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ส่วนที่  3 
 

แผนงาน งาน โครงการและกิจกรรม 
 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำร กิจกรรมตำมภำรกิจและนโยบำยที่เกี่ยวข้อง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2562 รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 4,783,200 บำท จ ำแนกเป็นงบด ำเนินงำน จ ำนวน 1,522,000 บำท งบรำยจ่ำยอ่ืน 
จ ำนวน 1,261,200 บำท และงบลงทุน จ ำนวน 1,598,900 บำท   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 ได้บริหำร
จัดกำรงบประมำณเพ่ือกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้ 
 

งาน / โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
    งบด าเนินงาน  (การบริหารงานของส านักงานศึกษาธิการภาค 3 )                                      1,522,000 

 
   1.1 ค่าตอบแทน 24,000 
      - ค่ำตอบแทนท ำกำรนอกเวลำ 24,000 
   1.2 ค่าใช้สอย 1,035,600 
      - ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
      - ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ 
      - ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
      - ค่ำซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ำง 
      - ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 
      - ค่ำประกันภัยรถรำชกำร 

36,000 
49,600 
49,600 
10,000 
930,000 
20,000 

   1.3 ค่าวัสดุ 
      - ค่ำวัสดุส ำนักงำน 
      - ค่ำวัสดุเชื้อเพลิง 
      - ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 
      - ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ            
      - ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์      

186,000 
76,000 
60,000 
10,000 
10,000 
30,000 

   1.4 ค่าสาธารณูปโภค 
      - ค่ำไฟฟ้ำ 
      - ค่ำน้ ำประปำ 
      - ค่ำโทรศัพท์ 
      - ค่ำไปรษณีย์ 

278,400 
216,000 
12,000 
14,400 
36,000 
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งาน / โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

 1.5 งบลงทุน  
        ค่าครุภัณฑ์ : 
            -ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
            -ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 
            -ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 
       ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง : ปรับปรุงอำคำรส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 

1,598,900 
1,219,400 
1,005,000 

60,000 
154,400 
379,500 

งบรายจ่ายอ่ืน 
1. การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ   

1,261,200 

   1.1 โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ
ของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพวรำงกูร         สู่กำรปฏิบัต ิ

350,000 

2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

- 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 958,000 
   3.1 โครงกำรประชุมอบรมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 (งบด ำเนินงำน) 

90,000 

   3.2 โครงกำรประชุมอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกรของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 

34,000 

   3.3 โครงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติระดับภำค 
         3.3.1 กิจกรรมจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
         3.3.2 กิจกรรมบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำเชิงพ้ืนที่ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 
         3.3.3 กิจกรรมจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ พ.ศ.2562 (พ.ศ. 
2563-2567) 

843,200 

4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 693,700 
    4.1 กำรพัฒนำเว็บไซต์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 (งบด ำเนินงำน) 15,000 
    4.2 โครงกำร TFE (Teams For Education) ของส ำนักงำนศึกษำธิกำร   ภำค 
3 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

558,700 

    4.3 โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 

120,000 

5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - 
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หมำยเหตุ 1. โครงกำรที่ 3.1 ใช้งบด ำเนินงำน 90,000 บำท  
             2. โครงกำรที่ 4.1 ใช้งบด ำเนินงำน 15,000 บำท 
             3. โครงกำรที่ 6.3 ใช้งบด ำเนินงำน 73,060 บำท 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
งาน / โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 710,860 
   6.1 โครงกำรกำรพัฒนำรูปแบบกำรติดตำมและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มี
ประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำลและสอดคล้องกับทิศทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
ของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 

437,800 

   6.2 โครงกำร Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 

200,000 

   6.3 โครงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

73,060 
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รายละเอียดโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการ  ส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จ พระเจ้ำอยู่หัว 
     มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร สู่กำรปฏิบัติ 
สอดคล้องกับ  ประเด็นยุทธศำสตร์ สป.ข้อที่ 1 
สอดคล้องกับ  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ สป.ข้อที่ 1 
หลักการและเหตุผล 

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ทรงตอบรับเป็นพระมหำกษัตริย์ เมื่อวันที่ 
1 ธันวำคม 2559 ควำมว่ำ “เพ่ือสืบสำนพระรำชปณิธำน และเพ่ือประโยชน์ของประชำชนชำวไทยทั้งปวง” 
กอปรกับพระรำชปณิธำนด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชบรมนำถบพิตร 
คือ กำรสร้ำงคนดี สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ จึงทรงมีพระรำโชบำย เพ่ือสืบสำนพระรำชปณิธำนแห่งองค์พระบรม
ชนกนำถในกำรสร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง โดยทรงมุ่งให้กำรศึกษำต้องสร้ำงพ้ืนฐำนแก่นักเรียน 4 ด้ำน 
ประกอบด้วย (1) กำรมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง (2) กำรมีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม (3) กำรมีงำน
ท ำ – มีอำชีพ และ (4) กำรเป็นพลเมืองดี ดังนั้น เนื่องในวโรกำสที่สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลง
กรณบดินทรเทพยวรำงกูร เสด็จเถลิงถวัลย์สิริรำชสมบัติเป็นพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 แห่ง
พระบรมรำชจักรีวงศ์ กระทรวงศึกษำธิกำร จึงขอพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตน้อมน ำพระรำโชบำยด้ำน
กำรศึกษำมำเป็นหลักชัยในกำรสร้ำงนักเรียนเป็นคนดีและพัฒนำให้เป็นคนเก่ง สู่กำรปฏิบัติตำมรอยพระยุคล
บำท อย่ำงเป็นรูปธรรม ด้วยกำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในโรงเรียน
ประถมศึกษำ และโรงเรียนมัธยมศึกษำ โดยมีแนวทำงด ำเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 1. จัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำโดยบูรณำกำรระหว่ำงหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับสภำพ
ภูมิสั งคมของโรงเรียน เ พ่ือมุ่ งสร้ ำง พ้ืนฐำนให้แก่ผู้ เ รี ยน 4 ด้ ำน ตำมพระรำโชบำยของสมเด็จ                      
พระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยรำงกูล ดังนี้ 
  1.1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง ประกอบด้วย (1) ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อชำติบ้ำนเมือง (2) ยึด
มั่นในศำสนำ (3) มั่นคงในสถำบันพระมหำกษัตริย์ และ (4) มีควำมเอ้ืออำทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
                1.2 มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม ประกอบด้วย (1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ/ชั่ว – ดี 
(2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงำม (3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และ (4) ช่วยกันสร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง 
                1.3 มีงำนท ำ – มีอำชีพ ประกอบด้วย (1) กำรเลี้ยงดูลูกหลำนในครอบครัว หรือกำรฝึกฝนอบรม
ในสถำนศึกษำต้องมุ่งให้เด็กและเยำวชนรักงำน สู้งำน ท ำจนงำนส ำเร็จ (2) กำรฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและ
นอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมำยให้ผู้เรียนท ำงำนเป็นและมีงำนท ำในที่สุด และ (3) ต้องสนับสนุนผู้ส ำเร็จ
หลักสูตรมีอำชีพ มีงำนท ำ จนสำมำรถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
               1.4 เป็นพลเมืองดี ประกอบด้วย (1) กำรเป็นพลเมืองดี เป็นหน้ำที่ของทุกคน (2) ครอบครัว – 
สถำนศึกษำ และสถำนประกอบกำร ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกำสท ำหน้ำที่เป็นพลเมืองดี (3) กำรเป็นพลเมือง
ดีคือ “เห็นอะไรที่จะท ำเพ่ือบ้ำนเมืองได้ก็ต้องท ำ “เช่น งำนอำสำสมัคร งำนบ ำเพ็ญประโยชน์งำนสำธำรณกุศล 
ให้ท ำด้วยควำมมีน้ ำใจและควำมเอ้ืออำทร 
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 2. สร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ให้แก่บิดำ มำรดำ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือให้มีควำม
เข้ำใจและร่วมกันดูแลบุตรหลำนร่วมกับโรงเรียนอย่ำงใกล้ชิด 
 3. จัดระบบกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำนักเรียนเป็นรำยบุคคลให้เต็มตำมศักยภำพ 
มุ่งวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ด้ำน     

กระทรวงศึกษำธิกำรมีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรส่งเสริม และก ำหนดหน้ำที่ดูแลกำรจัดกำรศึกษำทุก
ระดับทุกประเภท  รวมถึงกำรก ำหนดนโยบำย แผน และมำตรฐำนกำรศึกษำ สนับสนุนทรัพยำกร เพ่ือ
กำรศึกษำ กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  ถือว่ำเป็นกระทรวงที่มีควำมส ำคัญมำก 
เนื่องจำกเป็นองค์กรที่มีหน้ำที่โดยตรงในกำรขับเคลื่อนระบบกำรศึกษำของประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ
คน ประชำกร ทรัพยำกรบุคคลของประเทศให้มีคุณภำพ สอดคล้องกับควำมมุ่งหมำยและหลักกำรของกำรจัด
กำรศึกษำที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ว่ำกำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ สติปัญญำ 
ควำมรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่ำงมีควำมสุข  ทั้งนี้ 
ได้ก ำหนดนโยบำยให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในสังกัดได้น ำไปเป็นหลักในกำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติให้ประสบผลส ำเร็จ 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 กระทรวงศึกษำธิกำร เป็นหน่วยงำนในส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร มีหน้ำที่ ในกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำ เนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของ
กระทรวงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่รับผิดชอบ ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรด ำรงรักษำไว้ซึ่งผลกำรปฏิบัติที่มีประสิทธิภำพจน
เป็นเลิศเกิดกำรบูรณำกำร เป็นแบบอย่ำงและขยำยผลสู่สถำนศึกษำอ่ืนๆอย่ำงจริงจัง จึงจัดท ำโครงกำร ส่งเสริม 
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทร
เทพยวรำงกูร สู่กำรปฏิบัติ 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีโอกำสท ำหน้ำที่เป็นพลเมืองดี และมีพ้ืนฐำนชีวิตที่
มั่นคงและมีคุณธรรม 
 2. เพ่ือติดตำมผลกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร สู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

3. เพ่ือน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำม
พระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร สู่กำรปฏิบัติใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย              
       1. เชิงปริมาณ   

      1.1 บุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และนักเรียน นักศึกษำ 
ในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 รวม 100 คน  

      1.2 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดทุกจังหวัดในพ้ืนที่ และสถำนศึกษำ มีกำรจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมพระรำโชบำย ด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำ
ลงกรณบดินทรเทพยวรำงกูร 
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      1.3 ติดตำมผลกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร สู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่รับผิดชอบ จ ำนวน 2 ครั้ง 
 2 เชิงคุณภาพ    

      2.1 ผู้ เรียนทุกช่วงวัยมีควำมรักสถำบันหลักของชำติ  และยึดมั่นกำรป กครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

      2.2 ผู้เรียนรับรู้ขีดควำมสำมำรถของตนเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรประกอบอำชีพ  
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
รำยงำนกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระ

เจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร สู่กำรปฏิบัติ จ ำนวน 18 ภำค 

วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน  

1. จัดท ำโครงกำรเพ่ือขออนุมัติ 
2. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนด ำเนินโครงกำรในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
3. ประชุมปฏิบัติกำรคณะท ำงำนฯตำมค ำสั่งฯ ในข้อ 2 เพ่ือ 

- ก ำหนดกรอบและประเด็นในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ
ของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร สู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
- จัดท ำเครื่องมือกำรติดตำม และหำคุณภำพของเครื่องมือวำงแผนกำรด ำเนินงำน ก ำหนดระยะเวลำ    
และรูปแบบในกำรด ำเนินงำน 

4. ประสำนงำนกับหน่วยงำนสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยในพ้ืนที่ และด ำเนินกำร 
ส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว           
มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร สู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่รับผิดชอบตำมแผนและช่วงเวลำที่ก ำหนด 

5. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลกำรส่งเสริม สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนตำมพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรำงกูร สู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

6. วิเครำะห์ สังเครำะห์  สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรติดตำมฯ  และรำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 
7. จัดท ำรูปเล่มเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯเผยแพร่ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ 

 
พื้นที่เป้าหมาย   
           พ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 
 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน / ปี)    
         ระหว่ำงเดือน  พ.ย.2562 – ก.ย.  2563 
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งบประมาณ งบประมำณรวมทั้งสิ้น จ ำนวน 350,000 บำท 
         รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
 1. ประชุมปฏิบัติกำรคณะท ำงำนฯ เพ่ือก ำหนดกรอบและประเด็นในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนตำมพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร   
สู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่รับผิดชอบ เป็นเงิน 20,000 บำท 
  ค่ำอำหำรกลำงวัน 30 คน × 120 บำท × 1 มื้อ เป็นเงิน   3,600  บำท 
  ค่ำอำหำรว่ำง 30 คน × 35 บำท  × 2 มื้อ  เป็นเงิน   2,100  บำท 
  ค่ำพำหนะ 30 คน × 400 บำท × 1 วัน  เป็นเงิน 12,000  บำท 
  ค่ำวัสดุ      เป็นเงิน   2,300 บำท 
 2. ประสำนงำนกับหน่วยงำนสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยในพ้ืนที่ และด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนตำมพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร สู่กำร
ปฏิบัติในพ้ืนที่รับผิดชอบตำมแผนและช่วงเวลำที่ก ำหนด  

2.1 กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10              
ระยะเวลำ 3 วัน 2 คืน (งบประมำณ 100,000) 
  ค่ำอำหำรเช้ำ 60 คน × 120 บำท × 3 มื้อ   เป็นเงิน  21,600  บำท 
  ค่ำอำหำรกลำงวัน 60 คน × 120 บำท × 3 มื้อ  เป็นเงิน  21,600  บำท 
  ค่ำอำหำรว่ำง 60 คน × 35 บำท  × 2 มื้อ × 3 วัน  เป็นเงิน  12,600  บำท 
  ค่ำพำหนะ 60 คน × 400 บำท     เป็นเงิน  24,000  บำท 
  ค่ำวิทยำกร      เป็นเงิน  10,000  บำท 
  ค่ำวัสดุฝึก      เป็นเงิน   5,200   บำท 
  ค่ำท่ีพัก       เป็นเงิน    5,000  บำท 
  งบประมำณกิจกรรมที่ 2.1              100,000 บำท 

2.2 กิจกรรมจิตอำสำท ำดีด้วยหัวใจ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10               
ระยะเวลำ3 วัน 2 คืน (งบประมำณ 130,000) 
  ค่ำอำหำรเช้ำ 60 คน × 120 บำท × 3 มื้อ   เป็นเงิน  21,600 บำท 
  ค่ำอำหำรกลำงวัน 60 คน × 120 บำท × 3 มื้อ  เป็นเงิน  21,600 บำท 
  ค่ำอำหำรเย็น 60 คน × 150 บำท × 3 มื้อ   เป็นเงิน  27,000 บำท 
  ค่ำอำหำรว่ำง 60 คน × 35 บำท  × 2 มื้อ × 3 วัน  เป็นเงิน  12,600 บำท 
  ค่ำพำหนะ 60 คน × 400 บำท     เป็นเงิน  24,000  บำท 
  ค่ำวิทยำกร      เป็นเงิน  10,000  บำท 
  ค่ำวัสดุฝึก      เป็นเงิน   5,200   บำท 
  ค่ำท่ีพัก       เป็นเงิน    8,000  บำท 
  งบประมำณกิจกรรมที่ 2.2              130,000 บำท 
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 2.3 กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและพระบรมวงศำนุวงศ์  
(งบประมำณ 65,000 บำท) 

