห์ บุ รี ที่ เน ป็ น พื้ น ที่ น าร่ อ ง
ในพื้นที่รับผนดชอบของสานักงานศึกษาธนการภาค 2
6. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย และผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

6.1 เชิงปริมาณ
ตัวชี้วัด : รายงานการตนดตาม ประเนมนนผล
การด าเนนน น งานโครงการพั ฒ นาเนครื อ ข่ า ยความ
ร่ ว มมื อ การผลน ต และพั ฒ นาก าลั ง คนในระดั บ
จังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดสนงห์บุรีที่
เนป็นพื้นที่นาร่องในพื้นที่รับผนดชอบของสานักงาน
ศึกษาธนการภาค 2
ค่าเนป้าหมาย : จานวน 40 เนล่ม

รายงานการตนดตาม ประเนมนนผลการดาเนนนนงาน
โครงการพัฒนาเนครือข่ายความร่ว มมือการผลนตและ
พัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
ของจั ง หวั ด สน ง ห์ บุ รี ที่ เน ป็ น พื้ น ที่ น าร่ อ ง ในพื้ น ที่
รับผนดชอบของสานักงานศึกษาธนการภาค 2 จานวน
40 เนล่ม

6.2 เชิงคุณภาพ
ตัวชี้ วัด : ระดับ ความสาเนร็ จของการ
ตน ด ตาม ประเนมน น ผล โครงการพั ฒ นาเนครื อ ข่ า ย
ความร่ ว มมื อ การ ผลน ต และ พั ฒ น าก าลั ง คน
ในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ ของจังหวัด
ที่เน ป็น พื้น ที่น าร่ อ งในพื้ นที่ กลุ่ มจั ง หวั ดภาคกลาง
ตอนบน 2
ค่าเนป้าหมาย : ระดับ 5

1.จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการตน ด ตาม
ประเนมนนผลการดาเนนนนงานโครงการฯ : จังหวัดสนงห์บุรี
2. ประชุ ม คณะกรรมการตน ด ตามประเนมน น ผลการ
ดาเนนนนงานโครงการพัฒนาเนครือข่ายความร่วมมือการผลนต
และพัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
ฯเนพื่อวางแผนการตนดตามฯ
3. ดาเนนนนการตนดตาม ประเนมนน ผลการดาเนนนนงาน
โครงการพัฒนาเนครือข่ายความร่ว มมือการผลนตและ
พัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐฯ
4. จั ด ท ารายงานการตน ด ตาม ประเนมน น ผลการ
ดาเนนนนงานโครงการฯ นาเนสนอผู้ บรนห ารหน่วยงาน
เนห็นชอบ โดยมีข้อเนสนอแนะ บางประเนด็น
5. จั ด ท ารายงานการตน ด ตาม ประเนมน น ผลการ
ด าเนนน น งานโครงการฯ เนสนอผู้ บ รน ห ารหน่ ว ยงาน
เนห็นชอบ โดยไม่ต้องแก้ไข

7. ผลการดาเนินงานสอดคล้องกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในตัวชี้วัดใดบ้าง
ตัวชี้วัดที่ 1.1 : ร้อยละความสาเนร็ จของโครงการที่มีผลสัมฤทธน์ตามเนป้าหมายของโครงการตาม
แผนปฏนบัตนราชการของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการดาเนนนนงานตามแผนปฏนบัตนราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงานศึกษาธนการภาค 2
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8. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ระหว่างเนดือนตุลาคม 2560 – เนดือนกันยายน 2561
ณ สานักงานศึกษาธนการภาค 2 และในพื้นที่สานักงานศึกษาธนการจังหวัดสนงห์บุรี
9. งบประมาณ จากสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธนการ
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเนรียนรู้ตลอดชีวนต
จานวน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
โครงการได้รับ
งบประมาณ
ทั้งสิ้น

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

100,000.-

100,000.-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
3,970.-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
5,200.-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4

11,590.-

79,240.-

แหล่งงบประมาณ : สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หมวดรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเนรียนรู้ตลอดชีวนต
10. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
10.1 ปัจจัยความเนสี่ยง : ความเนสี่ยงด้านการดาเนนนนงานเนนื่องจากการดาเนนนนโครงการจะเนป็นลักษณะการ
ประสานขอความร่วมมือ การปฏนบัตนงานร่วมกัน หรือการส่งเนสรนมการมีส่วนร่วม ซึ่งมีข้อจากัด ในด้านบุคลากร
และงบประมาณสนับสนุนการดาเนนนนงาน จึงอาจทาให้เนกนดอุปสรรคในการดาเนนนนโครงการไม่สามารถดาเนนนนการ
ได้ทันตามช่วงระยะ เนวลาและแผนการใช้จ่า ยงบประมาณตามที่กาหนดได้ ความเนสี่ ยงด้านการดาเนนนนงาน
เนนื่องจากมีหน่วยงานที่เนกี่ยวข้องในการดาเนนนนงานเนป็นจานวนมาก อาจทาให้เนกนดอุปสรรคในการสื่อสารและ
ความเนข้าใจที่ไม่ตรงกัน
10.2 การบรนหารความเนสี่ยง : มีการแต่งตั้งคณะทางานดาเนนนนโครงการ กาหนดแนวปฏนบัตน ขั้นตอน
และวนธีการดาเนนนนโครงการ และจัดประชุมชี้แจงเนพื่อสร้างความเนข้าใจในการดาเนนน นโครงการให้ผู้รับผนดชอบ
การเนข้าใจและเนกนดความชัดเนจน
11. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
11.1 ปัญหา / อุปสรรค .......................................................................................................
11.2 ข้อเนสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข ........................................................................................
12. โครงการนี้ เป็นโครงการที่หน่วยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ลาดับ หรือไม่
12.1  เนป็น

อยู่ในลาดับที่  1  2  3

12.2  ไม่เนป็น
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13. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ (จากการดาเนินโครงการ)
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเนอกชน และภาคประชาสังคม มีแนวทางการสร้างและพัฒนาเนครือข่ายความ
ร่วมมือการผลนตและพัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
14. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา สานักงานศึกษาธนการภาค 2
15. ผู้รายงาน นางสาวนนภา แสงพันธุ์ ตาแหน่ง นักวนชาการศึกษาชานาญการพนเนศษ
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 3 เนดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
ภาพกิจกรรม
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ภาพกิจกรรม (ต่อ)

รายงานผลการดาเนนนนงานตามแผนปฏนบัตนราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงานศึกษาธนการภาค 2

43

ยุทธศาสตร์ ศธภ.2 ข้อที่ 2 : สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย
เพื่อการพัฒนา จังหวัดในพื้นที่
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนารูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนนื่องเนชื่อมโยงการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สานักงานศึกษาธนการภาค 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภายใต้โครงการ
ส่งเนสรนมเนวทีและประชาคมเนพื่อการจัดทารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนนื่องเนชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธนการ
สอดคล้องกับ
1. ยุทธศาสตร์ชาตน 20 ปี ข้อที่ 3 : การพัฒนาและเนสรนมสร้างศักยภาพคน
2. นโยบายรัฐบาล ข้อที่ 4 : การศึกษาและเนรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศนลปะและวัฒนธรรม
(นโยบายหลัก)
3. ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 3 : ผลนตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวนจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ
การพัฒนาประเนทศ
4. ยุทธศาสตร์ สป. ข้อที่ 3 : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
2. หลักการและเหตุผล (โดยสรุป)
สืบเนนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 เนมื่อวันที่ 19
สนงหาคม 2559 พลเนอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนป็นประธานการประชุม ซึ่งนายกรัฐมนตรี
ได้ให้ความสาคัญของแนวทางการขับเนคลื่อนด้านการศึกษา โดยมุ่งเนน้นบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนทั้ง ภาครัฐ เนอกชน รวมถึงองค์กรประชาสังคม เนพื่อให้การพัฒนาด้านการศึกษามีความต่อเนนื่องและ
เนกน ด ความยั่ ง ยื น ในระยะยาวต่ อ ไป รวมทั้ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเนทศ และ
อุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0
กระทรวงศึกษาธนการเนห็นความสาคัญของการเนพน่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เนรียนมีทางเนลือก
ในการเนข้ า สู่ ก ารศึ ก ษาที่ ห ลากหลาย โดยเนฉพาะอย่ า งยน่ ง การให้ ผู้ เน รี ย นในสายอาชี พ ทั้ ง ผู้ เน รี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวนชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวนชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) สามารถเนข้าสู่เนส้นทางการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาได้ ในการนี้ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธนการจึงเนห็นควรจัดโครงการส่งเนสรนมเนวทีและ
ประชาคมเนพื่อการจัดทารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนนื่องเนชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับ อาชี วศึ ก ษาและอุ ด มศึ ก ษา เนพื่ อ ส่ ง เนสรน ม ให้ห น่ ว ยงานทางการศึ ก ษาในระดั บ ภู มน ภาคและจั ง หวั ด มี
นวัตกรรมที่จะสนับสนุนการศึกษาที่ต่อเนนื่องเนชื่อมระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบรนบทของพื้นที่ สามารถพัฒนาทักษะผู้เนรียนให้สอดคล้องกับความต้องการ
และบรน บ ททางการศึ ก ษาในแต่ ล ะสาขาวน ช าชี พ ให้ มี ทั ก ษะต่ อ ยอดในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี
ประสนทธนภาพ โดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมผ่านการจัดเนวทีและประชาคมเนป็นเนครื่องมือสาคัญในการ
สร้ า งและแนวทางในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รต่ อ เนนื่ อ งเนชื่ อ มโยงการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานกั บ อาชี ว ศึ ก ษาและ
อุดมศึกษาทั้งในระดับภูมนภาคและจังหวัด
ส านั ก งานศึ ก ษาธน ก ารภาค 2 ในฐานะส่ ว นราชการภู มน ภ าค มี อ านาจหน้ า ที่ ต ามค าสั่ ง คสช.
ที่ 19/2560 เนรื่องการปฏนรูปการศึกษาในภูมนภาคของกระทรวงศึกษาธนการ ข้อ 5 ให้มีสานักงานศึกษาธนการ
ภาค จานวนสนบแปดภาค สังกัดสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธนการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรี ว่าการ
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กระทรวงศึกษาธนการประกาศกาหนด เนพื่อปฏนบัตนภารกนจของ กระทรวงศึกษาธนการในระดับพื้นที่ ทาหน้าที่
ขับเนคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอานวยการ ส่งเนสรนม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา
แบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธนการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่
เนกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆ ฯลฯ โดยมีพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน รับผนดชอบ 4 จังหวัด ประกอบด้วย
จังหวัดลพบุรี จังหวัดสนงห์บุรี จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอ่างทอง และตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธนการ เนรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของสานักงานศึกษาธนการภาคและสานักงานศึกษาธนการจังหวัด
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธนการ ลงวันที่ 12 มนถุนายน 2560 ข้อ 1 และข้อ 2 กาหนดให้สานักงาน
ศึกษาธนการภาค มีหน้าที่ บทบาทและภารกนจในการกากับ ดูแล ตนดตาม ประเนมนนผล การพัฒนาการศึกษา
รวมทั้งประสานและพัฒนาการศึกษาในทุกมนตน โดยเนฉพาะการนานโยบายจากกระทรวงศึกษาธนการมาสู่การ
ปฏนบัตนในพื้นที่ ทั้งนี้นโยบายการเนพน่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เนรียนมีทางเนลือกในการเนข้าสู่การศึกษาที่
หลากหลาย นั บว่า เนป็ นนโยบายที่ สาคัญและจะต้ องผลัก ดัน ขับ เนคลื่อน ให้เนกน ดเนป็น รู ปธรรม ส านัก งาน
ศึกษาธนการภาค 2 โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา จึง ได้จัดทาโครงการพัฒนารูปแบบในการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนนื่องเนชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สานักงานศึกษาธนการภาค 2 ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เนพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนนื่องเนชื่อ มโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาให้ สอดคล้อ งกับบรนบ ทของพื้น ที่ 4 จั ง หวัด ได้แก่ จัง หวัดลพบุ รี จัง หวั ดสนง ห์บุรี จัง หวั ด
อ่างทองและจังหวัดชัยนาท
4. กิจกรรมหลัก (ของโครงการ)
1. ขออนุมัตนโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนนนนงานโครงการฯ ระดับภาค คณะทางาน
นน เน ทศตน ด ตามและประเนมน น ผล คณะท างานพน จ ารณาคั ด เนลื อ กสถานศึ ก ษาและคั ด เนลื อ กหลั ก สู ต ร
(ประกอบด้วย ศธภ.2,ศธจ,สถานศึกษา,ส่วนราชการอื่นที่เนกี่ยวข้องในพื้นที่)
2. ประชุมคณะกรรมการดาเนนนนงานโครงการฯ
2.1 ชี้แจงการดาเนนนนงานโครงการพัฒนารูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนนื่ องเนชื่อมโยง
การศึก ษาขั้น พื้ น ฐานกับ อาชีว ศึ ก ษาและอุ ด มศึ ก ษา ในพื้น ที่ กลุ่ ม จั ง หวั ด ที่รั บ ผน ดชอบ (ลพบุ รี สนง ห์ บุ รี
อ่างทอง ชัยนาท)
2.2 พนจารณาหลักเนกณฑ์การคัดเนลือกสถานศึกษาและหลักเนกณฑ์ในการคัดเนลือกหลักสูตร
เนพื่อมาพัฒนาหลักสูตรฯ
3.ประชุ มคณะทางานพนจารณาคัด เนลือ กสถานศึ กษาและพนจารณาคัด เนลือ กหลั กสูต ร เนพื่อเนสนอ
สถานศึก ษาและเนสนอหลั กสู ตรให้ คณะกรรมการด าเนนนน งานโครงการฯ พน จารณา ตามหลั กเนกณฑ์ก าร
คัดเนลือกสถานศึกษาและหลักเนกณฑ์การคัดเนลือกหลักสูตร จานวน 4 แห่ง ในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนนื่อง
เนชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
4.จัดทา MOU พัฒนาหลักสูตรโดยการเนบนกจ่ายงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัด อาชีวศึกษา/
อุดมศึกษาในพื้นที่รับผนดชอบที่ได้รับการคัดเนลือกในการพัฒนาหลักสูตร 4 แห่งๆ ละ 100,000 บาท
5.จัดกนจกรรมพัฒนารูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนนื่องเนชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา (Public Forum) ในพื้นที่ 4 จังหวัด (ลพบุรี สนงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท)
6.นนเนทศ ตนดตามและประเนมนนผลการดาเนนนนงานของสถานศึกษา (จานวน 4 แห่ง 4 จังหวัด)
รายงานผลการดาเนนนนงานตามแผนปฏนบัตนราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงานศึกษาธนการภาค 2
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7.ประชุมปฏนบัตนการเนพื่อจัดทารายงานผลการดาเนนนนงานโครงการพัฒนารูปแบบในการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนนื่องเนชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในพื้นที่ 4 จังหวัด
8. จัดทารายงานผลการดาเนนนนงานของโครงการ และนาเนสนอผู้บรนหารของกระทรวงศึกษาธนการ
และหน่วยงานที่เนกี่ยวข้อง
5. ผลการดาเนินงานจัดกิจกรรมตามโครงการ
ดาเนนนนการตามกนจกรรมภายใต้โครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัตนแล้ว ตามหนั งสือ ที่ ศธ 0239/พนเนศษ
ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 ดังนี้
1) เนข้าร่วมประชุมกับส่วนกลาง จานวน 2 ครั้ง คือ เนมื่อวันที่ 10-12 มกราคม 2561 ณ โรงแรม
เนอวาน่า กรุงเนทพฯ ตามหนังสือ ที่ ศธ 0239/พนเนศษ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 และวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์
2561 ณ โรงแรมเนอวาน่า กรุงเนทพฯ ตามหนังสือ ที่ ศธ 0239/พนเนศษ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
2) เนข้าร่วมประชุมเนชนงปฏนบัตนการร่วมกับ ศธภ.12 จานวน 1 ครั้ง เนมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2561
ตามหนังสือที่ ศธ 0239/พนเนศษ ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