ค่ำป้ำยไวนิล         เป็นเงิน 20,000  บำท 
ค่ำผ้ำประดับ       เป็นเงิน 10,000  บำท 
ค่ำดอกไม้ พำนพุ่ม      เป็นเงิน  5,000  บำท 
ค่ำเสำและธง       เป็นเงิน  5,000  บำท 
เอกสำรประกอบกำรรำยงำนผล     เป็นเงิน  5,000  บำท 
ค่ำปฏิบัติงำนนอกเวลำ     เป็นเงิน 20,000  บำท 

  งบประมำณกิจกรรมที่ 2.3                65,000 บำท 
 

 3. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลกำรส่งเสริม สนับสนุน
กำรด ำเนินงำนตำมพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร  
สู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่รับผิดชอบ เป็นเงิน 35,000 บำท 
  ค่ำอำหำรกลำงวัน 60 คน × 120 บำท × 2 มื้อ      เป็นเงิน  14,400 บำท 
  ค่ำอำหำรว่ำง 60 คน × 35 บำท  × 4 มื้อ   เป็นเงิน    8,400 บำท 
  ค่ำวัสดุ       เป็นเงิน  12,200บำท 
  งบประมำณกิจกรรมที่ 3                35,000 บำท 
 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      เนื่องจำกโครงกำรมีหลำยกิจกรรม อำจส่งผลให้ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมทั้งหมดได้ทันตำมก ำหนดเวลำ
หรือมีกำรปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพ่ือควำมเหมำะสม ส่วนพ้ืนที่ในกำรจัดกิจกรรมอำจมีควำมคลำดเคลื่อน
เนื่องจำกเป็นกำรจัดกิจกรรมนอกพ้ืนที่ซึ่งไม่สำมำรถควบคุมกำรใช้พ้ืนที่ได้ และในส่วนของงบประมำณอำจเกิด
ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้เพ่ิมข้ึนอีก 

หน่วยงานรับผิดชอบ   
      ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     มีกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีโอกำสท ำหน้ำที่เป็นพลเมืองดี และมีพ้ืนฐำนชีวิต      
ที่มั่นคงและมีคุณธรรม รวมทั้งติดตำมผลกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ
ของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร สู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่รับผิดชอบ และเพ่ือ
น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมพระรำโชบำย
ด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร สู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
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โครงการ  ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ในสังกัดส ำนักงำน

ศึกษำธิกำรภำค 3 
สอดคล้องกับ  ประเด็นยุทธศำสตร์ สป.ข้อที่ 3 
สอดคล้องกับ  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ สป.ข้อที่ 3 
หลักการและเหตุผล 
                 ตำมท่ีส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 ได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรประชุมอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพบุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐมำตรำ  11 
ก ำหนดให้ “ส่วนรำชกำรต้องมีหน้ำที่พัฒนำควำมรู้ในส่วนรำชกำรเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้
อย่ำงสม่ ำเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและสำมำรถประมวลผลควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ใน
กำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้องรวดเร็วและเหมำะสมกับสถำนกำรณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถสร้ำงวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลำกรในสังกัดให้เป็นบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพและ
มีกำรเรียนรู้ร่วมกันและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 29 กรกฎำคม 2551 เห็นชอบแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ระบบรำชกำรไทย (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555) ในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ว่ำด้วยกำรมุ่งสู่กำรเป็นองค์กำรที่มี
ขีดสมรรถนะสูงบุคลำกรมีควำมพร้อมและควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้
อย่ำงเหมำะสมต่อสถำนกำรณ์ต่ำงๆ และยุทธศำสตร์ที่ 4 ว่ำด้วยกำรสร้ำงระบบกำรก ำกับดูแลตนเองที่ดีเกิด
ควำมโปร่งใสมั่นใจและสำมำรถตรวจสอบได้รวมทั้งท ำให้บุคลำกรปฏิบัติงำนอย่ำงมีจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบต่อ
ตนเองต่อประชำชนและต่อสังคมโดยรวม 

 เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนโครงกำรประชุมอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกรของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 3  ให้ประสบควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร และมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เป็นกำรบูรณำกำรงบประมำณให้เกิดควำมส ำเร็จของโครงกำร ทั้งยังส่งเสริม สนับสนุน ปัจจัยใน
กำรด ำเนินกำรด้ำนต่ำงๆ แบบร่วมมือและบูรณำกำรกับกลุ่มงำนในส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3  เพ่ือให้กำร
บริหำรจัดกำรขององค์กรมีประสิทธิภำพอันจะก่อให้เกิดภำพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร  จึงจัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 
วัตถุประสงค ์
     1. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนำสมรรถภำพในกำรปฏิบัติงำน ให้บุคลำกรในสังกัดมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
     2. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรจัดท ำตัวชี้วัดในกำร
ปฏิบัติรำชกำรเป็นไปตำมที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 
    3. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมคิด คุณธรรมและจริยธรรมอันดีงำมตลอดจนมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ต่อเพ่ือนร่วมงำนและประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำร 
    4. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดควำมสัมพันธ์ในกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 และ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอ่ืนๆ ในบริบทที่ใกล้เคียงกัน 
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เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 จ ำนวน 16 คน 
 เชิงคุณภาพ 

บุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 มีสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนและกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
สูงขึ้น เกิดองค์ควำมรู้ องค์กำรเกิดประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
กิจกรรม/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ/ที่เก่ียวข้อง 
1.  
2.  
3.  

 4. 

เสนอขออนุมัติโครงกำร 
แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
ประชุมพัฒนำประสิทธิภำพของบุคลำกร 
สรุป ประเมินผล และรำยงำนผล 

เดือนตุลำคม 2561 
เดือนตุลำคม 2561 
7-12 พฤศจิกำยน 2561 
เดือนพฤศจิกำยน 2561 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
กลุ่มอ ำนวยกำร  
ทุกกลุ่มงำน 
ทุกกลุ่มงำน 

สถานที่ด าเนินการ 
 จังหวัดสงขลำ – จังหวัดภูเก็ต 
งบประมาณ จ านวน 90,000 บาท (เก้าหม่ืนบาทถ้วน) 
          งบด ำเนินงำน                                                      จ ำนวน  90,000 บำท 
ที ่ กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้เงินงบประมำณ งบด ำเนินงำน รวมทั้งสิ้น 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
 
1. 
 
 
 
 
2. 
 

3. 
 

4. 
5. 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติและการฝึกอบรม 
ค่าอาหาร 
   ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 16 คน x 50 บำท x 8 มื้อ 
   ค่ำอำหำรเช้ำ 16 คน x 200 บำท x 4 มื้อ 
   ค่ำอำหำรกลำงวัน 16 คน x 250 บำท x 4 มื้อ 
   ค่ำอำหำรเย็น 16 คน x 300 บำท x 4 มื้อ 
 ค่าที่พักค้าง 
   คืนละ 1,000 บำท/คืน x 3 คืน x 8 ห้อง  
ค่าตอบแทนวิทยากร  
   ชั่วโมงละ 600 บำท/ชม. x 3 ชม. x 2 คน  
ค่าพาหนะเดินทางไปราชการ 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3,600 
3,600 

 
 
 

 
54,400 

6,400 
12,800 
16,000 
19,200 
24,000 
24,000 

 
 

5,000 
3,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

90,000 
 

 รวมงบประมาณ 3,600 86,400  90,000 

        หมายเหตุ   ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

ดัชนีตัวชี้วัด 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3  ได้ด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรประชุมอบรมเชิงปฏิบัติกำร
พัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 และข้ำรำชกำรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 
ปฏิบัติงำนได้ตรงตำมสมรรถนะได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 

ปัจจัยช้ีวัดความเสี่ยงของโครงการ 
 กำรวำงแผนในกำรใช้งบประมำณ อำจมีข้อผิดพลำดหรือไม่เพียงพอต่อควำมจ ำเป็นที่ใช้ เนื่องจำก
ควำมแตกต่ำงของพ้ืนที่ และเศรษฐกิจที่มีควำมแตกต่ำง ส่งผลให้ไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนด 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลำกร ได้พัฒนำตนเองให้มีจิตส ำนึกท่ีดี มีคุณภำพ จริยธรรมตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อกำร
ปฏิบัติงำน 
 2. สำธำรณชนได้รับทรำบบทบำทหน้ำที่ภำรกิจ ผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรส่งผลให้ภำพลักษณ์ 
ขององค์กำรดียิ่งขึ้น 
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โครงการ  ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 
สอดคล้องกับ  ประเด็นยุทธศำสตร์ สป.ข้อที่ 3 
สอดคล้องกับ  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ สป.ข้อที่ 3 

หลักการและเหตุผล 
 ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 
กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐมำตรำ 11 ก ำหนดให้ “ส่วนรำชกำรต้องมีหน้ำที่
พัฒนำควำมรู้ในส่วนรำชกำรเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูล
ข่ำวสำรและสำมำรถประมวลผลควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง
รวดเร็วและเหมำะสมกับสถำนกำรณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถสร้ำงวิสัยทัศน์และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลำกรในสังกัดให้เป็นบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพและมีกำรเรียนรู้ร่วมกันและ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2551 เห็นชอบแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทย 
(พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555) ในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ว่ำด้วยกำรมุ่งสู่กำรเป็นองค์กำรที่มีขีดสมรรถนะสูง
บุคลำกรมีควำมพร้อมและควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้คิดริเริ่มเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่ำงเหมำะสมต่อ
สถำนกำรณ์ต่ำงๆและยุทธศำสตร์ที่ 4 ว่ำด้วยกำรสร้ำงระบบกำรก ำกับดูแลตนเองที่ดีเกิดควำมโปร่งใสมั่นใจ
และสำมำรถตรวจสอบได้รวมทั้งท ำให้บุคลำกรปฏิบัติงำนอย่ำงมีจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบต่อตนเองต่อ
ประชำชนและต่อสังคมโดยรวม 

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 เป็นหน่วยงำนที่มีบทบำทหน้ำที่เกี่ยวกับกำรเป็นหน่วยงำนกลำง    
ในกำรส่งเสริมสนับสนุนอ ำนวยกำรและพัฒนำกำรศึกษำแบบร่วมมือและบูรณำกำรกับหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนอ่ืนหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด จังหวัดและเขตตรวจ
รำชกำรดังนั้นเพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรขององค์กรมีประสิทธิภำพอันจะก่อให้เกิดภำพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร    
จึงจัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 
วัตถุประสงค ์
     1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำสมรรถภำพในกำรปฏิบัติงำน ให้บุคลำกรในสังกัดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
     2. เพ่ือให้บุคลำกรในสังกัดน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรจัดท ำตัวชี้วัดในกำรปฏิบัติรำชกำรเป็นไป
ตำมท่ีส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 
    3. เพ่ือให้บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมคิด คุณธรรมและจริยธรรมอันดีงำมตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
ต่อเพ่ือนร่วมงำนและประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำร 
    4. เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ในกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 และส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอ่ืนๆ ในบริบทที่ใกล้เคียงกัน 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 จ ำนวน 16 คน 
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เชิงคุณภาพ 
บุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 มีสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนและกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่สูงขึ้น  
บุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 เกิดองค์ควำมรู้องค์กำรเกิดประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร

ตำมหลักธรรมำภิบำล 
กิจกรรม/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 
1.  
2.  
 

3.  
 
 
 
 
 
4. 

เสนอขออนุมัติโครงกำร 
แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 
ประชุมพัฒนำประสิทธิภำพของบุคลำกร 
 
 
 
 
 
สรุป ประเมินผล และรำยงำนผล 

เดือนตุลำคม 2561 
เดือนตุลำคม 2561 
 
7-12 พฤศจิกำยน 2561 
 
 
 
 
 
เดือนพฤศจิกำยน 2561 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
กลุ่มอ ำนวยกำรและ 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
กลุ่มอ ำนวยกำร 
กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ 
กลุ่มยุทธศำสตร์กำรศึกษำ 
กลุ่มตรวจรำชกำรและ 
ติดตำมประเมินผลกำรศึกษำ 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคลและ  
กลุ่มตรวจรำชกำรและ 
ติดตำมประเมินผลกำรศึกษำ 

สถานที่ด าเนินการ 
 จังหวัดสงขลำ – จังหวัดภูเก็ต 
งบประมาณ จ านวน 34,000 บาท (สามหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 
          งบรำยจ่ำยอื่น ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร  จ ำนวน  34,000 บำท  
       
ที ่ กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้เงินงบประมำณ งบด ำเนินงำน รวมทั้งสิ้น 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
 
1. 
2. 
3. 

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติและการ
ฝึกอบรม 
ค่าพาหนะเดินทาง 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
ค่าวัสดุ 

 
 
 
 

 
20,000 
12,000 

 

 
 
 

2,000 

34,000 
 

 รวมงบประมาณ  32,00 2,000 34,000 

        หมายเหตุ   ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

ดัชนีตัวชี้วัด 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3  ได้ด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรประชุมอบรมเชิงปฏิบัติกำร
พัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 และข้ำรำชกำรในส ำนักงำนศึกษำธิก ำรภำค 3 
ปฏิบัติงำนได้ตรงตำมสมรรถนะได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 

ปัจจัยช้ีวัดความเสี่ยงของโครงการ 
 บุคลำกร  มีภำรกิจรำชกำรที่หลำกหลำย ที่ต้องไปปฏิบัติทั้งภำยในและภำยนอกส ำนักงำนซึ่งอำจตรง
กับกำรจัดกิจกรรมในบำงกิจกรรม ส่งผลให้ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้ตำมที่ก ำหนดไว้ในเป้ำหมำย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. องค์กรมีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล และตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่
ส่งผลให้ประสิทธิภำพกำรบริกำรจัดกำรสูงขึ้น เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ รวมทั้งส่งผลให้บุคลำกรมีสมรรถนะในกำร
ปฏิบัติรำชกำรเพ่ิมขึ้น 
 2. บุคลำกร ได้พัฒนำตนเองให้มีจิตส ำนึกท่ีดี มีคุณภำพ จริยธรรมตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อกำร
ปฏิบัติงำน 
 3. สำธำรณชนได้รับทรำบบทบำทหน้ำที่ภำรกิจ ผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรส่งผลให้ภำพลักษณ์ 
ขององค์กรดียิ่งขึ้น 
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โครงการ  ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติระดับภำค 
สอดคล้องกับ  ประเด็นยุทธศำสตร์ สป.ข้อที่ 3 
สอดคล้องกับ  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ สป.ข้อที่ 3 
หลักการและเหตุผล 

 แนวนโยบำยของนำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) ที่ ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ไว้ให้
กระทรวงศึกษำธิกำรน ำไปก ำหนดยุทธศำสตร์เพ่ือกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรไว้ว่ำ “ยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำที่ดีขึ้น มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และลดควำมเหลื่อมล้ ำอย่ำงทั่วถึง ผลิ ตและพัฒนำ
ก ำลังคนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและรองรับกำรพัฒนำประเทศ”  

 จุดเน้นของนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรจะด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี                 
(พ.ศ. 2560 - 2579)  เป็นจุดเน้นด้ำนกำรศึกษำท่ีจะด ำเนินกำร 6 ด้ำน คือ 1) ควำมมั่นคง 2) กำรผลิต พัฒนำ
ก ำลังคนและสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 3) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน   4) กำรสร้ำงโอกำส  
ควำมเสมอภำคและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 5) กำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตประชำชนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และ 6) กำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร  

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค จึงเป็นแนวทำงในกำรบรรลุจุดหมำยของกำรพัฒนำ
กำรศึกษำในพ้ืนที่ และสิ่งที่ส ำคัญยิ่งในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ ที่จะต้องก ำหนดจุดหมำยของกำรพัฒนำให้ชัดเจน 
เพ่ือให้ยุทธศำสตร์ที่ได้ออกมำนั้นตรงตำมควำมต้องกำร และด ำเนินไปในทิศทำงที่ถูกต้อง นั่น คือต้อง
ประกอบด้วย กำรก ำหนดพันธกิจ (mission) วิสัยทัศน์ (vision) ประเด็นยุทธศำสตร์ (strategy issue) 
เป้ำประสงค์ (goal) ของแผนยุทธศำสตร์ กำรสร้ำงตัวชี้วัด (Key Performance Identification) ค่ำเป้ำหมำย 
(target) และกลยุทธ์ (strategy) 

ตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค           
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้จัดตั้งส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์และ
บทบำทกำรพัฒนำภำคต่ำง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ ทิศทำงกำรด ำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค นโยบำย ยุทธศำสตร์ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด รวมทั้งกำรพัฒนำด้ำนอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบตำม
ศักยภำพและโอกำสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ ดังนั้น ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 เห็นควำมส ำคัญ
ของกำรขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรไปสู่กำรปฏิบัติในระดับจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด ที่จ ำเป็นต้องวิเครำะห์และประสำนควำมเชื่อมโยงให้สอดคล้องในกำรขับเคลื่อน 4 ระดับ ได้แก่ 
แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน/นโยบำยของรัฐบำลและยุทธศำสตร์ชำติ  (Agenda Based) ยุทธศำสตร์ของ
กระทรวงศึกษำธิกำรและองค์กรหลัก (Function Based) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด (Cluster Based) 
และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด (Area Based) รวมทั้งน ำสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรและควำมเร่งด่วนของ
กลุ่มจังหวัดมำเป็นจุดเน้นของกำรพัฒนำกำรศึกษำ โดยมีเป้ำหมำยส ำคัญที่จะต้องขับเคลื่อนนโยบำยกำรปฏิรูป
กำรศึกษำ ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ จึงจ ำเป็นต้องมีกำรทบทวนหรือจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
กำรศึกษำของภำค รวมทั้งแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำของภำค 
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วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือสร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติใน
ระดับภูมิภำคได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
  2. เพื่อสื่อสำรนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติในภูมิภำค 
  3. เพ่ือก ำหนดยุทธศำสตร์และบทบำทกำรพัฒนำภำคให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทำงกำร
พัฒนำประเทศ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด  

    4. เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำแบบร่วมมือและบูรณกำรกับหน่วยงำนใน ศธ. และหน่วยงำนอ่ืนหรือภำค
ส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

เป้าหมายของโครงการ 

เชิงปริมาณ 

1) แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค จ ำนวน 1 ฉบับ 
2) รำยงำนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค จ ำนวน 1 ฉบับ 
3) บุคลำกรสังกัดหน่วยงำนใน ศธ. และหน่วยงำนอื่นหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ส ำนักงำน

ศึกษำธิกำรภำค 3  
เชิงคุณภาพ 
1. มีกำรสื่อสำรยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติในระดับภูมิภำคได้อย่ำง

เป็นรูปธรรมมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
2. กรอบทิศทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำในพ้ืนที่ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำ

ประเทศ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด           
แบบร่วมมือและบูรณกำรกับหน่วยงำนใน ศธ. และหน่วยงำนอื่นหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ ระดับควำมส ำเร็จของกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค 
เชิงคุณภาพ ร่วมมือและบูรณกำรกับหน่วยงำนใน ศธ. และหน่วยงำนอ่ืนหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
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วิธีด าเนินการ /ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา  หมายเหตุ 
1 กำรสื่อสำรยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของ

กระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติในภูมิภำค 
พ.ย. 61 – ส.ค. 

62 
 

2 กำรทบทวนและจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับภำค ตัวอย่ำงกิจกรรม เช่น 
2.1 กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค 
2.2 แผนปฏิบัติกำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค (แผนขอเงิน 63/
แผนใช้เงิน 62) 
2.3 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค 
2.4 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของ ศธภ.  

พ.ย. 61 – มี.ค. 
62 

 

3 ประชุมคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนแผนระดับภำค (ศธภ.3) ต.ค.61- ก.ย.62  
4 กำรติดตำมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 

ระดับภำค รวมทั้งก ำกับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ ติดตำมและ
ประเมินผลเกี่ยวกับแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

ม.ค. – ส.ค. 62  

5 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
กำรศึกษำระดับภำค 

ส.ค. – ก.ย. 62  

6 กำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ที่เก่ียวข้องของ ศธ. 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม 
แผนบูรภำคฯ  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรเพ่ือกำร 
เข้ำร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

ต.ค. 61  – 
ก.ย. 62 

 

 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

  ผู้บริหำรและผู้รับผิดชอบในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของหน่วยงำนใน ศธ. และ
หน่วยงำนอื่นหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ประกอบด้วย  4 จังหวัด  จ ำนวน 260 คน 

พื้นที่เป้าหมาย 

 พ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3  ครอบคลุม 4 จังหวัด 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) ตุลำคม 2561– กันยำยน 2562 
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งบประมาณ   

  แผนงำนพื้นฐำนด้นกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน ผลผลิตนโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  
กิจกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำในส่วนภูมิภำค  งบรำยจ่ำยอื่น ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติระดับภำค จ ำนวน 843,200 บำท  

1. กิจกรรมประชุมปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติในภูมิภาค ในพื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 จ านวน 1 ครั้ง รวมเป็นเงิน 186,500 บาท ดังนี้ 

2.  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมปฏิบัติการทบทวนและเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาระดับภาค จ านวน  1  ครั้ง  รวมทั้งสิ้น   245,100   บาท 

กิจกรรม กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับภำค,แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค, แผนปฏิบัติกำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค      
(แผนขอเงิน/แผนใช้เงิน),แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  (50 คน× 6 มื้อ×50บำท) เป็นเงิน 15,000 บำท 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน   (50 คน× 3 มื้อ× 300 บำท) เป็นเงิน 45,000 บำท 
- ค่ำอำหำรเย็น   (50 คน× 2 มื้อ× 350 บำท) เป็นเงิน 35,000 บำท 
- ค่ำท่ีพัก   (50 คน× 2 วัน × 750 บำท) เป็นเงิน 75,000 บำท 
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร (2 คน× 8 ชม.× 600 บำท) เป็นเงิน 9,600 บำท 
- ค่ำพำหนะ (50 คน× 500 บำท) เป็นเงิน 25,000  บำท 
- ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 5,000  บำท 
- ค่ำเอกสำร (50 คน× 70 บำท) เป็นเงิน 3,500 บำท 
- ค่ำจัดท ำรูปเล่ม 
- ค่ำวัสดุ 

เป็นเงิน 
เป็นเงิน 

    22,800 
      9,200 

บำท 
บำท 

(หมำยเหตุ : ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
       รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน       245,100  บาท 

- ค่ำอำหำรกลำงวัน (70 คน x 300 บำท x 2 มื้อ)            เป็นเงิน      42,000 บำท 
- ค่ำอำหำรเย็น (70 คน x 350 บำท x 1 มื้อ)            เป็นเงิน      24,500 บำท 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (70 คน x 50 บำท x 4 มื้อ)  เป็นเงิน     14,000 บำท 
- ค่ำท่ีพัก (70 คน x 750 บำท) เป็นเงิน     52,500 บำท 
- ค่ำพำหนะ  (70 คน x 400 บำท) เป็นเงิน     28,000  บำท 
- ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง  เป็นเงิน      5,000  บำท 
- ค่ำห้องประชุม    (3,000 บำท x 2 วัน) เป็นเงิน      6,000  บำท 
- ค่ำวิทยำกร (2 คน x 8 ชม. x 600 บำท)  เป็นเงิน      9,600  บำท 
- ค่ำเอกสำรกำรประชุม (70 คน x 70 บำท)                                             เป็นเงิน      4,900 บำท 
 รวมเป็นเงิน             186,500  บาท 
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 กิจกรรมที่ 2.1 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  2.2.1 ประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำแผนฯ 1 วัน  จ ำนวน 15,000 บำท 
  - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 13 คน x 35 บำท x 2 มื้อ      เป็นเงิน  910 บำท 
  - ค่ำอำหำรกลำงวัน 13 คน x 120 x 1 มื้อ        เป็นเงิน  1,560 บำท 
  - ค่ำอำหำรเย็น 13 คน x 120 x 1 มื้อ        เป็นเงิน  1,560 บำท 
  - ค่ำถ่ำยเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุม             เป็นเงิน    500 บำท 
  - ค่ำวัสดุส ำนักงำน          เป็นเงิน  3,970 บำท 
  2.2.2 ค่ำถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่มแผนฯ จ ำนวน 30 เล่มๆละ 150 บำท  เป็นเงิน  4,500 บำท 
      2.2.3 กำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำส 
  - ค่ำวัสดุส ำนักงำน          เป็นเงิน  2,000 บำท 

(หมำยเหตุ : ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร)            
 รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 15,000 บาท  

กิจกรรมที่ 2.2 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเชิงพื้นที่ ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 

  2.3.1 ประชุมคณะท ำงำนบริหำรข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำเชิงพ้ืนที่เพ่ือหำแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนและวิธีกำรจัดเก็บข้อมูล (ผู้เข้ำร่วมประชุม ศธจ. จ ำนวน 10 คน  คณะท ำงำน ศธภ. 3 จ ำนวน 20 คน 
รวม 30 คน) 

  -อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 30 คนx 35 บำท x 2 มื้อ  เป็นเงิน 2,100  บำท 
  -อำหำรกลำงวัน 30 คน x 120 บำท x 1 มื้อ  เป็นเงิน 3,600  บำท 
  -ค่ำวัสดุ       เป็นเงิน 3,000  บำท 

-ค่ำพำหนะเดนิทำง 10 คน x 600 บำท   เป็นเงิน 6,000  บำท 
  2.3.2 จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำในพื้นที่ทุกสังกัดและทุกระดับ 
ขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูลหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกระดับในพ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3    
โดยวิธีกำรท ำหนังสือออกประสำนด้วยวำจำ  และลงพ้ืนที่ 

  - ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง     เป็นเงิน 2,000  บำท 
  - ค่ำวัสดุ      เป็นเงิน 1,000  บำท 

  2.3.3 สรุปและจัดท ำรูปเล่มข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำเชิงพ้ืนที่ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 
  - ค่ำจัดท ำรูปเล่ม      เป็นเงิน 5,000  บำท 

(หมำยเหตุ : ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
       รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 15,000  บาท  
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กิจกรรมที่ 2.3 จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2562 (พ.ศ. 2563-2567) 

  2.2.1 ประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำแผนฯ 3 วัน  จ ำนวน 110,000 บำท 
  - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 20 คน x 50 บำท x 6 มื้อ      เป็นเงิน  6,000 บำท 
  - ค่ำอำหำรกลำงวัน 20 คน x 300 x 3 มื้อ        เป็นเงิน 18,000 บำท 
  - ค่ำอำหำรเย็น 20 คน x 350 x 3 มื้อ        เป็นเงิน 21,000 บำท 
          - ค่ำท่ีพัก 20 คน x 2 คืน x 750 บำท        เป็นเงิน 30,000 บำท 
  - ค่ำถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่มแผนฯ จ ำนวน 40 เล่มๆละ 150 บำท เป็นเงิน  6,000 บำท 
  - ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 2 คัน x 15,000 บำท        เป็นเงิน 30,000 บำท 
      (หมำยเหตุ : ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร)            

รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 110,000 บาท  

 

3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนแผนระดับภำค (ศธภ.3)  จ ำนวน  2 ครั้ง  
รวมทั้งสิ้น  137,200    บำท 

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  (70 คน× 4 มื้อ×50 บำท) เป็นเงิน 14,000 บำท 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน   (70 คน× 2 มื้อ× 300 บำท) เป็นเงิน      42,000 บำท 
- ค่ำพำหนะ (70 คน× 500 บำทx 2 ครั้ง) เป็นเงิน       70,000 บำท 
- ค่ำเอกสำร (70 คน× 80 บำทx 2 ครั้ง) เป็นเงิน       11,200  บำท 

รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน    137,200 บาท 

 

4. ติดตำมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บำท 

- ค่ำพำหนะ   (5 คน× 5 วัน× 600 บำท) เป็นเงิน 15,000 บำท 
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง   (5 คน×  5 วัน× 240 บำท) เป็นเงิน 6,000 บำท 
- ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง    เป็นเงิน 3,000 บำท 
- ค่ำวัสดุส ำนักงำนวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 6,000 บำท 

         รวมทั้งสิ้น  เป็นเงิน 30,000 บาท 
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5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค 
รวมทั้งสิ้น 88,400    บำท 

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  (70 คน× 2 มื้อ×50บำท) เป็นเงิน 7,000 บำท 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน   (70 คน× 1 มื้อ× 300 บำท) เป็นเงิน 21,000 บำท 
- ค่ำพำหนะ  (70 คน× 500 บำท) เป็นเงิน 35,000 บำท 
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง  (70 คน× 240 บำท) เป็นเงิน 16,800 บำท 
- ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 3,000  บำท 
- ค่ำเอกสำร  เป็นเงิน 5,600 บำท 

รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 88,400 บาท 
 

6. กิจกรรมสนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น    156,000  บำท 

- ค่ำพำหนะในกำรเดินทำง (10 คน×15 วัน × 800 บำท) เป็นเงิน 120,000  บำท 
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง (10 คน× 15 วัน × 240 บำท) เป็นเงิน 36,000  บำท 

รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน   156,000 บาท 
หมายเหตุ: ขอถัวจ่ายจริงทุกรายการ 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ความเสี่ยง :  ภำคีเครือข่ำยไม่เห็นควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมในจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่ 
อย่ำงแท้จริง 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  จัดให้มีเวทีในกำรแลกเปลี่ยน แสดงควำมคิดเห็นต่อกำรจัดท ำ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำในพื้นที่  

หน่วยงานรับผิดชอบ   
กลุ่มยุทธศำสตร์กำรศึกษำ  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ภูมิภำคมียุทธศำสตร์และบทบำทกำรพัฒนำภำคให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำ
ประเทศ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด 

2. กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำน/สถำนศึกษำมีควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทำงกำร
พัฒนำประเทศ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