3) จัดประชุมหารือแนวทางการดาเนนนนงานโครงการร่วมกับ ศธจ. 4 จัง หวัด ในพื้นที่รับผนดชอบ
เนมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2561 ณ สานัก งานศึกษาธน การภาค 2 ตามหนัง สื อ ที่ ศธ 0239/พนเนศษ ลงวันที่ 31
มกราคม 2561
4) จัดอบรมปฏนบัตนการการพัฒนาหลักสูตรฯ และชี้แจงแนวทางการดาเนนนนงานโครงการฯ กั บ
กลุ่มเนป้าหมายโครงการ เนมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลพบุรีอนนท์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี ผู้เนข้าร่วม
อบรม จานวนกว่า 70 คน โดยมีการบรรยายแนวทางการพัฒ นาหลัก สูตรเนลื่อนไหลต่อยอดจากระดั บ
อาชี ว ศึ ก ษาไปสู่ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาจากวน ท ยากรที่ มี ค วามรู้ ค วามเนชี่ ย วชาญ และการชี้ แ จงแนวทางการ
ดาเนนนนงานโครงการฯ ให้แก่กลุ่มเนป้าหมายที่มีความสนใจสมัครเนข้าร่วมโครงการฯ ตามหนังสือ ที่ ศธ 0239/
พนเนศษ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
5) จัดทาประกาศคณะกรรมการดาเนนนนงานโครงการฯ ระดับภาค ประกอบด้วยส่วนราชการต่างๆ
ที่เนกี่ยวข้อง ตามประกาศสานักงานศึกษาธนการภาค 2 เนรื่อง แต่ง ตั้ง คณะกรรมาการดาเนนนนการโครงการ
พัฒนารูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนนื่องเนชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สานักงาน
ศึกษาธนการภาค 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกาศเนมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
6) จัดทาคาสั่ง สานักงานศึกษาธนการภาค 2 ที่ 6/2561 เนรื่อง แต่งตั้งคณะทางานกาหนดหลักเนกณฑ์
การพนจารณาคัดเนลือกหลักสูตรเนพื่อเนข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนนื่องเนชื่อมโยง
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สานักงานศึกษาธนการภาค 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
7) จัดทาหนังสือแจ้งกับสถานศึกษาระดับอาชีว ศึกษาและระดับอุดมศึกษาในพื้นที่รับผนดชอบที่มี
ความสนใจเนสนอหลักสูตรเนข้าร่วมการพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฯ รับสมัครภายในวันที่ 26 มีนาคม
2561 ตามหนังสือที่ ศธ 0239/พนเนศษ ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 และหนังสือที่ ศธ 0239/140 ลงวันที่ 13
มีนาคม 2561
8) ประชุมซักซ้ อมแนวทางการดาเนนน นงานและแนวทางการจัดทาบันทึกข้อ ตกลงความร่วมมื อ
โครงการพัฒนารูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนนื่องเนชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
รายงานผลการดาเนนนนงานตามแผนปฏนบัตนราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงานศึกษาธนการภาค 2
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สานักงานศึกษาธนการภาค 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เนมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เนวลา 09.30
น. ณ ห้องประชุมละโว้ สานักงานศึกษาธนการภาค 2
9) จัดพนธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาหลักสูตรต่อเนนื่องเนชื่อมโยงระดับ
อาชี วศึ ก ษาและระดับ อุ ด มศึ ก ษา กั บสถานศึ ก ษา 3 แห่ง ได้แ ก่ วน ท ยาลั ย อาชี ว ศึก ษาลพบุ รี วน ทยาลั ย
อาชีวศึกษาสนงห์บุรีและมหาวนทยาลัยราชภัฏเนทพสตรี เนพื่อทาความร่วมมือร่วมกันในการจัดทาและพัฒนา
หลักสูตร จานวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1)หลักสูตรวนทยาศาสตร์และเนทคโนโลยี (วท.บ.) สาขาวนชาพลัง งาน
ทดแทน เนชื่อมโยงกับ ประกาศนียบัตรวนชาชีพ (ปวช.) สาขาวนชาพลังงานทดแทน ประกาศนียบัตรวนชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขาวนชาเนทคนนคพลังงาน วนทยาลัย เนทคนนคลพบุรี 2)หลักสูตรประกาศนียบัตรวนชาชีพ (ปวช.)
สาขาวนชาคหกรรมฐานวนทยาศาสตร์ กลุ่มวนชา แปรรูปอาหาร เนชื่อมโยงกับ คณะวนทยาศาสตร์และเนทคโนโลยี
(วท.บ.) สาขาวน ช าวน ท ยาศาสตร์ แ ละเนทคโนโลยี อ าหาร มหาวน ท ยาลั ย ราชภั ฏ เนทพสตรี 3)หลั ก สู ต ร
ประกาศนี ย บั ต รวน ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) สาขาวน ช าเนทคโนโลยี ส ารสนเนทศ เนชื่ อ มโยงกั บ คณะเนทคโนโลยี
สารสนเนทศ(วท.บ.) สาขาวนชาเนทคโนโลยีสารสนเนทศ มหาวนทยาลัย ราชภัฏเนทพสตรี และ 4)หลักสูต ร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวนชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวนชาการโรงแรม เนชื่อมโยงกับคณะวนทยาการจัดการ
(ศศ.บ.) สาขาวนชาการท่องเนที่ยวและการโรงแรม มหาวนทยาลัยราชภัฏเนทพสตรี เนมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม
2561 ณ สานักงานศึกษาธนการภาค 2 จังหวัดลพบุรี
10) ด าเนนน น การจั ด ท าหนั ง สื อ เนสนอปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธน ก าร พน จ ารณาอนุ มั ตน ก ารเนบน ก จ่ า ย
งบประมาณแทนกันให้กับสถานศึกษาทั้ง 3 แห่ง จานวนรวม 400,000 บาท โดยในส่วนของขั้นตอนการ
ดาเนนนนการอยู่ในความรับผนดชอบของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์แปละสานักอานวยการ สป. ตามหนังสือ
สานักงานศึกษาธนการภาค 2 ที่ ศธ 0239/244 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
11) นน เน ทศ ตน ด ตาม ผลการด าเนนน น งานซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า งการด าเนนน น งานโครงการฯ โดยการให้
สถานศึกษาจัดทารายงานผลการดาเนนนนงานตามแบบรายงานที่กาหนด
12) เนข้าร่วมการนนเนทศ ตนดตามและประเนมนนผลโครงการฯ จากสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธนการ
เนมื่อวันที่ 24-26 มนถุนายน 2561 ณ โรงแรมเนอวาน่า บางนา กรุงเนทพมหานคร โดยได้จัดทาข้อมูลผลการ
ดาเนนนนงานในรูปแบบไวนนลพร้อมขาตั้งจานวน 5 ชน้น เนพื่อจัดนนทรรศการนาเนสนอผลการดาเนนนนงานของ
สถานศึกษาในการจัดทาและพัฒนาหลักสูตร 4 หลักสูตร และผลการดาเนนนนงานในภาพรวมของสานักงาน
ศึกษาธนการภาค 2
13) เนข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สอนงาน (Coacher) ตามโครงการส่ง เนสรนมเนวทีและ
ประชาคมฯ เนมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สนง หาคม 2561 ณ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธนการ เนพื่ อ
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สอนงานในการพัฒนาหลักสูตร
14) จัดกนจกรรมประชุมเนสวนาเนวทีและประชาคม และการนนเนทศตนดตามการพัฒนาหลักสูตร ภายใต้
โครงการพัฒนารูปแบบและแนวทางทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนนื่องเนชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา เนมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมจุฑามาส ภัตตาคารไพบูลย์ ไก่ย่าง อาเนภอเนมือง
จังหวัดสนงห์บุรี เนพื่อเนป็นการสร้างการรับรู้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเนพื่อรองรับยุคไทยแลนด์ 4.0 และเนป็น
การถอดบทเนรียนรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเนชื่อมโยงกั นทั้ง 3 ระดับ รวมทั้งเนพื่อให้เนกนดความ
ร่วมมือในทุกภาคส่วนในการขับเนคลื่อนการดาเนนนนการพัฒนาหลักสูตร มีกนจกรรมการเนสวนาทางวนชาการจาก
ผู้เนชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒน การจัดแสดงผลการดาเนนนนงานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การแลกเนปลี่ยน
เนรียนรู้จากส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธนการในพื้นที่รับผนดชอบ ส่วนราชการที่เนกี่ยวข้อง ภาคเนอกชน ภาค
ประชาชน นักเนรียน นักศึกษา มีผู้เนข้าร่วมจานวน กว่า 220 คน
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15) จัดประชุมเนชนงปฏนบัตนการจัดทารายงานผลการดาเนนนนงานโครงการพัฒนารูปแบบในการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนนื่องเนชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึก ษาและอุดมศึกษา สานักงานศึกษาธนการภาค 2 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เนมื่อวันที่ 13 -15 กันยายน 2561 ณ ขลุงรนเนวอร์วนว โฮมสเนตย์ อาเนภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
โดยมีการประกาศแต่งตั้งคณะทางานจัดทารายงานผลการดาเนนนนงานโครงการพัฒนารูปแบบในการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนนื่องเนชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สานักงานศึกษาธนการภาค 2 ลงวันที่ 12
กันยายน 2561 เนพื่อมีหน้าที่รวบรวม วนเนคราะห์ สังเนคราะห์ สรุปข้อมูล ผลการดาเนนนนงานตามรูปแบบการ
รายงานที่สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธนการกาหนด และนามาจัดทาเนป็นรายงานผลการดาเนนนนงานการ
พั ฒ นารู ป แบบและแนวทางการพั ฒ นาหลั ก สู ต รต่ อ เนนื่ อ งเนชื่ อ มโยงการศึ ก ษาระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาและ
ระดับอุดมศึกษา เนสนอสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธนการต่อไป
6. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย และผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
ตัวชี้วัด : สานักงานศึกษาธนการภาค 2 มีรูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนนื่องเนชื่อมโยงการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ค่าเนป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 4 หลักสูตร
6.2 เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด : มีการพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนนื่องเนชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่ 4 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสนงห์บุรี จังหวัดอ่างทองและจังหวัดชัยนาท
ค่ า เนป้ า หมาย : รู ป แบบและแนวทางการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ต่อเนนื่องเนชื่อมโยง