124 
 
 
โครงการ  กำรพัฒนำเว็บไซต์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 
สอดคล้องกับ  ประเด็นยุทธศำสตร์ สป.ข้อที่ 4 
สอดคล้องกับ  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ สป.ข้อที่ 4 
หลักการและเหตุผล 
  สังคมในยุคปัจจุบันเป็นยุคเทคโนโลยีได้มีกำรพัฒนำสำรสนเทศต่ำงๆ และได้เข้ำมำมีบทบำทในด้ำน
กำรสื่อสำร ค้นหำข้อมูลมำกขึ้น ท ำให้ไม่ต้องยุ่งยำกในกำรสืบหำข้อมูลข่ำวสำรกำรสื่อสำรทำงด้ำนอินเตอร์เน็ต
จึงเป็นสิ่งส ำคัญในกำรค้นหำแหล่งข้อมูลข่ำวสำรจ ำนวนมำก และสำมำรถน ำข่ำวสำรสำระควำมบันเทิงให้ผู้เข้ำ
มำใช้บริกำรได้อย่ำงทั่วถึง ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตมีบทบำทและมีควำมส ำคัญต่อชีวิตประจ ำวันของมนุษย์เรำเป็น
อย่ำงมำกเพรำะท ำให้วิถีชีวิตเรำทันสมัยและทันเหตุกำรณ์อยู่เสมอ เนื่องจำกอินเตอร์เน็ตมีกำรเสนอข้อมูล
ข่ำวสำรปัจจุบัน และสื่อต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นให้ผู้สนใจทั่วไปได้รับทรำบ 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 เป็นหน่วยงำนในส่วนภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำรที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตำม
ค ำสั่ งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ที่  19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 ข้อ 5 ให้มีส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค จ ำนวนสิบแปดภำค สังกัด
ส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร ตำมบัญชีที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนด 
เพ่ือปฏิบัติภำรกิจของ กระทรวงศึกษำธิกำรในระดับพ้ืนที่ ท ำหน้ำที่ขับเคลื่อนกำรศึกษำในระดับภำคและ
จังหวัดโดยกำร อ ำนวยกำร ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรศึกษำแบบร่วมมือและบูรณำกำรกับหน่วยงำนใน
สังกัด กระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนอ่ืนหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ และให้มีอ ำนำจหน้ำที่  
ดังต่อไปนี้  
 (1) ก ำหนดยุทธศำสตร์และบทบำทกำรพัฒนำภำคต่ำง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ ทิศทำงกำร
พัฒนำประเทศ ทิศทำงกำรด ำเนินงำนตำมข้อ 3 (1) นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด รวมทั้งกำรพัฒนำด้ำนอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่  รับผิดชอบตำมศักยภำพและโอกำส
ของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่  
 (2) สนับสนุนกำรพัฒนำจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรวิจัยและพัฒนำ  
 (3) ก ำกับดูแล ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
 (4) สนับสนุนกำรตรวจรำชกำร และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
ของกระทรวงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
 (5) ประสำนกำรบริหำรงำนระหว่ำงรำชกำรส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงบูรณำกำร         
ในระดับพ้ืนที่ของหลำยจังหวัด โดยยึดกำรมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชำชนเป็นหลัก  
 (6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมำย  
 

  ดังนั้น ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 จึงเห็นควรจัดท ำเว็บไซต์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 เพ่ือ
เป็นกำรประชำสัมพันธ์งำนของหน่วยงำนให้ประชำชนทั่วไปได้รู้จักและรับทรำบถึงภำรกิจหน้ำที่ของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 3 ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือพัฒนำรูปแบบและข้อมูลของศึกษำธิกำรภำค 3 เพ่ือให้เป็นช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำร
และเผยแพร่ให้กับประชำชนและผู้สนใจทั่วไปรับทรำบท ำให้สำมำรถเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและบริกำรต่ำงๆ ได้
อย่ำงรวดเร็วและยังเป็นกำรเพ่ิมช่องทำงกำรขำยสินค้ำหรือบริกำรอีกช่องทำงหนึ่งท ำให้เป็นกำรสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงำน 
เป้าหมาย 
   เชิงปริมำณ ร้อยละ 80 ของจ ำนวนผู้เข้ำชมเว็บไซต์มีควำมพึงพอใจในกำรเข้ำใช้เว็บไซต์ของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 ที่มีภำษำและรูปภำพที่ใช้มีควำมเหมำะสมและสวยงำม และสอดคล้องกันสำมำรถ
สื่อถึงเรื่องรำวต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม และมีกำรปรับปรุงให้มีควำมทันสมัย เป็นปัจจุบันตลอดเวลำ และมี
ควำมสวยงำมน่ำสนใจ 
  เชิงคุณภำพ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด หน่วยจัดกำรศึกษำระดับจังหวัด และส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 และบุคคลทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค  3  ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้อย่ำงครบถ้วน 
วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1 รวบรวบข้อมูลเพื่อด ำเนินกำรพัฒนำเว็บไซต์ ตุลำคม 2561– กุมภำพันธ์ 2562  
2 ด ำเนินกำรพัฒนำเว็บไซต์ อัพโหลด ดูแลและปรับปรุง มีนำคม – กันยำยน 2562  

 

ระยะเวลา (ระบุเดือน/ปี) และสถานที่ด าเนินการ 
   ตุลำคม 2561 -  กันยำยน 2562   ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 
งบประมาณ : จากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ที ่ กิจกรรม/รำยกำร เงินงบประมำณ รวม หมำยเหตุ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 ค่ำเช่ำพื้นที่ในกำรจัดเก็บข้อมูล - 5,000 - 5,000  
2 ค่ำบริกำรจดโดเมนเนม - 5,000 - 5,000  
3 ค่ำดูแลเว็บไซต์ - 5,000 - 5,000  

 รวมทั้งสิ้น 
(ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

- 15,000 - 15,000  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  ปัจจัยควำมเสี่ยง 
    ข้อมูลบนเว็บไซต์มีโอกำสที่จะโดนแฮกข้อมูล/เว็บไซต์ล่ม 
  แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
   จัดท ำระบบส ำรองข้อมูลเพ่ือป้องกันระบบ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
  กลุ่มยุทธศำสตร์กำรศึกษำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย วิธีกำรวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำ
เว็บไซต์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3  

สอบถำม/ สังเกต หน้ำเว็บไซต์ของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 3 

2.ผู้ใช้งำนเว็บไซต์ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 3 มีควำมพึงพอใจในกำรรับ
ข่ำวสำร ประชำสัมพันธ์ 

สอบถำม/ สังเกต แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 

 
หน่วยงานรับผิดชอบ   

กลุ่มยุทธศำสตร์กำรศึกษำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 มีช่องทำงในกำรเผยแพร่ข้อมูล ประชำสัมพันธ์และสื่อสำรไปยังผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องภำยในและภำยนอกองค์กร 
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โครงการ  TFE (Teams For Education) ของส านักงานศึกษาธิการภาค 3 ประจ าปีงบประมาณ          

            พ.ศ.2562 

สอดคล้องกับ  ประเด็นยุทธศำสตร์ สป.ข้อที่ 4 
สอดคล้องกับ  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ สป.ข้อที่ 4 
หลักการและเหตุผล  

  กำรศึกษำมีบทบำทส ำคัญในกำรช่วยให้เยำวชนพัฒนำทั้งทำงด้ำนปัญญำบุคลิกภำพและช่วย
ให้เยำวชนมีควำมส ำเร็จในชีวิต ทุกประเทศจึงหำทำงส่งเสริมกำรศึกษำให้มีคุณภำพ มีมำตรฐำนควำมเป็นเลิศ 
ซึ่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ได้กล่ำวว่ำ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ต้องจัดเนื้อหำสำระ   
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำมสนใจ ควำมถนัด และควำมแตกต่ำงของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยพัฒนำผู้เรียน     
และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยตรง (ขวัญใจ โพธิ์ทองนำค, 2547, หน้ำ 1) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
เป็นองค์ประกอบอย่ำงหนึ่ ง ที่บ่งบอกถึงคุณภำพทำงกำรศึกษำและคุณภำพของผู้ เรียน ซึ่งนับตั้ งแต่
กระทรวงศึกษำธิกำรได้กระจำยอ ำนำจกำรวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำสู่ระดับสถำนศึกษำ กำรประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนทั้งในระดับกำรเรียนกำรสอน กำรตัดสินได้-ตก และกำรอนุมัติควำมส ำเร็จกำรศึกษำเป็น
อ ำนำจของสถำนศึกษำถึงแม้ว่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำทั่วประเทศจะใช้หลักสูตรเดียวกันของ
กระทรวงศึกษำธิกำร  แต่ควำมหลำกหลำยในทำงปฏิบัติเรื่องรูปแบบกำรเรียนกำรสอน กำรใช้สื่ออุปกรณ์ ตลอดจน
กำรวัดและประเมินผลได้เกิดขึ้นอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งในสถำนศึกษำต่ำง ๆ ภำยในภูมิภำคและต่ำงภูมิภำค   
  กำรวัดและประเมินผลนั้นเป็นกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของ
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 
3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ซึ่งผลจำกกำรประเมินใช้เป็นข้อมูลในกำรเทียบเคียงคุณภำพกำรศึกษำในระดับ
ต่ำงๆ เพื่อน ำไปใช้ในกำรวำงแผนยกระดับคุณภำพ กำรจัดกำรศึกษำ ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนกำรตัดสินใจ      
ในระดับนโยบำยของต้นสังกัดระดับต่ำงๆ ข้อมูลที่ ได้จำกกำรประเมินในระดับชั้นที่เข้ำทดสอบข้ำงต้นจะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงำนในกำรตรวจสอบ ทบทวน พัฒนำคุณภำพผู้เรียนถือเป็นภำระควำมรับผิดชอบของ
หน่วยงำนที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนำเต็มตำม
ศักยภำพบนพ้ืนฐำนควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลที่จ ำแนกตำมสภำพปัญหำและควำมต้องกำร ได้แก่ กลุ่ม
ผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ  กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำ กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหำ
ด้ำนวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหำทำงเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิกำร
ทำงร่ำงกำยและสติปัญญำ เป็นต้น ข้อมูลจำกกำรประเมินจึงเป็นหัวใจของสถำนศึกษำในกำรด ำเนินกำร
ช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที เป็นโอกำสให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำและประสบควำมส ำเร็จในกำรเรียน 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ในฐำนะหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำ ซึ่งมีบทบำท ภำรกิจส ำคัญในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำกำรศึกษำในระดับพ้ืนที่ เห็น
ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน คุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือเป็นกำรสร้ำงคุณลักษณะและทักษะที่
จ ำเป็นต่อกำรเรียนรู้ ให้กับผู้เรียนเพ่ือเป็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้ำสู่สังคมคุณภำพในศตวรรษที่ 21 
ได้อย่ำงมีคุณภำพ จึงได้มีโครงกำร “TFE (Teams For Education )” ขึ้น เพ่ือเป็นกำรส่งเสริม สนับสนุน กำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของหน่วยงำนในพื้นท่ี ซึ่งจะส่งผลต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดกำรเรียนรู้
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มีทักษะจ ำเป็น ในกำรด ำรงชีวิตในสังคมคุณภำพยุคศตวรรษที่ 21 โดยมีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพ้ืนที่
รับผิดชอบ ร่วมขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่และเป็นศูนย์กลำงส่งเสริมกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำ และถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำระดับภำคและระดับจังหวัดเพ่ือน ำไปสู่กำร
พัฒนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ที่ยั่งยืนในอนำคต 
วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือเป็นศูนย์กลำงข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำและท่ีเกี่ยวข้องระดับภำคและระดับจังหวัด 
  2. เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนว
ทำงกำรพัฒนำนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนแต่ละวิชำต่ ำกว่ำเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึน ระดับภำคและระดับจังหวัดให้กับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
  3. เพ่ือให้สถำนศึกษำมีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพ้ืนฐำนแต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
  1. มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ เ พ่ือยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำในระดับภำคและระดับจังหวัด 
  2. มีแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนว
ทำงกำรพัฒนำนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนแต่ละวิชำต่ ำกว่ำเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึน ระดับภำคและระดับจังหวัด อย่ำงน้อย 1 แนวทำงต่อ 1 จังหวัด 
  3. สถำนศึกษำมีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พ้ืนฐำน แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 
 เชิงคุณภาพ 
  1. มีศูนย์กลำงข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ ระดับภำคและระดับจังหวัดเพ่ือส่งเสริมกำร
จัดกำรเรียนรู้ในกำรสร้ำงคุณลักษณะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  2. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำเกิดกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ และถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พ้ืนฐำนแต่ละวิชำต่ ำกว่ำเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพ่ิมขึ้น ระดับภำคและระดับจังหวัดร่วมกัน 
  3. สถำนศึกษำมีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พ้ืนฐำน แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 
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4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา 
1. จัดท าและขออนุมัติโครงการ ม.ค. 62 
2. การประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการ TFE (Teams For Education)             
ในระดับพื้นที่  

ม.ค. 62 

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
2.2 ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำร TFE (Teams For Education) ระดับภำคใน   
      กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนในพื้นที่จังหวัด   
2.3 จัดท ำและน ำเสนอกรอบกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ พร้อมจัดท ำปฏิทินกำรด ำเนินโครงกำร 
      ในระดับพ้ืนที่ 

 

3.การวิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน   
(O-NET) ระดับภาค  

ม.ค. 62 

3.1 แต่งตั้งคณะท ำงำนวิเครำะห์ข้อมูล  
3.2 ประชุมปฏิบัติกำรวิเครำะห์ข้อมูล และจัดท ำสำรสนเทศผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ 
      ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ในพ้ืนที่รับผิดชอบระดับภำค  

 

4. การติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของจังหวัดในพื้นที่  
4.1 แต่งตั้งคณะท ำงำน/คณะกรรมกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำกำร 
      จัดกำรเรียนรู้ของจังหวัดในพ้ืนที่ระดับภำค 
4.2 ประชุมคณะท ำงำน/คณะกรรมกำร เพ่ือจัดท ำเครื่องมือติดตำม ประเมินผลกำร 
      พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในพ้ืนที่ระดับภำค 
4.3 ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนระดับจังหวัดในพ้ืนที่ 
4.4 ประชุมสรุป/รำยงำนผลกำรติดตำม ประเมินผลฯ  

 

5. การจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของจังหวัดในพื้นที่ระดับภาค  

ส.ค. - ก.ย. 
62 

5.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนจัดท ำเกณฑ์ และคัดเลือกสถำนศึกษำน ำร่องที่มีรูปแบบ/ 
      แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับภำค  
5.2 คัดเลือกสถำนศึกษำน ำร่องที่มีรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับภำค  
      (รำงวัลสถำนศึกษำน ำร่องที่ 1 2 3 และชมเชย)  
5.3 กำรจัดงำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของ 
      สถำนศึกษำน ำร่องของแต่ละจังหวัด 

 