ผลการดาเนินงาน
จานวน 4 หลักสูตร

สานักงานศึกษาธนการภาค 2
มีรูปแบบและแนวทางการพัฒนา
หลั ก สู ต ร ต่ อ เน นื่ อ ง เนชื่ อ มโ ย ง
การศึ ก ษาระดั บ อาชีว ศึ ก ษากั บ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา จ านวน 2
รูปแบบ

7. ผลการดาเนินงานสอดคล้องกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในตัวชี้วัดใดบ้าง
ตัวชี้วัดที่ 1.1 : ความสาเนร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธน์ตามเนป้าหมายของโครงการตามแผนปฏนบัตน
ราชการของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตัวชี้วัดที่ 5 : ระดับความสาเนร็จในการบูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก /โครงการที่สาคัญ
ของหน่วยงาน
8. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
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9. งบประมาณ
โครงการได้รับ
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
1,400,000-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
893,387.15

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

52,500 -

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
20,684 -

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
820,203.15

แหล่งงบประมาณ : สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธนการ
หมวดรายจ่าย : แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเนรียนรู้ตลอดชีวนต โครงการ
ปรับปรุง ระบบการเนรียนรู้ งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเนสรนมเนวทีและประชาคมเนพื่อการจัดทา
รู ป แบบและแนวทางการพั ฒ นาหลั ก สู ต รต่ อ เนนื่ อ งเนชื่ อ มโยงการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานกั บ อาชี ว ศึ ก ษาและ
อุดมศึกษา
10. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง : ความเนสี่ยงด้านการดาเนนนนงานเนนื่องจากมีหน่วยงานที่เนกี่ยวข้องในการดาเนนนนการ
เนป็นจานวนมาก อาจทาให้เนกนดอุปสรรคในเนรื่องการสื่อสารและความไม่เนข้าใจตรงกัน
การบริหารความเสี่ยง : มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนนนนงาน คณะทางานด้านต่างๆ และประชุม
ชี้แจงทาความเนข้าใจโครงการ
11. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
11.1 ปัญหา อุปสรรค : ส่วนกลางโดยหน่วยงานที่รับผนดชอบโครงการฯ ขาดการวางแผนการ
ดาเนนนนงานโครงการ การกาหนดแนวทางปฏนบัตนที่ชัดเนจน ทั้งในส่วนของการกาหนดเนป้าหมาย แนวทาง และ
งบประมาณ ทาให้ส่วนราชการไม่มีแนวทางการดาเนนนนงานโครงการฯ ที่ชัดเนจนและเนป็นไปในทนศทางเนดียวกัน
ส่งผลให้พบกับปัญหาและอุปสรรคหลายประการ เนช่น เนป้าหมายของโครงการฯ แนวทางการดาเนนนนงาน
และวนธีการเนบนกจ่ายงบประมาณที่แตกต่างกัน
11.2 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
1) ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนนนนงานโครงการฯ ระดับกระทรวง ระดับภาค และ
ระดับจังหวัด โดยกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดาเนนนนงานโครงการฯ ในแต่ละระดับ
2) ควรแต่งตั่งคณะทางานฯ กาหนดแนวทางปฏนบัตนการดาเนนนนงานโครงการฯ ที่เนป็นมาตรฐาน
ระดับประเนทศ กาหนดกรอบแนวทาง เนป้าหมายและแนวปฏนบัตนด้านการเนบนกจ่ายงบประมาณโครงการฯ
3) ควรจัดประชุมชี้แจงแนวปฏนบัตนการดาเนนนนงานโครงการฯ ในภาพรวมให้กับผู้เนกี่ยวข้องได้
ทราบและสามารถนาไปวางแผนการดาเนนนนงานในส่วนที่รับผนดชอบต่อไปได้
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12. โครงการนี้ เป็นโครงการที่หน่วยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ลาดับ หรือไม่
12.1  เนป็น

อยู่ในลาดับที่  1  2  3

12.2  ไม่เนป็น
13. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ (จากการดาเนินโครงการ)
นักเนรียน นักศึกษา มีทางเนลือกในการตัดสนนใจศึกษาต่อเนพื่อมีงานทาในพื้นที่บ้านของตนเนอง รวมทั้ง
ยังทาให้สามารถมองเนห็นเนส้นทางการศึกษาไปจนถึงการประกอบอาชีพในอนาคตได้
14. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา สานักงานศึกษาธนการภาค 2
15. ผู้รายงาน นายสุทลทัศน์ เนจรนญสุข ตาแหน่ง นักวนชาการศึกษาปฏนบัตนการ
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 8 เนดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

ภาพกิจกรรม
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ยุทธศาสตร์ ศธภ.2 ข้อที่ 3 : กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานทางการศึกษา
ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ตรวจ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ปีงบประมาณ 2561

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ สป. ข้อที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2. หลักการและเหตุผล (โดยสรุป)
ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกคาสั่งที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 อาศัยอานาจตามข้อ 5 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารประกาศให้ ตั้ ง ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค จ านวนสิ บ แปดภาค สั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทาหน้าที่ขับเคลื่อน
การศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยการอานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือ
และบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
นั้น และกาหนดให้มีอานาจหน้าที่ข้อ 5(3) กากับดูแลติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ และข้อ 5(4) สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผล
การดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจัง หวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีระบบการตรวจราชการ การกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ หน่วยงาน
ทางการศึกษาและสถานศึกษาซึ่งได้นานโยบายของรัฐและกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งรายงานผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะให้
กระทรวงศึ กษาธิการทราบเพื่อ หาแนวทางปรับ ปรุง และพั ฒนานโยบายให้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายที่กาหนด สานักงานศึกษาธิการภาค 2 จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ 2561
3.2 เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่
เขตตรวจราชการที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
3.3 เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจ
ราชการที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
4. กิจกรรมหลัก (ของโครงการ)
4.1 สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2561
4.2 การติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2561
4.3 การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจ
ราชการที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 – กันยายน 2561
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2
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5. ผลการดาเนินงานจัดกิจกรรมตามโครงการ
1. สนับสนุนการตรวจราชการกรณีพิเศษ
2. สนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
3. สนับสนุนการตรวจราชการกรณีปกติ
3.1 ลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 และ
รอบที่ 2 ประจาปี 2561
3.2 จั ด ท ารายงานผลการตรวจราชการ การติ ด ตาม ประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ประจาปี 2561
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
4.1 การประชุมซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560
4.2 ลงพื้นที่ประเมินผลตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ (วันที่ 9 , 10 , 16 , 17 พฤศจิกายน 2560)
4.3 ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 19 มกราคม 2561)
4.4 การจัดทารายงานผลการติดตามผลการดาเนินงานตามคารับรองฯ รอบ 9 เดือน และ
รอบ 12 เดือน
6. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย และผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
1) ระดั บความสาเร็จของการจัดทารายงานการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
2) ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของ
กร ะ ทร ว ง ศึ ก ษาธิ การ ใน พื้ น ที่ เ ขตตร ว จร าชก าร ที่ 2
ปีงบประมาณ 2561 จานวน 3 เรื่อง
3) ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานการติดตาม
ผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่เขต
ตรวจราชการที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
4) ระดั บ ความส าเร็ จ ของการจั ด ท ารายงานการ
ประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดผลการการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับ รองฯของสานั กงานศึก ษาธิ การจั ง หวั ด ในเขตตรวจ
ราชการที่ 2

ผลการดาเนินงาน
1.1 รายงานผลการการตรวจราชการ
รอบ 1 และ รอบ 2
1.2 แผนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ
2561
1.3 ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ตรวจราชการ
1.4 ทาเนียบหน่วยงานทางการศึกษา
1.5 รายงานประเมิ น ความพึ ง พอใจฯ
การตรวจราชการ
2.1 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิ น ผล นโยบายที่ เ ป็ น จุ ด เน้ น พิ เ ศษ
เ ฉ พ า ะ ด้ า น ข อ ง ผู้ ต ร ว จ ร า ช ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 3 เรื่อง
3.1 รายงานผลการติ ด ตามฯ รอบ 9
เดือน และรอบ 12 เดือน

6.2 เชิงคุณภาพ
รายงานการตรวจราชการ การติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ใน
พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 สามารถเป็นข้อมูล
ส าหรั บ ใช้ ใ นการพั ฒนาเชิ ง นโยบายแ ละยุ ท ธศาสตร์ ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการได้อย่างเป็นรูปธรรม
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7. ผลการดาเนินงานสอดคล้องกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในตัวชี้วัดใดบ้าง
ตัวชี้วัดที่ 1.1 : ระดับความสาเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ตัวชี้วัดที่ 1.8 : ระดับความสาเร็จในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการระดับภาค
8. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
9. งบประมาณ 195,300 บาท
โครงการได้รับ
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
195,300.-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
118,464.-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
13,675.-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
33,660.-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
11,610.-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
59,509.-

แหล่งงบประมาณ : สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หมวดรายจ่าย : งบรายจ่ายอื่น
10. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
10.1 ปัจจัยความเสี่ยง :
1. ข้ อ มูลสารสนเทศเพื่อ ใช้ใ นการสนั บสนุ นการตรวจราชการของผู้ต รวจราชการ เช่ น
จานวนสถานศึกษา ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกับข้อมูลที่กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน
2. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 2 มีภารกิจมากมาย
ซึ่งต้องรับผิดชอบงานของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมถึงงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย บางครั้งการ
ประสานการตรวจราชการเพื่อลงพื้นที่อาจมีความล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามกาหนดการได้
10.2 การบริหารความเสี่ยง :
1. เร่งรัด ติดตาม ให้หน่วยรับตรวจในพื้นที่รับผิดชอบดาเนินการกรอกข้อมูลพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในระบบสารสนเทศ E-Inspection
2. ประสานงานกับผู้ช่วยผู้ตรวจฯ และกาหนดลงพื้นที่ตรวจราชการใหม่ และประสานกับ
สถานศึกษาเพื่อกาหนดวันที่ลงพื้นที่อีกครั้ง
11. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
11.1 ปัญหา / อุปสรรค
1. ข้ อ มูลสารสนเทศเพื่อ ใช้ใ นการสนั บสนุ นการตรวจราชการของผู้ต รวจราชการ เช่ น
จานวนสถานศึกษา ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกับข้อมูลที่กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนจัดเก็บ
2. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 2 มีภารกิจมากมาย
ซึ่งต้องรับผิดชอบงานของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมถึงงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย บางครั้งการ
ประสานการตรวจราชการเพื่อลงพื้นที่อาจมีความล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามกาหนดการได้
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2
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11.2 ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
1. เร่งรัด ติดตาม ให้หน่วยรับตรวจในพื้นที่รับผิดชอบดาเนินการกรอกข้อมูลพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในระบบสารสนเทศ E-Inspection
2. ประสานงานกับผู้ช่วยผู้ตรวจฯ และกาหนดลงพื้นที่ตรวจราชการใหม่ และประสานกับ
สถานศึกษาเพื่อกาหนดวันที่ลงพื้นที่อีกครั้ง
12. โครงการนี้ เป็นโครงการที่หน่วยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ลาดับ หรือไม่
12.1  เป็น

อยู่ในลาดับที่  1  2  3

12.2  ไม่เป็น
13. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ (จากการดาเนินโครงการ)
1. การลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการฯ ส่งผลให้สถานศึกษามีขวัญและกาลังใจ
2. สถานศึกษาได้รับคาชี้แนะที่เป็นประโยชน์และส่งผลให้สถานศึกษานาไปต่อยอดในการ
ปฏิบัติงานได้
14. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สานักงานศึกษาธิการภาค 2
15. ผู้รายงาน นางกนกวรรณ บุญมาสุข ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
ภาพกิจกรรม

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2
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ยุทธศาสตร์ ศธภ. 2 ข้อที่ 3 : กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานทางการศึกษา
ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 2
ยุทธศาสตร์ สป. ข้อที่ 1

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 - 3)
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2
: ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
: พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

2. หลักการและเหตุผล (โดยสรุป)
สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาราจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กาหนดในมาตรา 54 ระบุว่า
รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยรัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้า
รับการศึกษาตามวรรคหนึ่งเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยสง
เสริมและสนับสนุ นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ ามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้ว ย
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กาหนดแนวทางจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ โดยอาศัยจังหวัดเป็นฐาน
ในการขับเคลื่อนหลักในการจัดการศึกษาในเชิงหลักการให้สถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่ รวมถึงบูรณาการ
และประสานความร่วมมือการจัดการศึกษาปฐมวัยร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นความสาคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
เด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) รวมทั้งเพื่อบูรณาการการทางานระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและจังหวัดเพื่อ
ขับเคลื่อนแนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจ
ตลอดถึงการพัฒนาผู้บริหารครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยมากยิ่งขึ้นอันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กปฐมวัย
ต่อไป
ดังนั้น จากบทบาทภารกิจของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน
และขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนของภูมิภาคให้สามารถดาเนินการตามแนวทางที่
รัฐบาลกาหนด จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ในพื้นที่
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 2 ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ให้แก่ผู้บริหาร ครูผู้สอน
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2
4. กิจกรรมหลัก (ของโครงการ)
กิจกรรมที่ 1 : เวทีเสวนาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3)
กิจกรรมที่ 2 : ติดตาม และรายงานพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3)
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2
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5. ผลการดาเนินงานจัดกิจกรรมตามโครงการ
กิจกรรมที่ 1 : เวทีเสวนาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3)
1) เด็กปฐมวัยได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2
2) ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย มีศักยภาพใน
การจัดการเรียนการสอนปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ
3) หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 เกิดการบูรณาการการทางาน
ร่วมกันในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
กิจกรรมที่ 2 : ติดตาม และรายงานพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3)
1) การจัดทาหน่วยการเรียนรู้ แผนจัดการเรียนรู้ แผนจัดประสบการณ์ครูต้องใช้เวลาใน
การจัดทา
2) การจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยยังมีผู้ปกครองขาดความเข้าใจรูปแบบและแนวทางใน
การจัดการศึกษาปฐมวัย
3) ครูไม่ครบชั้นเรียน /ขาดงบประมาณในการจ้างครูผู้สอน
4) สถานศึกษาของเอกชน และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีครูไม่ตรงเอก
5) การทางานที่มีข้อจากัด เพราะเป็นโรงเรียนเอกชน
6. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย และผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ ยวข้องและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง จานวน 80 คน
2.รายงานผลการดาเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยจานวน 1
เรื่ อ ง และงานวิ จั ย ความคิ ด เห็ น ครู ป ฐมวั ย ต่ อ หลั ก สู ต รฯ ปี 2560
จานวน 1 เรื่อง

ผลการดาเนินงาน
จานวน 100 คน
จานวน 2 เรื่อง

6.2 เชิงคุณภาพ
7. ผลการดาเนินงานสอดคล้องกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในตัวชี้วัดใดบ้าง
ตัวชี้วัดที่ 1.1 : ร้อยละความสาเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตัวชี้วัดที่ 1.7 : ระดับความสาเร็จในการดาเนินการวิจัยทางการศึกษา
8. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 ณ สานักงานศึกษาธิการภาค 2 และนอกสถานที่
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2
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9. งบประมาณ จานวน 150,000.- บาท
โครงการได้รับ
งบประมาณ
ทั้งสิ้น

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

150,000.-

127,949.-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
1,060.-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
95,753.-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
31,136.-

แหล่งงบประมาณ : สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หมวดรายจ่าย : .........งบรายจ่ายอื่น.......................................................
10. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
10.1 ปัจจัยความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน : เนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ ซึ่ง
ส่วนหนึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจทาให้เกิดอุปสรรคในเรื่องของการสื่อสารและ
ความเข้าใจไม่ตรงกัน
10.2 การบริหารความเสี่ยง : มีการสร้างเครือข่ายด้านการศึกษาทุกสังกัดโดยผ่านกระบวนการ
เวทีเสวนาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3)
11. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข (ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย)
11.1 ปัญหา / อุปสรรค
1. ผู้ปกครองไม่เข้าใจในการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ เพราะต้องการให้โรงเรียนเน้นให้เด็ก
อ่านออกเขียนได้
2. อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ
3. ภาระงานของครูที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนมีมาก
11.2 ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
1.จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อให้เห็นถึง ความสาคัญ ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
โรงเรียนซึ่งต้องคานึงถึงความเหมาะสมของการจัดการศึกษาในแต่ละช่วงวัย
2.การผลิตสื่อเองด้วยเศษวัสดุที่หาได้
12. โครงการนี้ เป็นโครงการที่หน่วยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ลาดับ หรือไม่
12.1  เป็น

อยู่ในลาดับที่  1  2  3

12.2  ไม่เป็น
13. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ (จากการดาเนินโครงการ)
1. เด็กปฐมวัยได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
2. ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยมีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 เกิดจากการบูรณาการการทางานร่วมกัน
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2
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14. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มตรวจราชการ และติดตามประเมินผล สานักงานศึกษาธิการภาค 2
15. ผู้รายงาน นางสาวธิรดา บัวตูม ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 เวทีเสวนาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3)

กิจกรรมที่ 2 ติดตาม และรายงานพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3)

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2
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ยุทธศาสตร์ ศธภ. 2 ข้อที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 6
ยุทธศาสตร์ สป. ข้อที่ 5

โครงการประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
การศึกษาในกลุ่มจังหวัดที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
: พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
: พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ

2. หลักการและเหตุผล (โดยสรุป)
จากการปฏิ รูป โครงสร้ างองค์ก รการบริ หารจั ด การศึ กษาในภู มิภ าคของกระทรวงศึก ษาธิก าร
ดังกล่าว ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
บริหารจัดการศึกษาตามอานาจหน้าที่หลายด้าน สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ตระหนักและเล็งเห็นว่าการ
ดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถือเป็นวาระเร่งด่วนที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติหรือผู้มีหน้าที่ในการบังคับใช้
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จาเป็นต้องรู้และเข้าใจให้ถ่องแท้ และจาก
การสารวจข้อมูลสภาพปัญหาการดาเนินงานของ กศจ. และ อกศจ. พบว่ามีปัญ หาและอุปสรรคในการ
ดาเนิน งานหลายประการ ปั ญหาประการหนึ่ง ในหลายประการมี สาเหตุ มาจากการปรั บเปลี่ย น แก้ไ ข
กฎหมาย กฎ ระเบียบหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนผ่านหรือช่วงปฏิรูปการศึกษา รวมทั้ง กรณีการ
จัดตั้งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดขึ้นมารองรับภารกิจการปฏิรูปการศึกษา และให้มีการเกลี่ยอัตรากาลัง
ของเจ้าหน้าที่ไปดารงตาแหน่งในหน่วยงานการศึกษาดังกล่าว ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
การศึกษาแห่งใหม่อาจยังไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลอย่างเพียงพอ
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ตระหนักและเล็งเห็นถึง สภาพปัญ หาดัง กล่าว จึงได้จัดทาโครงการ
ประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานการศึกษาในกลุ่มจัง หวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 เพื่อ ให้ ผู้เข้ าร่ วมการประชุม สัมมนาได้ เพิ่ มพู นความรู้ค วามเข้า ใจในกฎหมาย กฎ ระเบีย บ
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในช่วงเปลี่ยนผ่านกฎหมายปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใน
กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า ประชุ ม สั ม มนาได้ เ พิ่ ม พู น ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในช่วงเปลี่ยนผ่านกฎหมายปฏิรูปการศึกษา และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในกลุ่มผู้เข้าร่วม
ประชุมสัมมนา
3.2 เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่ง
ถือเป็น ต้น ทางของกระบวนการบริหารงานบุค คลข้า ราชการครู และบุค ลากรทางการศึก ษา ตลอดจน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ.
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2
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อกศจ. ดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกต้องตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
4. กิจกรรมหลัก (ของโครงการ)
4.1 ประชุมคณะทางาน
4.2 ประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานการศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน 2
5. ผลการดาเนินงานจัดกิจกรรมตามโครงการ
5.1 ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
5.2 จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานการศึกษาฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม
2561 ณ ห้องประชุมละโว้ สานักงานศึกษาธิการภาค 2
5.3 จั ดประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติก ารจั ด ทาคู่ มื อ เลขานุ ก ารคณะกรรมการศึ กษาธิ ก ารจั ง หวั ด “กศจ.”
(ด้านการบริหารงานบุคคล) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2561
5.4 จัดทาคู่มือการจัดทาระเบียบวาระการประชุม กศจ. (ด้านการบริหารงานบุคคล)
5.5 เผยแพร่คู่มือเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด “กศจ.” (ด้านการบริหารงานบุคคล)
แก่หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบสานักงานศึกษาธิการภาค 2 / หน่วยงานต้นสังกัด
6. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย และผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

6.1 เชิงปริมาณ
ตัวชี้วัด : คู่มือจัดทาระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) (ด้านการบริหารงานบุคคล)
ค่าเป้าหมาย : จานวน 1 เล่ม
6.2 เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนา มีความพึงพอใจ
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