6. สรุปผลการด าเนินงานในพื้นที่  ก.ย. 62 
6.1 ประชุมปฏิบัติกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนและถอดบทเรียนของจังหวัดในพ้ืนที่ระดับภำค 
6.2 จัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินงำน ข้อควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหำรและ 
      หนว่ยงำนที่เกี่ยวข้อง  
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กิจกรรม ระยะเวลา 
6.3 จัดท ำเอกสำรรำยงำนกำรด ำเนินงำนของจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบระดับภำค 
6.4 เผยแพร่ น ำเสนอ ผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนสื่อต่ำงๆ ในพื้นที่ และสื่อในส่วนกลำง 
 
ระยะเวลาด าเนินการ   
  ระหว่ำงเดือน ตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562 
งบประมาณ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
  งบรำยจ่ำยอื่น ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  จ ำนวน 558,700.- บำท (ห้ำแสนห้ำหมื่น
แปดพันเจ็ดร้อยบำทถ้วน) รำยละเอียดตำมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยและแผนกำรเบิกจ่ำยดังนี้ 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

รายการ จ านวนเงินรวม 
กิจกรรมที่ 1 จัดท าและขออนุมัติโครงการ - 
กิจกรรมที่ 2 การประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการ  
TFE (Teams For Education) ในระดับพื้นที่ 
     - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (40 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) เป็นเงิน 2,800 บำท 
     - ค่ำอำหำรกลำงวัน (40 คน x 120 บำท x 1 มื้อ) เป็นเงิน 4,800 บำท 

7,600 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าสารสนเทศ                    
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับภาค 
     - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (35 คน x 50 บำท x 4 มื้อ) เป็นเงิน 7,000 บำท 
     - ค่ำอำหำรกลำงวัน (35 คน x 300 บำท x 2 มื้อ) เป็นเงิน 14,000 บำท 
     - ค่ำอำหำรเย็น (35 คน x 350 บำท x 1 มื้อ) เป็นเงิน 12,250 บำท 
     - ค่ำท่ีพัก (35 คน x 700 บำท x 1 คืน) เป็นเงิน 24,500 บำท 
     - ค่ำวิทยำกร (2 คน x 1,200 บำท x 12 ชม.) 28,800 บำท 

106,550 

     - ค่ำจัดท ำเอกสำรสำรสนเทศระดับภำค 6,000 บำท 
     - ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,950 บำท 

 

กิจกรรมที่ 4 ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ 
     - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (35 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) เป็นเงิน 2,450 บำท 
     - ค่ำอำหำรกลำงวัน (35 คน x 120 บำท x 1 มื้อ) เป็นเงิน 4,200 บำท 
     - ค่ำท่ีพัก (6 คน x 2 คืน x 700 บำท x 10 ครั้ง) เป็นเงิน 28,800 บำท 
     - ค่ำเบี้ยเลี้ยง (6 คน x 240 บำท x 3 ครั้ง x 5 จังหวัด) เป็นเงิน 21,600 บำท 
     - ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง (1,000 บำท x 5 จังหวัด x 3 ครั้ง) 15,000 บำท 

72,050 
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รายการ จ านวนเงินรวม 
กิจกรรมที่ 5 จัดงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของจังหวัดในพื้นที่ระดับภาค 

 ประชุมเตรียมงาน 
     - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (40 คน x 35 บำท x 2 มื้อ) เป็นเงิน 2,800 บำท 
     - ค่ำอำหำรกลำงวัน (40 คน x 120 บำท x 1 มื้อ) เป็นเงิน 4,800 บำท 

 จัดงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     - ค่ำท่ีพัก (40 คน x 700 บำท x 1 คืน) เป็นเงิน 28,000 บำท 
     - ค่ำเบี้ยเลี้ยง (40 คน x 1 วัน x 240 บำท) เป็นเงิน 9,600 บำท      
     - ค่ำอำหำรกลำงวัน  (200 คน x 300 บำท x 1 มื้อ) เป็นเงิน 60,000 บำท  
     - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (200 คน x 50บำท x 2 มื้อ) เป็นเงิน 20,000 บำท 
     - ค่ำจ้ำงชุดกำรแสดงบนเวทีกิจกรรม 5,000 บำท 
     - ค่ำกรอบเกียรติบัตร (5 ชิ้น x 250 บำท) เป็นเงิน 1,250 บำท 
     - ค่ำจ้ำงพิมพ์เกียรติบัตร (5 แผ่น x 20 บำท) เป็นเงิน 100 บำท 
     - ค่ำตอบแทนวิทยำกรเสวนำทำงวิชำกำร (5 คน x 1,200 บำท x 3 ชม.) เป็นเงิน     
       18,000 บำท 
     - ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตัดสิน (5 คน x 1,000 บำท) เป็นเงิน 5,000 บำท 
     - ค่ำจ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร (5 บูท x 5,000 บำท) เป็นเงิน  25,000 บำท 
     - ค่ำจ้ำงบันทึกภำพ/วิดีโอ/วิดีทัศน์ 5,000 บำท 
     - ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด ปิด  2,000 บำท 
     - ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิล (ผ้ำ/ไวนิล/ฟิวเจอร์บอร์ด) 2,000 บำท 
     - ค่ำห้องประชุม 3,000 บำท 
     - ค่ำวัสดุ  ไม่เกิน  15,000 บำท 
     - ค่ำจ้ำงเหมำรถ (ส ำหรับรับ-ส่งนักเรียนและครู) 25,000 บำท 
     - ค่ำจ้ำงเหมำตกแต่งสถำนที่ 10,000 บำท 
     - ค่ำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท 
     - ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 3,000 บำท 

249,550 
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รายการ จ านวนเงินรวม 
กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการด าเนินงานในพื้นที่ 
     - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (40 คน x 50 บำท x 4 มื้อ) เป็นเงิน 8,000 บำท 
     - ค่ำอำหำรกลำงวัน (40 คน x 300 บำท x 2 มื้อ) เป็นเงิน 24,000 บำท     

131,000 

     - ค่ำอำหำรเย็น (40 คน x 350 บำท x 1 มื้อ) เป็นเงิน 14,000 บำท 
     - ค่ำท่ีพัก (40 คน x 700 บำท x 1 คืน) เป็นเงิน 28,000 บำท 
     - ค่ำพำหนะ (40 คน x 800 บำท) เป็นเงิน 32,000 บำท 
     - ค่ำจัดท ำเล่มเอกสำรรำยงำน 8,000 บำท 
     - ค่ำจัดส่งเอกสำร 2,000 บำท 
     - ค่ำวัสดุ 7,000 บำท 
     - ค่ำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 8,000 บำท 
 

 

รวมทั้งสิ้น 558,700 
 
หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการทุกกิจกรรม 
  



 

 

๖ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

วิธีด ำเนินกำร งบประมำณ 

แผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

ไตรมำสที่ 1  ไตรมำสที่ 2  ไตรมำสที่ 3  ไตรมำสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กิจกรรมที่ 1 จัดท ำและขออนุมัติโครงกำร -             
กิจกรรมที่ 2 กำรประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำร  
TFE (Teams For Education) ในระดับพ้ืนที่ 

7,600  
           

กิจกรรมที่ 3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล และจัดท ำสำรสนเทศผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับภำค 

106,550  
           

กิจกรรมที่ 4 กำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้ของจังหวัดในพ้ืนที่ 

72,050  
           

กิจกรรมที่ 5 กำรจัดงำนเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบ/แนวทำงกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของจังหวัดในพ้ืนที่ระดับภำค 

249,550  
           

กิจกรรมที่ 6 สรุปผลกำรด ำเนินงำนในพื้นที่ 131,000             
รวมทั้งสิ้น 558,700             
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๖ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง : ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำน/สถำนศึกษำต่ำง ๆ ในพ้ืนที่

และระยะเวลำในกำรขับเคลื่อนโครงกำรที่กระชั้นชิด 
 การบริหารความเสี่ยง : ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นทำงกำรและ

อย่ำงไม่เป็นทำงกำรอย่ำงใกล้ชิดเพ่ือร่วมกันด ำเนินโครงกำรให้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมายปี 2562 
1. มีศูนย์กลำงข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ กำรบูรณำกำรด้ำนกำรเรียนรู้ระหว่ำง
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกสังกัดในระดับภำคและระดับจังหวัด 

 ภำค/ จังหวัด 

2. ทุกจังหวัดมีแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนแต่ละวิชำต่ ำกว่ำเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพ่ิมขึ้น ระดับภำค
และระดับจังหวัดอย่ำงน้อย 1 แนวทำงต่อ 1 จังหวัด  

 
(อย่ำงน้อย 1 
แนวทำงต่อ 1 

จังหวัด) 
3. สถำนศึกษำมีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพ้ืนฐำนแต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 

เพ่ิมข้ึน 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพ้ืนที่ เป็นศูนย์กลำงข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ และศูนย์กลำงในกำรรวบรวมรูปแบบ/แนวทำงในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำระดับภำคและระดับจังหวัด 
  2. หน่วยงำนในพื้นท่ีมีกำรบูรณำกำรด้ำนกำรเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำท ำให้ผล
สัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและศักยภำพกำรเรียนรู้ตำมสมรรถนะของผู้เรียนเพ่ิมขึ้นตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์
ของรัฐบำลของกระทรวงศึกษำธิกำร  
 
 
 
 
 
 

134 



 

โครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3           

สอดคล้องกับ  ประเด็นยุทธศำสตร์ สป.ข้อที่ 4 

สอดคล้องกับ  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ สป.ข้อที่ 4 
หลักการและเหตุผล 

     ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 54 รัฐต้อง
ด ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำง
มีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อน เข้ำรับกำรศึกษำ 
ตำมวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร ซึ่งในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยใน
ภำพรวมของประเทศ มีกำรตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ (ก.พ.ป.) ขึ้น ตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2551 โดยมีนำยกรัฐมนตรีหรือ รองนำยกรัฐมนตรี ที่ได้รับ
มอบหมำยเป็นประธำน มีส ำนักมำตรฐำนกำรศึกษำและพัฒนำกำรเรียนรู้ ส ำนักเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำเป็น
เลขำนุกำร ซึ่ง ก.พ.ป. ชุดปัจจุบัน มีรองนำยกรัฐมนตรี (พลอำกำศเอกประจิน จั่นตอง) เป็นประธำน ได้
แต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรขึ้นมำรับผิดชอบด ำเนินกำรขับเคลื่อนงำนพัฒนำเด็กปฐมวัยในประเด็นส ำคัญ 4 เรื่อง 
คือ (1) กำรจัดท ำร่ำงนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ด้ำนเด็กปฐมวัย (2) กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพ่ือ
แสดงผลข้อมูลของเด็กปฐมวัย (3) มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ และ (4) สมรรถนะเด็กปฐมวัย
ในกำรพัฒนำตำมวัย 0 – 5 ปี เพ่ือน ำไปใช้เป็นกรอบกำรด ำเนินงำนร่วมกันของทุกกระทรวงและทุก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้กำรด ำเนินงำนทั้ง 4 เรื่องดังกล่ำว มีควำมก้ำวหน้ำมำเป็นล ำดับอยู่ระหว่ำง
น ำเสนอขอควำมเห็นชอบ ต่อ ก.พ.ป. และคณะรัฐมนตรี เพ่ือประกำศใช้ต่อไป 
      ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรพัฒนำและดูแลก่อนเข้ำรับกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้น
ตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น มีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหลำยหน่วยงำน ดังนั้นเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อน           
กำรส่งเสริม สนับสนุนกำรดูแลและพัฒนำเด็กปฐมวัยของทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลำง และส่วน
ภูมิภำคมีเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนและแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งต้องสอดคล้องกับนโยบำย ยุทธศำสตร์ หรือแผนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย ที่ ก.พ.ป. 
ก ำหนดไว้ รวมถึงแนวทำงในแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับนโยบำยยุทธศำสตร์ เป้ำหมำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้กับผู้บริหำร ครูผู้สอน 
บุคลำกรทำงกำรที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ตรงกัน ตลอดจนเพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำรท ำงำนร่วมกันในระดับพ้ืนที่
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561 ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ด ำเนินกำรโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย (อนุบำล  1-
3) ในระดับพ้ืนที่ภำคและจังหวัด มีกิจกรรม ที่ด ำเนินกำร 4 เรื่อง ได้แก่ สร้ำงกำรรับรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับ
แนวนโยบำย ทิศทำงและเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเด็ก
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ปฐมวัยและแผนที่ตั้งสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำ ปฐมวัยระดับจังหวัด จัดท ำแผนพัฒนำเด็กปฐมวัยเชิงบูรณำ
กำรระดับจังหวัด และคัดเลือก รวบรวม ผลงำนวิจัย นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดีของกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
ซึ่งเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อน กำรส่งเสริม ดูแลและพัฒนำเด็กปฐมวัยในส่วนของพ้ืนที่ระดับภำค และ
จังหวัดเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง และมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับข้อก ำหนดของกฎหมำย ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร จึงเห็นสมควรจัดท ำโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับ
พ้ืนที ่(ภำคและจังหวัด) ขึ้นโดยอำศัยกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนในส่วนกลำง และใน
พ้ืนที่ ได้แก่ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  โดยมอบหมำยให้ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำคด ำเนินงำนโครงกำรในพ้ืนที่รับผิดชอบระดับภำค  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 จึงได้จัด
โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 ขึ้น    
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
                   1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ (ภำคและจังหวัด) ให้มี
คุณภำพ เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยที่ก ำหนดไว้            
     2. เพ่ือขยำยผล และต่อยอดกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรน ำผลงำนวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ/แนว
ปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยไปสู่หน่วยงำนและสถำนศึกษำให้ครอบคลุม ทั่วถึงมำกขึ้น 
     3. เพ่ือบูรณำกำร กำรท ำงำนร่วมกัน ในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยไปสู่กำรปฏิบัติ ระหว่ำง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในส่วนกลำง และส่วนภูมิภำคให้เป็นในทิศทำงเดียวกัน 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของโครงการ 

     เชิงปริมาณ  
 ̀                1. ผู้บริหำร  ครูผู้สอนและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ           
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 จ ำนวน 100 คน 
               2. รำยงำนผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยในพ้ืนที่จ ำนวน 1 เล่ม          
               3. จ ำนวนองค์ควำมรู้ ผลงำนวิจัย นวัตกรรม รูปแบบหรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนในกำรส่งเสริม
กำรดูแลและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัยที่มีคุณภำพ จ ำนวน 5 ชิ้น 

       เชิงคุณภาพ 
        ผู้บริหำร ครูผู้สอนและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยมีองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัด
กำรศึกษำเด็กปฐมวัยได้อย่ำงมีคุณภำพ 
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วิธีด าเนินการ/ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ม.ค.
62 

ก.พ.
62 

มี.ค.
62 

เม.ย.
62 

พ.ค.
62 

มิ.ย.
62 

ก.ค.
62 

ส.ค.
62 

ก.ย.
62 

1. จัดท ำและขออนุมัติโครงกำร          

2. จัดประชุมคณะท ำงำนก ำหนดกรอบแนวทำงกำรด ำเนิน
โครงกำร 

         

3. จัดเวทีสัมมนำกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำ
เด็กปฐมวัยในระดับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 

         

4..ประชุมกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเด็กปฐมวัยระดับภำค          

5. ก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของจังหวัดในก ำกับ          

6. สรุปจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน          

ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ด าเนินการ 
  ตั้งแต่เดือนมกรำคม  2562 – กันยำยน 2562 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

  ปัจจัยความเสี่ยง : ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำนเนื่องจำกมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำร
ด ำเนินกำรเป็นจ ำนวนมำก อำจท ำให้เกิดอุปสรรคในกำรเรื่องกำรสื่อสำรและควำมไม่เข้ำใจตรงกัน 
  แนวทางการบริหารความเสี่ยง : มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนโครงกำรและประชุมชี้แจง      
ท ำควำมเข้ำใจโครงกำร 

งบประมาณ จ านวน 120,000 บาท ( หนึ่งแสนสองหมื่นบำทถ้วน ) ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ 
งบด าเนินงาน งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะท ำงำนก ำหนดกรอบแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำร 
1. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับ     

    ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 30 คน ๆ ละ      

    50 บำท/มื้อ  (2 มื้อ)  (30 x 50 x 2)  3,000  3,000 

2. ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับผู้เข้ำรับ     

    กำรอบรม จ ำนวน 30 คน ๆ ละ     

    300 บำท/มื้อ ( 1 มื้อ)  9,000  9,000 
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กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ 
งบด าเนินงาน งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3. ค่ำพำหนะ  10,000  10,000 

4. ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง  1,000  1,000 

5. ค่ำวัสดุ   3,000 3,000 

รวม  23,000 3,000 26,000 

กิจกรรมที่ 2 จัดเวทีสัมมนำกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 

1. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับ     

   ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 100 คน ๆ ละ      

    50 บำท/มื้อ  (2 มื้อ)     

    (100 x 50 x 2)   10,000  10,000 

2. ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับผู้เข้ำรับ     

    กำรอบรม จ ำนวน 100 คน ๆ ละ     

    300 บำท/มื้อ ( 1 มื้อ)     

    (100 x 300 x 1)  30,000  30,000 

3. ค่ำพำหนะเดินทำงเจ้ำหน้ำที่  10,000  10,000 

4. ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง  1,000  1,000 

     

รวม  51,000  51,000 

กิจกรรมที่ 3 จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเด็กปฐมวัยระดับภำค 

1. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับ     

    ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 30 คน ๆ ละ      

    50 บำท/มื้อ  (2 มื้อ)     

    (30 x 50 x 2)   3,000  3,000 

2. ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับผู้เข้ำรับ     

    กำรอบรม จ ำนวน 30 คน ๆ ละ     

    300 บำท/มื้อ ( 1 มื้อ)  9,000  9,000 

3. ค่ำพำหนะ  10,000  10,000 

4. ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง  1,000  1,000 

รวม  23,000  23,000 
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กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ 
งบด าเนินงาน งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 4 ก ำกับ ติดตำมประเมินผลและกำรจัดท ำรำยงำนผล 

1. ค่ำเบี้ยเลี้ยง      
(240 บำท X 7 คน X 1 ครั้ง X 3 วัน)  5,040  5,040 

(270 บำท X 1 คน X 1 ครั้ง X 3 วัน)  810  810 

3. ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง  3,000  3,000 

4. ค่ำจัดท ำเอกสำรรำยงำน   3,000 3,000 

5. ค่ำพำหำนะเดินทำง  8,150  8,150 

รวม  17,000 3,000 20,000 

รวมทั้งหมด  114,000 6,000 120,000 

 

สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 
      จังหวัดในพ้ืนที่ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรำ นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้วและ
สมุทรปรำกำร 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

     กลุ่มตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
      1. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำให้มีพัฒนำกำรสมวัย มีควำมพร้อม
ส ำหรับกำรเข้ำเรียนในระดับประถมศึกษำ  
      2. กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกสังกัด เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน มีกำรบูรณำกำร กำรท ำงำนร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของชำติ  

     3. สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำปฐมวัยได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งที่ได้รับกำรขยำยผล
กำรด ำเนินงำนมีคุณภำพตำมมำตรฐำน 
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โครงการ กำรพัฒนำรูปแบบกำรติดตำมและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภำพ ตำมหลัก 
            ธรรมำภิบำลและสอดคล้องกับทิศทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
สอดคล้องกับ  ประเด็นยุทธศำสตร์ สป.ข้อที่ 6 

สอดคล้องกับ  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ สป.ข้อที่ 6 
หลักการและเหตุผล 

ตำมที่ได้มีพระรำชกฤษฎีกำวำดวยหลักเกณฑและวิธีกำรบริหำรกิจกำรบำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546     
ที่ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรที่มุ งเนนประชำชนใหเกิดประโยชนสุขตอบสนองควำมตองกำรของ
ประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภำรกิจของรัฐ มีประสิทธิภำพและควำมคุมคำในเชิงภำรกิจของรัฐ ลดขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำนปรับปรุงสวนรำชกำรใหทันตอสถำนกำรณและมีกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรซึ่ง
สอดคล้องกับปจจุบันที่ได้มีกำรปฏิรูประบบรำชกำร เปำหมำยส ำคัญประกำรหนึ่งตำมพระรำชกฤษฎีกำ     
ดัง  กลำวก็เพ่ือใหกำรปฏิบัติของสวนรำชกำรตอบสนองตอกำรพัฒนำโดยเฉพำะกำรติดตำมและประเมินผล
ที่หนวยงำนภำครัฐ ทุกแหงจะตองมีกำรติดตำมประเมินผลอันจะสงผลให กำรบริหำรงำนของภำครัฐในทุก
ระดับมีประสิทธิภำพ และกำรมุงเนนกำรบริหำรงำนแบบมุงเน้นผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management: 
RBM) ตลอดจนกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม (New Public Management) ใหไปในทิศทำงเดียวกัน 

กำรติดตำมและกำรประเมินผลเปนหัวใจของกำรท ำงำนใหประสบผลส ำเร็จงำนที่มีควำม 
ซับซอนและตองกำรควำมคิดริเริ่มสรำงสรรคสูงยิ่งตองมีกำรติดตำมและประเมินผลที่จริงจัง กำรติดตำมผล
และประเมินผลที่ทรงพลังที่สุดคือ กำรติดตำมและประเมินผลแบบมีสวนรวม ซึ่งจัดเปนกำรประเมินผลแบบ 
“เอ้ืออ ำนวย” (empowerment evaluation) กำรติดตำมและประเมินผลแบบมีสวนรวม เป็นเครื่องมือหรือ
กลไกอยำงหนึ่งในกำรระดมควำมคิดริเริ่มสรำงสรรคหรือระดมปญญำจำกหลำกหลำยมุมมองหลำกหลำย
แนวคิด หลำกหลำยบทบำท เขำรวมกันผลักดันกิจกำรหรือโครงกำรที่มีควำมซับซอนมีผลลัพธอยำงสูงสง     
ไดยำกใหเกิดผลในลักษณะ“เหนือควำมคำดหมำย” ไดนั่นคือ กำรติดตำมและประเมินผลแบบมีส่วนรวมเป็น
ปัจจัยส ำคัญในกำรขับเคลื่อนโครงกำรที่มีชีวิต (organic) มองในอีกมุมหนึ่งกำรติดตำมและประเมนผลแบบ
มีสวนรวม เปนกระบวนกำรเรียนรู นั่นเอง เปนกระบวนกำรเรียนรูรวมกันของคณะผูด ำเนินโครงกำรรวมกับ
คณะผู้ประเมิน, หนวยงำน สนับสนุนโครงกำร, กลมุบุคคลเปำหมำยของโครงกำร, ผูสนใจและสำธำรณชนใน
ภำพรวม และ อำจมองไดวำลักษณะของกำรด ำเนินเป็นกำรจัดกำรควำมรูในรูปแบบหนึ่ง มีผูใหประเด็นใน
กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลไว 3 ประเด็น คือ 1. กำรใชกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลใน
กำรรวบรวม “วิธีกำรยอดเยี่ยม” (best practices) ซ่ึงเปนแนวคิดแบบจัดกำรควำมรูวิธีกำรยอดเยี่ยมเหล่ำนี้
ถือเปน “คลังควำมรู” ที่มี ทั้ง “ ควำมรูในกระดำษ” (explicit knowledge) และ “ควำมรูในคน” (tacit 
knowledge) และ สำมำรถน ำไปด ำเนินกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกลุมตำง ๆ ได้  อยำงกวำงขวำง 2. กำรใช
กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลเปนเครื่องมือหรือกลไกสื่อสำร สำธำรณะ (public communication) 
ใหสำธำรณะไดเขำใจแนวคิดและวิธีกำรใหมๆ ในกำรพัฒนำ 3. กำรประเมินผลในลักษณะ “กำรประเมิน    
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อยำงสมดุลและรอบด้ำน” (balanced scorecard) คือไมใชแคประเมินผลส ำเร็จหรือผลกระทบของ
โครงกำรตำมเปำหมำยที่ก ำหนดไว เทำนั้น แตประเมินควำมสุขควำมพึงพอใจของผูด ำเนินกำรโครงกำรและที่
ส ำคัญที่สุด ประเมินกำรเรียนรูที่เกิดขึ้นในคณะ ผู้ด ำเนินโครงกำรและผูที่เก่ียวของกับโครงกำรทั้งหมด 

      องค์กรต่ำง ๆ ต้องมีกำรผลักดันขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กร พร้อมกับกำรติดตำมและประเมินผลอย่ำงเป็นระบบ โดยอำศัยระบบตัวชี้วัดผลงำน ในหลำยมิติและ
หลำยระดับ เช่น ตัวชี้วัดที่ผู้บริหำรของส่วนรำชกำรที่เป็นผู้น ำองค์กรได้พิจำรณำ หรือ เห็นชอบ  ก ำหนดเป็น 
“ตัวชี้วัด ส ำคัญขององค์กร” ที่สะท้อนถึงควำมส ำคัญของประเด็นยุทธศำสตร์ กำรบรรลุพันธกิจหลัก 
แผนงำนและโครงกำร ที่ส ำคัญ รวมทั้งก ำหนดค่ำเป้ำหมำยของกำรด ำเนินกำรของตัวชี้วัด เพ่ือใช้ในกำร
ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติ รำชกำรขององค์กร รวมตลอดถึงส่วนรำชกำรภำยใต้กำรบริหำรโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์กับระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้น ผลงำนตำมยุทธศำสตร์ซึ่งมุ่งเน้นผลผลิตผลลัพธ์ และผลบั้น
ปลำยที่เน้นให้มีกำรวัดและประเมินผลงำน ในขณะที่ กำรจัดท ำงบประมำณที่มุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร์
ซึ่งมีกำรจัดสรรงบประมำณให้ตำมผลงำนที่ก ำหนดไว้ในแผน โดยผลผลิตและงบประมำณจะต้องสอดรับกัน
และผลงำนสำมำรถตรวจสอบและอ้ำงอิงเอกสำรได้ ประกอบกับกำร  บริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ให้
ควำมส ำคัญต่อกำรรับผิดชอบผลงำน ด้วยกำรควบคุมผลสัมฤทธิ์เชื่อมโยงกับ  งบประมำณ เน้นกำรท ำงำน
แบบบูรณำกำร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลในเชิงระบบทั้งส่วน กระบวนกำรและผลลัพธ์ 

       กำรติดตำมและประเมินผลเปนกระบวนกำรที่มีควำมเกี่ยวของสัมพันธกัน โดยกำรติดตำมจะ
เป็นกำรเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงำนของโครงกำร ส ำหรับก ำกับแก้ไขและปองกันปญหำ อุปสรรค ระหวำง
กำรด ำเนินงำนในขณะที่กำรประเมินผลเปนกำรตัดสินคุณคำของปจจัยน ำเขำ กำรด ำเนินงำนและผลของ
โครงกำร ส ำหรับปรับปรุงกำรด ำเนินกำร สรุปผลส ำเร็จ ดังนั้น ขอมูลที่ไดจำกกำรติดตำมโครงกำร จึงใชเป็น
ข้อมูลสวนหนึ่งของกำรประเมินโครงกำร ขอมูลที่ไดจำกกำรประเมินผล ยังเปนเครื่องมือที่ช่วยให้ ผูบริหำร
สำมำรถปรับปรุงระบบกำรวำงแผน และบริหำรแผน ดวยกำรใหขอมูลที่ต่อเนื่อง ท ำใหสำมำรถปรับสภำพ
กำรปฏิบัติใหเขำกับสถำนกำรณและสำมำรถควบคุมแผนและ โครงกำรกระบวนกำรใหเปนไปตำมทิศทำงที่
ก ำหนดและเกิดกำรใชทรัพยำกรเปนไปอยำงคุมคำ กำรประเมินจึงมีควำมส ำคัญต่อกำรตัดสินใจของผู้บริหำร
หรือผูมีอ ำนำจในกำรตัดสินใจ จะเห็นไดวำกำรติดตำมและกำรประเมินผลเปนเรื่องที่แยกกันไมออก เพรำะ   
ขอมูลจำกกำรติดตำมจะเป็นโยชนตอ กำรประเมินผลตองท ำควบคูกันไปจึงมักจะเรียกรวมกันวำ “กำร
ติดตำมประเมินผลและกำรที่ผูบริหำรใหควำมส ำคัญกับกำรติดตำมและประเมินผลซึ่งเปนเครื่องมือในกำร
วำงแผนและคนหำวิธีในกำรปรับปรุงงำน และน ำผลจำกกำรติดตำมและประเมินผลมำจัดท ำหรือปรับปรุง
ยุทธศำสตรและเพ่ือใหกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรเปนไปตำมยุทธศำสตร ตลอดจนเป็นกำรปฏิบัติงำน
ใหสอดคลองกับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหมที่ได้ยึดหลักกำรบริหำรแบบ  มุงผลสัมฤทธิ์  (Result – 
Based Management หรือ RBM) อีกทั้ง จ ำเปนที่บุคลำกรในองค์กรทุกส่วน  จะตองรวมกันบริหำรจัดกำร
องคกร/แผนงำน/โครงกำรใหบรรลุวัตถุประสงค เปนรูปธรรม เนื่องจำกกำรวำงแผน/โครงกำรตำงๆ นั้นไม
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สำมำรถท ำใหส ำเร็จได้ด้วยคนๆ เดียว กำรท ำงำนเปนทีม จึงเปนสวนส ำคัญที่จ ำเปนที่จะท ำใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
โดยน ำผลกำรปฏิบัติงำนมำปรับปรุงแนวทำง กำรด ำเนินกำรใหเหมำะสม บังเกิดผลในทำงปฏิบัติได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลตอไป 
     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 มีบทบำทภำรกิจหน้ำที่ตำมค ำสั่ง หน.คสช.ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 
เมษำยน 2560 ในกำรท ำหน้ำที่ขับเคลื่อนกำรศึกษำในระดับภำคโดยกำรอ ำนวยกำร ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนำกำรศึกษำแบบร่วมมือและบูรณำกำรกับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนอ่ืนหรือ

ภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ และให้มีอ ำนำจหน้ำที่ในส่วนของกำรติดตำมและประเมินผล คือ  ก ำกับ
ดูแล ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบและ
สนับสนุนกำรตรวจรำชกำร และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของ
กระทรวงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่รับผิดชอบและประสำนกำรบริหำรงำนระหว่ำงรำชกำรส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำคให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงบูรณำกำรในระดับพ้ืนที่ของหลำยจังหวัด โดยยึดกำรมีส่วนร่วมและประโยชน์
สุขของประชำชนเป็นหลัก  
     ปัญหำที่พบในกำรก ำกับดูแล ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบในปัจจุบันพบว่ำ ไม่มีควำมเชื่อมโยง ไม่มีรูปแบบกำรติดตำมและประเมินผลที่ไปใน
ทิศทำงเดียวกัน และขำดกำรประสำนงำนด้ำนกำรติดตำมและประเมินผลกับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำใน
จังหวัด เช่น สพป. สพม. กศน. สอศ. สกอ. ท ำให้ระบบกำรติดตำมและประเมินผลเกิดปัญหำ ขำดกำรมีส่วน
ร่วมในกำรท ำงำนระหว่ำงองค์กรภำยในจังหวัดนั้นๆ ผู้วิจัยได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรติดตำมและ
ประเมินผลจึงได้พัฒนำรูปแบบของกำรติดตำมแบบมีส่วนร่วมให้สอดคล้องตำมหลักธรรมำภิบำลและ
สอดคล้องกับทิศทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0  เพ่ือเป็นแนวทำงให้ผู้บริหำร
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน ศึกษำนิเทศก์หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรติดตำม
และประเมินผลน ำไปใช้ประโยชน์และท ำให้กำรประเมินผลและติดตำมเกิดคุณภำพมำกยิ่งข้ึนต่อไป 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรติดตำมและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภำพตำม 
หลักธรรมำภิบำลและสอดคล้องกับทิศทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 

2. เพ่ือศึกษำประสิทธิภำพเชิงประจักษ์ของรูปแบบกำรติดตำมและประเมินผลแบบมี 
ส่วนร่วมให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำลและสอดคล้องกับทิศทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำของประเทศใน
ยุคประเทศไทย 4.0 

3. เพ่ือทดลองใช้รูปแบบกำรติดตำมและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภำพ 
ตำมหลักธรรมำภิบำลและสอดคล้องกับทิศทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 

4. เพ่ือประเมินรูปแบบกำรติดตำมและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภำพตำม 
หลักธรรมำภิบำลและสอดคล้องกับทิศทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
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เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 1 เชิงปริมาณ 
           1.1 ผู้บริหำรหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน ศึกษำนิเทศก์หรือผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3  
 2 เชิงคุณภาพ 
             2.1 ได้รูปแบบกำรติดตำมและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภำพตำม  
หลักธรรมำภิบำลและสอดคล้องกับทิศทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
             2.2 ผู้บริหำรหน่วยงำนและผู้รับผิดชอบกำรติดตำม ประเมินผลและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร 
ของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพื้นที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดใช้รูปแบบ
กำรติดตำมและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำลและสอดคล้อง
กับทิศทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของโครงการ 
   

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 เชิงปริมาณ 
      1.1 ร้อยละของผู้บริหำรหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ครูผู้สอน ศึกษำนิเทศก์หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 3  
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2 เชิงคุณภาพ 
      2.1 ได้รูปแบบกำรติดตำมและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มี
ประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำลและสอดคล้องกับทิศทำงกำรปฏิรูป
กำรศึกษำของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
      2.2 ร้อยละของผู้บริหำรหน่วยงำนและผู้รับผิดชอบกำรติดตำม 
ประเมินผลและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร ของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำใน
พ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดใช้รูปแบบกำร
ติดตำมและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภำพตำมหลัก    
ธรรมำภิบำลและสอดคล้องกับทิศทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำของประเทศ
ในยุคประเทศไทย 4.0 
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วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมัติโครงกำร เดือนธันวำคม 2561 กลุ่มตรวจรำชกำรฯ ศธภ.3 
2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน เดือนธันวำคม 2561 กลุ่มตรวจรำชกำรฯ ศธภ.3 
3 กิจกรรมที่ 1    
 ประชุมคณะท ำงำนด ำเนินกำรวิจัยครั้งที่ 1 เดือนธันวำคม 2561 กลุ่มตรวจรำชกำรฯ ศธภ.3 

 กิจกรรมที่ 2   
 ประชุมคณะท ำงำนด ำเนินกำรวิจัยครั้งที่ 2 เดือนมกรำคม 2562 กลุ่มตรวจรำชกำรฯ ศธภ.3 
 กิจกรรมที่ 3   
 จัดท ำเครื่องมือ กำรศึกษำน ำร่องและ 

หำคุณภำพเครื่องมือ 
เดือนกุมภำพันธ์ 2562 กลุ่มตรวจรำชกำรฯ ศธภ.3 

 กิจกรรมที่ 4   
 ประชุมคณะท ำงำนด ำเนินกำรวิจัยครั้งที่ 3 เดือนมิถุนำยน 2562 กลุ่มตรวจรำชกำรฯ ศธภ.3 
 กิจกรรมที่ 5   
 จัดประชุมสัมมนำเผยแพร่ผลกำรวิจัย เดือนกรกฏำคม 2562 กลุ่มตรวจรำชกำรฯ ศธภ.3 
4 สรุป ประเมินผล และรำยงำนผล เดือนสิงหำคม 2562 กลุ่มตรวจรำชกำรฯ ศธภ.3 
5 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน เดือนกันยำยน 2562 กลุ่มตรวจรำชกำรฯ ศธภ.3 
    

ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ด าเนินการ 

  เดือนตุลำคม 2561 – ก.ย. 2562  
งบประมาณ จ านวน    437,800   บาท (สี่แสนสำมหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบำทถ้วน)  

ขอถัวจ่ายทุกรายการและทุกกิจกรรม 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท ำงำนด ำเนินกำรวิจัยครั้งที่ 1 
1. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับ     
ผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน      
50 บำท/มื้อ x 4 มื้อ x 24 คน  4,800  4,800 
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กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2. ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับผู้เข้ำรับ     
กำรอบรม จ ำนวน     
300 บำท/มื้อ x 2 มื้อ x 24 คน  14,400  14,400 
3. ค่ำอำหำรเย็นส ำหรับผู้เข้ำรับ     
กำรอบรม จ ำนวน     
350 บำท/มื้อ x 1 มื้อ x 24 คน  8,400  8,400 
4. ค่ำท่ีพัก จ ำนวน     
900 บำท/คืน x 1 คืน x 22 คน  19,800  19,800 
1,450 บำท/คืน x 1 คืน x 2 คน  2,900  2,900 
5. ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง  2,000  2,000 
6. ค่ำพำหนะและค่ำเบี้ยเลี้ยง  40,000  40,000 
7. ค่ำปฏิบัติกำรนอกเวลำ  15,000  15,000 
8. ค่ำวัสดุ  5,000  5,000 

รวมกิจกรรมที่ 1  112,300  112,300 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะท างานด าเนินการวิจัยครั้งท่ี 2 
1. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม     
ผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน      
50 บำท/มื้อ x 2 มื้อ x 24 คน  2,400  2,400 
2. ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับผู้เข้ำ     
กำรประชุมจ ำนวน     
300 บำท/มื้อ x 1 มื้อ x 24 คน     7,200-     7,200- 
3. ค่ำพำหนะและค่ำเบี้ยเลี้ยง  35,000  35,000 
4. ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง  1,000  1,000 
5. ค่ำปฏิบัติกำรล่วงเวลำ  10,000  10,000 
6. ค่ำวัสดุ  5,000  5,000 
รวมกิจกรรมที่ 2  60,600  60,600 
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กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 3 จัดท ำเครื่องมือ กำรศึกษำน ำร่อง และหำคุณภำพเครื่องมือ 
1. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับ     
ผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน      
50 บำท/มื้อ x 4 มื้อ x 24 คน  4,800  4,800 
2. ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับผู้เข้ำรับ     
กำรอบรม จ ำนวน     
300 บำท/มื้อ x 2 มื้อ x 24 คน  14,400  14,400 
3. ค่ำอำหำรเย็นส ำหรับผู้เข้ำรับ     
กำรอบรม จ ำนวน     
350 บำท/มื้อ x 1 มื้อ x 24 คน  8,400  8,400 
4. ค่ำท่ีพัก จ ำนวน     
900 บำท/คืน x 1 คืน x 22 คน  19,800  19,800 
1,450 บำท/คืน x 1 คืน x 2 คน  2,900  2,900 
5. ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง  2,000  2,000 
6. ค่ำพำหนะและค่ำเบี้ยเลี้ยง  35,000  35,000 
7. ค่ำปฏิบัติกำรนอกเวลำ  15,000  15,000 
8. ค่ำวัสดุ  5,000  5,000 

รวมกิจกรรมที่ 3  107,300  107,300 
กิจกรรมที่ 4  ประชุมคณะท างานด าเนินการวิจัยครั้งท่ี 3 
1. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม     

ผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน      

50 บำท/มื้อ x 2 มื้อ x 24 คน  2,400  2,400 

2. ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับผู้เข้ำ     

กำรประชุมจ ำนวน     

300 บำท/มื้อ x 1 มื้อ x 24 คน  7,200  7,200 

3. ค่ำพำหนะและค่ำเบี้ยเลี้ยง  35,000  35,000 

4. ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง  1,000  1,000 
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กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงิน
งบประมาณ 

งบด าเนินงาน งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

5. ค่ำปฏิบัติกำรล่วงเวลำ  10,000  10,000 

6. ค่ำวัสดุ  4,700  4,700 

รวมกิจกรรมที่ 4  60,300  60,300 

     
กิจกรรมที่ 5  จัดประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการวิจัย 

1. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับ     

ผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน      

50 บำท/มื้อ x 4 มื้อ x 24 คน  4,800  4,800 

2. ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับผู้เข้ำรับ     

กำรอบรม จ ำนวน     

300 บำท/มื้อ x 2 มื้อ x 24 คน  14,400  14,400 

3. ค่ำอำหำรเย็นส ำหรับผู้เข้ำรับ     

กำรอบรม จ ำนวน     

350 บำท/มื้อ x 1 มื้อ x 24 คน  8,400  8,400 

4. ค่ำท่ีพัก จ ำนวน     

900 บำท/คืน x 1 คืน x 22 คน  19,800  19,800 

1,450 บำท/คืน x 1 คืน x 2 คน  2,900  2,900 

5. ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง  2,000  2,000 

6. ค่ำพำหนะและค่ำเบี้ยเลี้ยง  35,000  35,000 

7. ค่ำปฏิบัติกำรนอกเวลำ  10,000  10,000 

รวมกิจกรรมที่ 5  97,300  97,300 

รวมทุกกิจกรรม  437,800  437,800 

 

 

 



 

ดัชนีตัวชี้วัด 

 ได้รูปแบบกำรติดตำมและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภำพตำมหลัก  
ธรรมำภิบำลและสอดคล้องกับทิศทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ความเสี่ยง :   - 
 การบริหารความเสี่ยง :     -  

หน่วยงานรับผิดชอบ  
         กลุ่มตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 สำมำรถพัฒนำรูปแบบกำรติดตำมและประเมินผลแบบมีส่วน
ร่วมให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำลและสอดคล้องกับทิศทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำของ
ประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3  โดยกำรด ำเนินกำรด้วยกระบวนกำร  
วิจัยแบบวิจัยพัฒนำ โดยด ำเนินกำรเก็บข้อมูล สรุป วิเครำะห์ เขียนรำยงำนกำรวิจัย รำยงำน และส่งเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ไปยังหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประโยชน์ทำงกำรศึกษำและ
สำมำรถประสำนงำนด้ำนต่ำงๆ ทั้งเรื่องกำรติดตำม ประเมินผลและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร  กำรวำงแผน
กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ต่ำงๆ  กำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำในพ้ืนที่ ควำมรับผิดชอบ ตลอดจนใช้ใน
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน ทั้งหมดเป็นไปเพ่ือกำรปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรติดตำมประเมินผลในกำรจัด
กำรศึกษำ ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและหน่วยงำนต่ำงๆ ในพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ    
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โครงการ  Coaching Teams  เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 
สอดคล้องกับ  ประเด็นยุทธศำสตร์ สป.ข้อที่ 6 
สอดคล้องกับ  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ สป.ข้อที่ 6 
หลักการและเหตุผล  
 กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นองค์กรหลักในกำรขับเคลื่อนและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของประเทศให้มี
ประสิทธิภำพทัดเทียมกับนำนำประเทศ รวมทั้งส่งเสริมกำรศึกษำให้กับเยำวชน ประชำชน ให้มีควำมรู้        
มีคุณภำพ มีศักยภำพในกำรพัฒนำตนเอง พัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ  โดยกระทรวงศึกษำธิกำรได้ก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรต่ำงๆ ที่จะด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำ
ก ำลังคนซึ่งเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศชำติ แต่ปรำกฏว่ำยังคงมีปัญหำบำงประกำรในกำรจัด
กำรศึกษำของประเทศในส่วนภูมิภำค ทั้งในด้ำนโครงสร้ำงขององค์กร ด้ำนกำรบริ หำรจัดกำร และด้ำน
บุคลำกรที่เก่ียวข้อง ซึ่งปัญหำเหล่ำนี้ส่งผลต่อคุณภำพกำรศึกษำและกำรพัฒนำเยำวชน และเป็นอุปสรรคต่อ
กำรขับเคลื่อนและกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำของประเทศให้มีประสิทธิภำพทักเทียมกับนำนำประเทศ แม้ที่
ผ่ำนมำคณะรักษำควำมสงบเรียบร้อยแห่งชำติ ได้มีควำมพยำยำมในกำรแก้ปัญหำด้วยกำรก ำหนดมำตรกำร
และกลไกต่ำงๆ ขึ้น โดยมีค ำสั่งหัวหน้ำรักษำควำมสงบเรียบร้อยแห่งชำติมำแล้วหลำยฉบับ แต่โดยเหตุที่
สภำพกำรจัดกำรศึกษำของประเทศในส่วนภูมิภำคมีควำมซับซ้อนและสั่งสมเป็นระยะเวลำนำน รัฐบำลจึงได้
มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำรขึ้น เพ่ือก ำหนดมำตรกำร กลไกเพ่ิมเติมให้ปัญหำ
โดยส่วนใหญ่ได้รับกำรแก้ไขโดยเร็วเพ่ือประโยชน์ในกำรเตรียมกำรและรองรับกำรปฏิรูปกำรศึกษำอันเป็น
เรื่องส ำคัญเรื่องหนึ่งในกำรปฏิรูปประเทศตำมท่ีรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยได้บัญญัติไว้ 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ได้จัดตั้งขึ้นตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะ
รักษำควำมสงบแห่งชำติ ค ำสั่งที่ 19/2560 เรื่องกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ลง
วันที่ 3 เมษำยน พ.ศ.2560 โดยมีหน้ำที่ในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์และบทบำทกำรพัฒนำภำคต่ำงๆ ให้
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร
ในระดับภูมิภำค แปลงยุทธศำสตร์ชำติสู่กำรปฏิบัติในระดับภำคและจังหวัดที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด และพัฒนำด้ำนอ่ืนๆ 
ตำมศักยภำพและโอกำสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ ส่งเสริมสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของ
สถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีประมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประสำน ส่งเสริม 
สนับสนุนและด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมกำรศึกษำระดับภำค ก ำกับดูแล 
เร่งรัด ก ำกับติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำงำน วิชำกำรและกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและท่ีส ำคัญ คือมีหน้ำที่ก ำกับดูแล เร่งรัดติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ของหน่วยงำนกำรศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
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 ดังนั้นเพ่ือให้ภำรกิจส ำคัญในกำรก ำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำของหน่วยงำนกำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลต่อกำร
บริหำรกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ของ
กระทรวงศึกษำธิกำรและบริบทของเขตพ้ืนที่ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3  จึงได้ก ำหนดให้มีโครงกำร  
Coaching Teams  เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 ขึ้น เพ่ือพัฒนำแนว
ทำงกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำให้ตรงกับ
บริบทของพ้ืนที่ ตรงกับผลกำรวิเครำะห์ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและควำมต้องกำรของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้
กำรติดตำมและประเมินผล สำมำรถเป็นกลไกกระตุ้นให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ บริหำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้ง
แก้ไขปัญหำด้ำนคุณภำพของผู้เรียน ให้เกิดผลลัพธ์ต่อคุณภำพของผู้เรียนที่สูงขึ้น ให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำ
อย่ำงเหมำะสม เป็นผู้มีองค์ควำมรู้ตำมศักยภำพและเป็นคนดีของสังคม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 1. เพ่ือพัฒนำแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในระดับ
จังหวัด 5 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรำ  นครนำยก  ปรำจีนบุรี สระแก้ว  และสมุทรปรำกำรที่มีควำมสอดคล้อง
เหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่ 
 2. เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ในระดับจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำและยกระดับคุณภำพของผู้เรียน 