จานวน 1 เล่ม

ร้อยละ 90.3

-

7. ผลการดาเนินงานสอดคล้องกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในตัวชี้วัดใดบ้าง
ตัวชี้วัดที่ 1.1 : ร้อยละความสาเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561 ณ สานักงานศึกษาธิการภาค 2
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9. งบประมาณ
โครงการได้รับ
งบประมาณ
ทั้งสิ้น

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

64,430.-

64,430.-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
6,270.-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
53,290.-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
4,870.-

แหล่งงบประมาณ : สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
หมวดรายจ่าย : ..........งบดำเนินงำน..................
10. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
10.1 ปัจจัยความเสี่ยง : มีความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน เนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งส่วน
หนึ่งสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจทาให้มีอุปสรรคในการสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน
10.2 การบริหารความเสี่ยง : สื่อสารชี้แจงให้เกิดความเข้าใจ ผ่านช่องทางการประชุมและเอกสาร
เผยแพร่ที่เกี่ยวข้อง
11. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
11.1 ปัญหา / อุปสรรค
ปั ญ หำกำรจั ด ท ำคู่ มื อ ฯ เนื่ อ งจำกกำรจั ด ท ำคู่ มื อ ต้ อ งแต่ ง ตั้ ง คณะท ำงำนในกำรจั ด ท ำ
ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลำกรซึ่งมำจำกหน่วยงำนกำรศึกษำต่ำงสังกัด จึงเกิดปัญหำควำมล่ำช้ำกำรรวบรวม
และหลอมรวมคู่มือ
11.2 ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
สร้ ำ งแรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ โดยก ำหนดให้ มี เ กี ย รติ บั ต รเชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ก่ ค ณะผู้ ร่ ว มงำน
โดยผู้บริหำรหน่วยงำนเป็นผู้ลงนำม
12. โครงการนี้ เป็นโครงการที่หน่วยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ลาดับ หรือไม่
12.1  เป็น

อยู่ในลาดับที่  1  2  3

12.2  ไม่เป็น
13. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ (จากการดาเนินโครงการ)
13.1 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานการศึกษา
ในกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนบน 2 ด าเนิ น งานได้ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บหลั ก เกณฑ์ แ ละ
แนวปฏิบัติ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
13.2 การประชุมพิจารณาของ อกศจ. และ กศจ. เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถูกต้องตาม
กฎหมายและข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นๆ ระยะเวลาในการประชุมพิจารณามีความรวดเร็วขึ้น
13.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลัง ใจในการปฏิบัติหน้าที่และส่ง ผลต่อ
ประสิทธิภาพในด้านการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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14. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางบัวพันธ์ แทบทาม นิติกรชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานศึกษาธิการภาค 2
15. ผู้รายงาน ......นางบัวพันธ์ แทบทาม ........ตาแหน่ง .........นิติกรชานาญการพิเศษ ...........
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ ....27.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ......2561......
ภาพกิจกรรม
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ยุทธศาสตร์ ศธภ. 2 ข้อที่ 5 : พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม

: โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานศึกษาธิการภาค 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 2 :
ยุทธศาสตร์ สป. ข้อที่ 4 :
(แผนพัฒนาบุคลากรฯ)
ยุทธศาสตร์ ศธภ.2 ข้อที่ 5 :

ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากร
พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

2. หลักการและเหตุผล (โดยสรุป)
กระทรวงศึกษาธิการ กาหนดให้ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบาย
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยค่านิยมหลักของคนไทย ประการที่ 10 มุ่งเสริมสร้างให้คน
ไทยทุกคนรู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ข้าราชการในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลทุ กข์
สุขของประชาชน หากใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือย จนมีหนี้สินล้นพ้นตัว ก็ย่อมจะส่งผลกระทบในทางลบต่อการ
ปฏิบัติง านได้ จึงจาเป็นต้องได้รับการอบรมพัฒนาให้มีจิตสานึกที่ถูกต้อง ด้วยการเรียนรู้การดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักคิดในการดาเนินชีวิตความวิถีแห่งความพอเพียง และมุ่งก้าว
ไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” อนึ่ง ผู้ปฏิบัติงานที่มีทัศนคติที่ดีต่องานนั้น จะทางานด้วยความรัก
และชอบในงานที่ทา การปฏิบัติงานก็เป็นไปอย่างมีความสุข และภาคภูมิใจ ทั้งนี้ ทีมงานนับเป็นปัจจัย
สาคัญที่นาไปสู่ความสาเร็จของเป้าหมาย ดังนั้น การพัฒนาทีมงาน การทางานร่วมกับสมาชิกในทีมได้อย่าง
มีความสุข มีเป้าหมายร่วมกัน มีเทคนิคในการสื่อสาร และขจัดความขัดแย้งในการทางานร่วมกัน ย่อมจะ
นามาซึ่งความสาเร็จและบรรลุเป้าหมายในการทางานร่วมกันและความสาเร็จขององค์กร
ด้ว ยเหตุ นี้ ส านั ก งานศึก ษาธิก ารภาค 2 จึง ได้ จัด ท าโครงการพัฒ นาบุค ลากรส านัก งาน
ศึกษาธิการภาค 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้น เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความตระหนักรู้ในความ
พอเพียงมีแนวคิดที่ถูกต้องสอดคล้องกับแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี มีความรู้ในการสร้างทีมงานและมีทักษะในทางานเป็นทีม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้การดาเนินชีวิตตามแนวพระราชดาริพอเพียงให้กับบุคลากร
3.2 เพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การท างานร่ ว มกั น เป็ น ที ม มี ค วามผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รและ
ความสัมพันธ์ อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงานให้กับบุคลากร
4. กิจกรรมหลัก (ของโครงการ)
4.1 กิจกรรมอบรมความรู้เรื่อง “วิถีชีวิตแห่งความพอเพียง”
4.2 กิจกรรมอบรมหลักสูตร “การสร้างทีมงานในองค์กร”
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5. ผลการดาเนินงานจัดกิจกรรมตามโครงการ
5.1 จั ด กิ จ กรรมอบรมความรู้ เรื่ อ ง “วิ ถี ชี วิ ต แห่ ง ความพอเพี ย ง” ระหว่ า งวั นที่ 13–14
พฤศจิ กายน 2560 ณ สานัก งานศึก ษาธิก ารภาค 2 (ลพบุรี ) และ โรงแรมจั นทรา รี สอร์ท จั ง หวั ด
นครนายก พร้อมกับศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศรียา ตาบลหินตั้ง อาเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก มีบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 15 คน
5.2 จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การสร้างทีมงานในองค์กร” ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์
2561 ณ รายาบุรี รีสอร์ท อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มีบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม จานวน
23 คน (คิดเป็นร้อยละ 96) มีระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 88 และมีระดับผลสัมฤทธิ์
หลังการฝึกอบรม คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91
6. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย และผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีผลสัมฤทธิ์หลังการอบรม
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
6.2.2 ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ 96

ร้อยละ 91
ร้อยละ 88

7. ผลการดาเนินงานสอดคล้องกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในตัวชี้วัดใดบ้าง
ตัวชี้วัดที่ 1.1 : ร้อยละความสาเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการ ตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
พฤศจิกายน 2560 – พฤษภาคม 2561 ณ สานักงานศึกษาธิการภาค 2 และนอกสถานที่
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9. งบประมาณ
โครงการได้รับ
งบประมาณ
ทั้งสิ้น

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4

70,300.-

70,300.-

25,350.-

44,950.-

-

-

แหล่งงบประมาณ : สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
หมวดรายจ่าย : งบรำยจ่ำยอื่น (ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ)
10. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
10.1 ปัจจัยความเสี่ยง : บุคลากรในสังกัดมีภารกิจที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ในห้วงเวลาเดียวกัน อาจทาให้การจัดอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
10.2 การบริหารความเสี่ยง : กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงานและนัด
หมายล่วงหน้าผ่านช่องทางการประชุมประจาเดือนและระบบไลน์กลุ่มของหน่วยงาน
11. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
11.1 ปัญหา / อุปสรรค : บุคลำกรมีภำระงำนค่อนข้ำงมำก หลำกหลำยและเร่งด่วน ทำให้
กำหนดกำรวัน เวลำ และสถำนที่จัดกิจกรรมตำมที่วำงไว้ คลำดเคลื่อน ไม่เป็นไปตำมแผนที่กำหนดไว้
11.2 ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข : สำรวจผู้สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้ล่วงหน้ำ ผ่ำนช่องทำงที่
ประชุม สำรวจโดยกำรแจ้งเวียนเป็นรำยบุคคล และประสำนทำงไลน์
12. โครงการนี้ เป็นโครงการที่หน่วยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ลาดับ หรือไม่
12.1  เป็น

อยู่ในลาดับที่  1  2  3

12.2  ไม่เป็น
13. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ (จากการดาเนินโครงการ)
ประชาชนมีค วามเชื่อถือ และเชื่อมั่น ในหน่วยงาน ซึ่ง มี การบริหารจัดการที่ดีด้วยความโปร่ง ใส
ซื่อสัตย์สุจริต ข้าราชการในสังกัด มีจิตสานึกที่ถูกต้อง ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
14. ผู้รับผิดชอบโครงการ
(1) นายสมศักดิ์ เลิศปรีชาสกุล นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
(2) นายสุนทร บุญสถิต นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
15. ผู้รายงาน ....นายสุนทร บุญสถิต ..........ตาแหน่ง ....นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

...........

16. วันที่รายงาน ณ วันที่ .....27......เดือน......กันยายน.......พ.ศ. ........2561......................
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ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานศึกษาธิการภาค 2
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ยุทธศาสตร์ ศธภ.2 ข้อที่ 5 : พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบริหารจัดการงบประมาณของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ สป. ข้อที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2. หลักการและเหตุผล (โดยสรุป)
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา
16 ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทาเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้อง
กับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ตามมาตรา 13 และมาตรา 9 ได้กาหนดไว้ว่า การบริหารราชการ
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ก่อนจะดาเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการไว้เป็นการล่วงหน้า โดยการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการต้องมีรายละเอียดของ
ขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ และส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร.กาหนด
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานตามภารกิจของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ตอบสนองภารกิจของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทาโครงการฯ นี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้สานักงานศึกษาธิการภาค 2 มีการบริหารงบประมาณเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3.2 เพื่อให้บุคลากรของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 มีส่วนร่วมในการกาหนดกรอบทิศทางใน
การปฏิบัติราชการ และร่วมกันดาเนินการตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์กร
4. กิจกรรมหลัก (ของโครงการ)
4.1 จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4.2 ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
4.3 สรุปผลและจัดทารายงานการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีง บประมาณ
พ.ศ. 2561
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5. ผลการดาเนินงานจัดกิจกรรมตามโครงการ
5.1 ประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 2 ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการ /คณะทางานร่วมกันวิเคราะห์
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวนและกาหนดทิ ศทางขององค์กร พิจารณา
กาหนดงาน/โครงการประจาปี วิเคราะห์ ประสานและบูรณาการงาน /โครงการ และจัดสรรงบประมาณ
งาน/โครงการ ในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5.2 จัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
จานวน 1 เล่ม ให้สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5.3 จัดทารายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาสที่ 1 รายไตรมาสที่ 2 และรายไตรมาสที่ 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงานรายเดือน (มกราคม – มิถุนายน 2561)
5.4 ประชุมติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5.5 จัดทารายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมทั้ง
รายงานผลการดาเนินงานรายเดือน (กรกฎาคม – กันยายน 2561)
5.6 จัดทารายงานการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย และผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ตัวชี้วัด : จานวนแผนปฏิบัติราชการของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 2
ค่าเป้าหมาย : จานวน 2 ฉบับ
6.1.2 ตัวชี้วัด : จานวนรายงานผลการดาเนินงานรายเดือน
ค่าเป้าหมาย : จานวน 12 ฉบับ
6.1.3 ตัวชี้วัด : จานวนรายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส
ค่าเป้าหมาย : จานวน 4 ฉบับ
6.1.4 ตัวชี้วัด : จานวนรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ค่าเป้าหมาย : จานวน 1 ฉบับ
6.2 เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด :
ค่าเป้าหมาย :

ผลการดาเนินงาน

จานวน 2 ฉบับ
จานวน 9 ฉบับ
จานวน 4 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

7. ผลการดาเนินงานสอดคล้องกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในตัวชี้วัดใดบ้าง
ตัวชี้วัดที่ 1.1 : ร้อยละความสาเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการ ตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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8. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2561 ณ สานักงานศึกษาธิการภาค 2 (ลพบุรี)
9. งบประมาณ
โครงการได้รับ
งบประมาณ
ทั้งสิ้น

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

10,000.-

10,000.-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
4,180.-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3

-

-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
5,820.-

แหล่งงบประมาณ : สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
หมวดรายจ่าย : งบดำเนินงำน
10. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
10.1 ปัจจัยความเสี่ยง :กำรส่งรำยงำนล่ำช้ำ ไม่เป็นไปตำมกำหนดเวลำของหน่วยงำยต้นสังกัด
10.2 การบริหารความเสี่ยง :มีระบบกำรติดตำมกำรส่งรำยงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
11. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
11.1 ปัญหา / อุปสรรค : กำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ มีควำม
ล่ำช้ำ เนื่องจำกแนวทำงดำเนินโครงกำร/กิจกรรม ยังขำดควำมชัดเจนในเบื้องต้น
11.2 ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข : หน่วยงำนส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ควรมีกำรประสำนควำม
ร่วมมือเพื่อควำมเข้ำใจร่วมกันในแนวทำงกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม ผ่ำนช่องทำงที่หลำยหลำกและ
รวดเร็วมำกยิ่งขึ้น
12. โครงการนี้ เป็นโครงการที่หน่วยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ลาดับ หรือไม่
12.1  เป็น

อยู่ในลาดับที่  1  2  3

12.2  ไม่เป็น
13. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ (จากการดาเนินโครงการ)
กำรบริหำรรำชกำรมีควำมโปร่งใส และกำรบริหำรงบประมำณเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
14. ผู้รับผิดชอบโครงการ
(1) นายตรีเนตร สายสุ่ม นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
(2) นายสุนทร บุญสถิต นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
15. ผู้รายงาน ...นายสุนทร บุญสถิต ........ตาแหน่ง .......นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ................
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ ....27......เดือน...กันยายน........พ.ศ. ......2561......................
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2
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ภาพกิจกรรม
โครงการบริหารจัดการงบประมาณของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานศึกษาธิการภาค 2
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ยุทธศาสตร์ ศธภ. 2 ข้อที่ 5 : พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สานักงานศึกษาธิการภาค 2
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ศธ. ข้อที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ สป. ข้อที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2. หลักการและเหตุผล (โดยสรุป)
เนื่ อ งด้ ว ยส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 2 เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการ ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ เพื่อให้การจัดการพื้นที่บางส่วนภายใน
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ซึ่งมีสภาพไม่เป็นระเบียบ ให้มีสภาพภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม และสามารถใช้
เป็นแหล่ง เรียนรู้ด้านเกษตรพอเพียง ตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับบุคลากรในสัง กัด
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 บุคลากรจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางการศึกษาและประชาชนโดยทั่วไป
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 จึงได้จัดทาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สานักงานศึกษาธิการภาค 2
นี้ขึ้น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ด้านหลังของหน่วยงานให้มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นสวยงาม และใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดาริต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ด้านหลังของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ให้มีสภาพร่มรื่นสวยงาม
และมี “สวนพอเพียง”
3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีพื้นที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
4. กิจกรรมหลัก (ของโครงการ)
4.1 ประชุมคณะทำงำน
4.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดทำ “สวนพอเพียง”
5. ผลการดาเนินงานจัดกิจกรรมตามโครงการ
5.1 ประชุมผู้อานวยการกลุ่มงานเพื่อหาแนวทางการดาเนินงานโครงการ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม
2561 ณ ห้องประชุมพิกุล สานักงานศึกษาธิการภาค 2
5.2 ประชุมคณะทางาน เพื่อทราบแนวทางการดาเนินงานโครงการฯ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561
ณ ห้องรับรองศึกษาธิการภาค สานักงานศึกษาธิการภาค 2
5.3 ดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดทา “สวนพอเพียง” จานวน 1 แห่ง
5.4 จากการประเมินความพึงพอใจ ของบุคลากรสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ที่มีต่อการปรับปรุง
ภูมิทัศน์และจัดทา “สวนพอเพียง” พบว่า บุคลากรในหน่วยงานมีความพึงพอใจ ร้อยละ 89

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2

74

6. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย และผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

6.1 เชิงปริมาณ
ตัวชี้วัด : จานวนพื้นที่ ที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
จัดทา”สวนพอเพียง”
ค่าเป้าหมาย : จานวน 1 แห่ง
6.2 เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัด : บุคลากรในหน่วยงานมีความพึงพอใจ
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

จานวน 1 แห่ง

ร้อยละ 89

7. ผลการดาเนินงานสอดคล้องกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในตัวชี้วัดใดบ้าง
ตัวชี้วัดที่ 1.1 : ร้อยละความสาเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการ ตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
พฤศจิกายน 2560 – กันยายน 2561 ณ พื้นที่ภายในสานักงานศึกษาธิการภาค 2
9. งบประมาณ
โครงการได้รับ
งบประมาณ
ทั้งสิ้น
50,000.-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
50,000.-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3

-

-

-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
50,000.-

แหล่งงบประมาณ : สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
หมวดรายจ่าย : งบดำเนินงำน
10. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
10.1 ปัจจัยความเสี่ยง : การดาเนินงานตามโครงการ อาจมีการติดขัดจากปัญหาสภาพพื้นที่
10.2 การบริหารความเสี่ยง : แต่งตั้งคณะทางาน เพื่อร่วมกันแสวงหาแนวทางการดาเนินการ
11. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
11.1 ปัญหา / อุปสรรค : การดาเนินงานล่าช้า เนื่องจากอยู่ในห้วงฤดูฝน
11.2 ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข : ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในขณะดาเนินการ
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12. โครงการนี้ เป็นโครงการที่หน่วยงานภูมิใจ 1 ใน 3 ลาดับ หรือไม่
12.1  เป็น

อยู่ในลาดับที่  1  2  3

12.2  ไม่เป็น
13. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ (จากการดาเนินโครงการ)
-

ประชำชนทั่วไป มีโอกำสได้ศึกษำเรียนรู้ด้ำนเกษตรพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ

14. ผู้รับผิดชอบโครงการ
(1) กลุ่มอานวยการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา และคณะทางาน
(2) นายสุเมธ จันทรชิต นักวิชาการศึกษาชานาญการ
15. ผู้รายงาน ....นายสุนทร...บุญสถิต......ตาแหน่ง .....นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ....................
16. วันที่รายงาน ณ วันที่ ....27......เดือน....กันยายน......พ.ศ.....2561.................
ภาพกิจกรรม
ดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดทา “สวนพอเพียง
ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สานักงานศึกษาธิการภาค 2
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ภาพกิจกรรม (ต่อ)
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ส่วนที่ 4
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
การจัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 2
สามารถสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทางานเพื่อให้การ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ดังนี้
ปัญหา / อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1.การบริหารจัดการระบบข้อมูลทางการศึกษา 1.ควรกาหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาและใช้
ยัง ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้ง การบูรณา ระบบฐานข้อมูลฐานเดียวกัน
การข้ อ มู ล ระหว่ า งหน่ ว ยงานยั ง ไม่ สามารถ
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ข้อมูลสารสนเทศที่จะใช้ในการกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษาส่วนหนึ่งไม่ทันสมัย และ
ไม่ครอบคลุม อาจมีผลต่อการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมไม่เที่ยงตรง

2. ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาคและส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัด ควรเร่งดาเนินการสร้างฐานข้อมูล
ทางการศึ ก ษาของจั ง หวั ด และภาค เพื่ อ ใช้ ใ นการ
บริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

3. ข้ อมู ลสารสนเทศเชิ งพื้ นที่ ด้ านการศึ กษาและ 3.ควรมี ก ารบู ร ณาการเชื่ อ มโยงระบบ โดยมี
ความต้ อ งการแรงงานเพื่ อ การวางแผนจั ด คณะกรรมการที่เป็นภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่
การศึกษาเพื่อการมีงานทา ยังขาดการเชื่อมโยง ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและพัฒนาระบบการจัดทา
บูรณาการในระบบฐานข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆที่ ฐานข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกัน
เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ข้อมูลที่ได้รับขาดความครบถ้วน
สมบูรณ์ อาจทาให้ข้อมูลที่ได้ไม่สามารถนาไปใช้
ประกอบในการตั ด สิ น ใจเชิ ง นโยบายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
4.บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ยังขาดทักษะใน
การวิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูล

4.ควรมี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ทั ก ษะในการ
วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

5. บุ ค ลากรที่ เกี่ ยวข้ องกั บการจั ดท าแผนของ 5. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ควรส่งเสริม
หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้หน่วยงานเร่ง พัฒนาทักษะของบุคลากร
ยัง ขาดทักษะและประสบการณ์ในการจัดทาแผน ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่
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ปัญหา / อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

6.บุคลากร ยังมีข้อจากั ดในเรื่องความรู้ ความ 6. สนั บ สนุ น การพั ฒ นาบุ ค ลากร ให้ มี ค วามรู้
เข้า ใจ และประสบการณ์ ในการปฏิบั ติง าน ขาด สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานได้
ทักษะการเป็นนักคิดเชิงวิเคราะห์ ซึ่งมีความสาคัญ อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
7.หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ยั ง ยึ ด
นโยบายของหน่ วยต้ นสั งกั ด ส่ งผลให้ การจั ดท า
แผนพัฒนาการศึกษา/การกาหนดแผนงานโครงการ
ของหน่วยงาน ยังไม่ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษา
ของพื้ นที่ ส่ งผลให้ มีหลายมาตรการในแผนพัฒนา
การศึกษาภาค/จังหวัด ที่ไม่มีการนาไปขับเคลื่อนสู่
การปฏิบัติ

7. สร้างความเข้าใจการพัฒนาการบริหารราชการ
แบบบู รณาการ ให้กั บองค์ก รในและนอกกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารปรั บ รู ป แบบการ
ทางานให้ มีลัก ษณะเชิง บู รณาการ เกิ ดการแสวงหา
ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้ง
เปิ ด ให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา
การศึกษาของพื้นที่

8.หน่ ว ยงานส่ ว นกลาง ที่ รั บ ผิ ด ชอบเป็ น
เจ้ า ภาพหลั ก งานโครงการฯ ยั ง ขาดการวาง
แผนการดาเนินงานโครงการ การกาหนดแนวทาง
ปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจน ทั้ ง ในส่ ว นของการก าหนด
เป้ า หมาย แนวทาง และงบประมาณ ท าให้
หน่วยงานผู้ปฏิบัติในพื้นที่ ขาดแนวทางการดาเนิน
โครงการฯ ที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ซึ่งส่งผลให้ เป้าหมายของโครงการฯ แนวทางการ
ดาเนินงาน และวิธีการเบิกจ่ายงบประมาณมีความ
แตกต่างกัน

8.1 ควรแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งาน
โครงการฯ ระดั บ กระทรวง ระดั บ ภาค และระดั บ
จัง หวัด โดยกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ดาเนินงานโครงการฯ ในแต่ละระดับ
8.2 ควรแต่ ง ตั่ ง คณะท างานฯ ก าหนดแนวทาง
ปฏิ บั ติ ก ารด าเนิ น งานโครงการฯ ที่ เ ป็ น มาตรฐาน
ระดับประเทศ กาหนดกรอบแนวทาง เป้าหมายและ
แนวปฏิบัติด้านการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ
8.3 ควรจัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการดาเนินงาน
โครงการฯ ในภาพรวมให้กับผู้เกี่ยวข้องได้ทราบและ
สามารถน าไปวางแผนการด าเนิ น งานในส่ ว นที่
รับผิดชอบต่อไปได้

9. การดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการ
9. หน่ ว ยงานส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค ควร
จั ด สรรงบประมาณเกิ ด ความล่ า ช้ า เนื่ อ งจาก ประสานความร่วมมือ เพื่อความเข้าใจร่วมกันในแนว
แนวทางดาเนินโครงการ/กิจกรรม ยังขาดความ ทางการด าเนิ นโครงการ/กิ จ กรรม ผ่ านช่ อ งทางที่
ชัดเจนในเบื้องต้น
หลายหลากและรวดเร็วมากยิง่ ขึ้น
10. ข้อ มูลสารสนเทศเพื่อใช้ ในการสนับสนุ น 10. ควรเร่ง รัด ติดตาม ให้หน่ วยรับตรวจในพื้น ที่
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ เช่น จานวน รับผิดชอบดาเนินการกรอกข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษา ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือไม่ตรง กั บ นโยบายของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ในระบบ
กับข้อมูลที่กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนจัดเก็บ
สารสนเทศ E-Inspection
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ปัญหา / อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

11. ผู้ ต รวจราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารที่
1 1 . ป ร ะ ส า น กั บ ผู้ ช่ ว ย ผู้ ต ร ว จ ร า ช ก า ร
รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 2 มีภารกิจมากมาย กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และก าหนดลงพื้ น ที่ ต รวจ
ซึ่ ง ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบงานของส านั ก งานลู ก เสื อ ราชการใหม่ และประสานกับสถานศึกษาเพื่อกาหนด
แห่งชาติ รวมถึงงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย วันที่จะลงพื้นที่อีกครั้ง
บางครั้งการประสานการตรวจราชการเพื่อลงพื้นที่
อาจมีความล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามกาหนดการได้
12. การแต่ ง ตั้ ง คณะท างานประกอบด้ ว ย
12. ควรเสริ ม สร้า งแรงจูง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ ด้ว ยการ
บุคลากรจากหน่วยงานต่างสังกัด ทาให้เกิดความ มอบเกี ย รติ บั ต รเชิ ด ชู เ กี ย รติ ใ ห้ แ ก่ ค ณะท างาน
ล่าช้าในการปฏิบัติ
โดยนาเสนอให้ผู้บริหารเป็นผู้ลงนาม
13.บุคลากรภายในหน่วยงาน มีภาระงานมาก 13. สารวจกลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม
หลากหลายและเร่งด่วน ทาให้การกาหนดวัน เวลา ได้ล่วงหน้า ผ่านช่องทางที่ประชุม การแจ้งเวียน ทาง
และสถานที่ จั ด โครงการ/กิ จ กรรมตามที่ ว างไว้ ไลน์กลุ่ม และไลน์ส่วนบุคคล
คลาดเคลื่อน ไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
14. ในบางโครงการที่มี กิ จกรรมหลากหลาย
14. ขออนุ มั ติ ใ ช้ ง บประมาณเพิ่ ม เติ ม จากงบ
และต่ อ เนื่ อ งเชื่ อ มโยง งบประมาณที่ ตั้ ง ไว้ ไ ม่ ดาเนินงานหรือขอใช้ง บเหลือจ่ายจากโครงการอื่น ที่
เพี ย งพอ ท าให้ การด าเนิ น งานไม่ ส ามารถบรรลุ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในประเภทเดียวกันได้
วัตถุประสงค์ของโครงการได้
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
นายวีระ แข็งกสิการ

รองศึกษาธิการภาค 2

คณะทางาน
1. นายสมศักดิ์ เลิศปรีชาสกุล
2. นางอัชรา เพ็งบุญ
3. นายตรีเนตร สายสุ่ม
4. นายสุนทร บุญสถิต
5. นางสาววิรากานต์ อาจสูงเสิน
6. นางสาวเบญจวรรณ เกษรศักดิ์
7. นายกอบชัย ชิงชัย
8. นายศุภชัย สุภาจรูญ

ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา
พนักงานขับรถยนต์

ผู้ให้ข้อมูล
1. นางพรพิมล สาระรักษ์
2. นายผจญ มุกดา
3. นางสาวนิภา แสงพันธุ์
4. นายสมศักดิ์ เลิศปรีชาสกุล
5. นางบัวพันธ์ แทบทาม
6. นางกนกวรรณ บุญมาสุข
7. นางสาวธิรดา บัวตูม
8. นางสาวณัฐปภัสร์ ท่าเจ็ง
9. นายตรีเนตร สายสุ่ม
10. นายสุทลทัศน์ เจริญสุข
11. นายสุนทร บุญสถิต

ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัตกิ าร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้วิเคราะห์/สรุปเรียบเรียง
นายสุนทร บุญสถิต

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
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