เป้าหมายของโครงการ  
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     ทีม Supervisor Teams ระดับจังหวัดจ ำนวน 5 จังหวัด ๆ ละ 30 คน รวม 170 คน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3  มีแนวทำงและเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่มีควำมสอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของแต่ละพ้ืนที่ เพื่อ
น ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรศึกษำและยกระดับคุณภำพของผู้เรียนให้เหมำะสมยิ่งขึ้น 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcomes) 
ที ่ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
1 ทีม Supervisor Teams ระดับจังหวัดจ ำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ 

ฉะเชิงเทรำ  นครนำยก สระแก้ว ปรำจีนบุรีและสมุทรปรำกำร
ได้รับกำรพัฒนำ Coaching Teams 

ทีม Supervisor Teams ระดับ
จังหวัดจ ำนวน 5 จังหวัด 170 คน 
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ที ่ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
2 มี Supervisor Teams ระดับจังหวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลำงกำร    

บูรณำกำรด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำร
จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในพ้ืนที่ 

มี Supervisor Teams ระดับจังหวัด
จ ำนวน 1 ทีม 

3 สถำนศึกษำท่ีได้รับกำรนิเทศติดตำมและประเมินผลตำมแนวทำง
ที่พัฒนำขึ้น มีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ในแต่ละวิชำ ผ่ำน
เกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มข้ึน 

ร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พ้ืนฐำน (O-NET) ในแต่ละวิชำ ผ่ำน
เกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 
เพ่ิมข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำ 

 
กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน (Activity) 
ที ่ กิจกรรม-วิธีด าเนินการ(Activity) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ต้นทาง  
1 กำรแต่งตั้ง Supervisor Teams ระดับภำคโดยมีองค์ประกอบจำก 

Supervisor Teams ของจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด  
มกรำคม 
2562 

กลุ่มตรวจรำชกำรฯ 
ศธภ. 3 

2 จัดประชุมพัฒนำ Supervisor Teams ระดับจังหวัด แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และระดมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนนเิทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบรหิำรกำรจัดกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ที่จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศกึษำของ
ผู้เรียน  

กุมภำพันธ์ 
2562 

กลุ่มตรวจรำชกำรฯ 
ศธภ. 3 

3  จัดประชุมเพ่ือวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในภำพรวมระดับภำค กุมภำพันธ์ 
2562 

กลุ่มตรวจรำชกำรฯ 
ศธภ. 3 

4 ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร Coaching Teams 
ในระดับจังหวัด ที่มีควำมสอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่ 

 

กรกฎำคม 
2562 

กลุ่มตรวจรำชกำรฯ 
ศธภ. 3 

5 จัดประชุมสรุปผลกำรพัฒนำแนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล
กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในระดับภำค/จังหวัด ที่มี
ควำมสอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที ่

สิงหำคม 
2562 

กลุ่มตรวจรำชกำรฯ 
ศธภ. 3 
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ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดทั้งโครงการ(เดือน/ปี) :  ธันวำคม 2561 ถึง กันยำยน 2562  
งบประมาณรวม :  สองแสนบำทถ้วน   ขอถัวจ่ายทุกกิจกรรมทุกรายการ 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ งบด าเนินงาน งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมพัฒนำ Supervisor Teams ระดับจังหวัด 

1. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับ     

    ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 170 คน ๆ ละ      

    50 บำท/มื้อ  (2 มื้อ)     

    (170 x 50 x 2)   17,000  17,000 

2. ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับผู้เข้ำรับ     

    กำรอบรม จ ำนวน 170 คน ๆ ละ     

    300 บำท/มื้อ ( 1 มื้อ) (170 x 300 x 1)  51,000  51,000 

3. ค่ำวิทยำกร จ ำนวน  2 คน     

คนละ 1,200 บำท x 6 ชม. X 2 คน  14,400  14,400 

4. ค่ำพำหนะเดินทำง  20,000  20,000 

5. ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง  1,000  1,000 
รวม  103,400  103,400 
กิจกรรมที่ 2  จัดประชุมเพ่ือวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในภำพรวมระดับภำค 

1. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับ     

    ผู้เข้ำรับกำรประชุม จ ำนวน 30 คน ๆ ละ      

    30 บำท/มื้อ  (2 มื้อ)     

    (30 x 50 x 2)   3,000  3,000 

2. ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับผู้เข้ำรับ     

    กำรประชุม จ ำนวน 30 คน ๆ ละ     

    300 บำท/มื้อ ( 1 มื้อ)     

    (30 x 300 x 1)   9,000  9,000 

3. ค่ำพำหนะเดินทำง  15,000  15,000 

4. ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง  1,000  1,000 

5.ค่ำวัสดุ  5,000  5,000 

รวม  33,000  33,000 
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กิจกรรม/รายละเอียดการใช้เงินงบประมาณ งบด าเนินงาน งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 3 ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร Coaching Teams ในระดับจังหวัด 
1. ค่ำเบี้ยเลี้ยง      
(240 บำท X 7 คน X 1 ครั้ง X 5 วัน)  8,400  8,400 

(270 บำท X 1 คน X 1 ครั้ง X 5 วัน)  1,350  1,350 

3. ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง  5,000  5,000 

4. ค่ำปฏิบัติกำรนอกเวลำ  15,000  15,000 

4. ค่ำจัดท ำเอกสำรรำยงำน     

(200 บำท X 50 เล่ม)   10,000 10,000 
5. ค่ำพำหำนะเดินทำง  10,000  10,000 

รวม  49,750 10,000 49,750 

กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมสรุปผลกำรพัฒนำแนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล 

1. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับ     

    ผู้เข้ำรับกำรประชุม จ ำนวน 15 คน ๆ ละ      

    15 บำท/มื้อ  (6 มื้อ)     

    (15 x 35 x 6)   3,150  1,050 

2. ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับผู้เข้ำรับ     

    กำรประชุม จ ำนวน 15 คน ๆ ละ     

    120 บำท/มื้อ ( 3 มื้อ)     

    (15 x 120x 3)   5,400  9,000 

3.ค่ำวัสดุ  5,300  5,300 

รวม  13,850  13,850 

รวมทุกกิจกรรม  200,000  200,000 
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สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 
 จังหวัดในพ้ืนที่ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรำ นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้วและสมุทรปรำกำร 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค  3  มีเครือข่ำยและแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร

กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับจังหวัด ที่สอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือน ำมำวำงแผน
ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือยกระดับคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พ้ืนฐำน (O–NET) ของนักเรียน ได้อย่ำงเหมำะสม  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ : 
ความเสี่ยง 
 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน เนื่องจำกมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรจ ำนวน

มำก อำจท ำให้เกิดอุปสรรคในกำรท ำงำนและกำรท ำควำมเข้ำใจ 
การบริหารความเสี่ยง 
 มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนฯ และประชุมชี้แจงท ำควำมเข้ำใจ ก ำกับ ดูแล ติดตำมและ

ประเมินผลโครงกำร และเนื่องจำกมีหน่วยงำน องค์กร และบุคลำกรจำกหลำยภำคส่วนร่วมด ำเนินกำร      
ท ำให้เกิดควำมหลำกหลำยทำงควำมคิด และประสบกำรณ์ กำรรวบรวม วิเครำะห์และสังเครำะห์องค์ควำมรู้ 
จึงต้องด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ  
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โครงการ  ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  

            ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

สอดคล้องกับ  ประเด็นยุทธศำสตร์ สป.ข้อที่ 6 
สอดคล้องกับ  เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ สป.ข้อที่ 6 
หลักการและเหตุผล  
  ตำมท่ีส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ด ำเนินกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด มำตั้งแต่ปีงบประมำณ 2550 เพ่ือเป็นกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่สะท้อนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนในสังกัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมสอดคล้องและ
ขับเคลื่อนภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรให้บรรลุผลส ำเร็จ และสืบ
เนื่องจำกค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 เรื่อง กำรปฏิรูป
กำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหำในกำรจัดกำรศึกษำของ
ประเทศในส่วนภูมิภำคทั้งในด้ำนโครงสร้ำงและองค์กำร ด้ำนระบบบริหำรจัดกำร และด้ำนบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
โดยก ำหนดให้มีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อปฏิบัติภำรกิจของ
กระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมที่กฎหมำยก ำหนด ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด และใช้เป็นกรอบในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่สำมำรถสะท้อนผลกำรด ำเนินงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมสอดคล้องและสนับสนุนกำรขับเคลื่อนภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรและ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงเป็น ประกอบด้วย 3 ประเด็นกำรประเมิน คือ 
กำรประเมินประสิทธิผล กำรประเมินประสิทธิภำพ และกำรพัฒนำองค์กร ทั้งนี้ เพ่ือให้ทรำบถึงผลสัมฤทธิ์ 
ปัญหำ อุปสรรค ในกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และน ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ใน
กำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดต่อไป 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
วัตถุประสงค์ 

 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ 2562 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

 2. เพ่ือตรวจสอบร่องรอยกระบวนกำรปฏิบัติงำน อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 

 3. เพ่ือรับทรำบปัญหำอุปสรรคข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำนและหำแนวทำงในกำร
ปรับปรุงและพัฒนำ 
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เป้าหมาย  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

กิจกรรม/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมัติโครงกำร เดือนตุลำคม 2561 กลุ่มตรวจรำชกำรฯ ศธภ.3 
2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน เดือนตุลำคม 2561 กลุ่มตรวจรำชกำรฯ ศธภ.3 
3 ประชุมคณะกรรมกำร เดือนพฤศจิกำยน 2561 กลุ่มตรวจรำชกำรฯ ศธภ.3 
4 ออกประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร เดือนพฤศจิกำยน 2561 กลุ่มตรวจรำชกำรฯ ศธภ.3 

5 ประชุมสรุปผล เดือนพฤศจิกำยน 2561 กลุ่มตรวจรำชกำรฯ ศธภ.3 
6 สรุป จัดท ำรำยงำนผล เดือนพฤศจิกำยน 2561 กลุ่มตรวจรำชกำรฯ ศธภ.3 
7. ประชุมแนวทำงกำรจัดรำยงำนผล

ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
เดือนมกรำคม 2562-   
เดือนกันยำยน 2562 

กลุ่มตรวจรำชกำรฯ ศธภ.3 

สถานที่ด าเนินการ          
                 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3  และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 

งบประมาณ จ ำนวนเงิน 73,060 บำท (เจ็ดหมื่นสำมพันหกสิบบำทถ้วน)  ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร  รำยละเอียดดังนี้ 

                      กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้เงิน

งบประมำณ 

งบด ำเนินงำน งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ     

ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม     

35บำท/มื้อจ ำนวน 2 มื้อ 8 คน  560   

ค่ำอำหำรกลำงวัน     

120บำท/มื้อจ ำนวน 1 มื้อ 8 คน  960   

ค่ำวัสดุ(ประชุม/เล่มเอกสำร)   5,000 6,520 

กิจกรรมที่ 2 ออกประเมิน ฯ     

ค่ำเบี้ยเลี้ยง     

270 บำท/วัน จ ำนวน 2 คน 3 วัน  1,620   

240 บำท/วัน จ ำนวน 6 คน 3 วัน  4,320   
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                      กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้เงิน

งบประมำณ 

งบด ำเนินงำน งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

ค่ำพำหนะ     

500บำท/วัน จ ำนวน 2 คน  3,000   

400บำท/วัน จ ำนวน 6 คน  7,200   

ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงรถตู้ส ำนักงำน  5,000  21,140 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมสรุปผล     

ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม     

35บำท/มื้อจ ำนวน 2 มื้อ 8 คน  560   

ค่ำอำหำรกลำงวัน     

120บำท/มื้อจ ำนวน 1มื้อ 8 คน  960   

ค่ำวัสดุ(เล่มเอกสำร)   5,000 6,520 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมการจัดท ารายงานฯ     

ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม     

50บำท/มื้อจ ำนวน 2 มื้อ 30 คน  3000   

ค่ำอำหำรกลำงวัน     

300บำท/มื้อจ ำนวน 1 มื้อ 30 คน  9000   

ค่ำวัสดุ   10,000  

ค่ำตอบแทนวิทยำกร     

600บำท/ชั่วโมงจ ำนวน 6 ชั่วโมง 3,600    

ค่ำเบี้ยเลี้ยง     

180 บำท/วัน จ ำนวน 2 คน  360   

120 บำท/วัน จ ำนวน16 คน  1,920   

ค่ำพำหนะ     

600บำท/วันจ ำนวน 1 คน  600   

500บำท/วัน จ ำนวน 2 คน  1,000   
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                      กิจกรรม/รำยละเอียดกำรใช้เงิน

งบประมำณ 

งบด ำเนินงำน งบประมำณ 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

400บำท/วัน จ ำนวน 16 คน  6,400   

ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงรถตู้ส ำนักงำน  3,000  38,880 

     

รวมเป็นเงินทั้งหมด 3,600 49,460 20,000 73,060 

 

ดัชนีตัวชี้วัด 

                  ร้อยละ 80 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในสังกัดได้ด ำเนินกำร

ตรงตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของโครงกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำร

ปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำน  ศึกษำธิกำรจังหวัดประจ ำปีงบประมำณ 2561  และปีงบประมำณ 2562  

ปัจจัยช้ีวัดความเสี่ยงของโครงการ   

 - 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

 1. ผู้บริหำรระดับสูงรับทรำบข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนและ
สำมำรถหำแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  
 2. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ

รำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนในปีต่อไป

ตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินได้ถูกต้อง 

 3. ข้อมูลกำรประเมินใช้เป็นข้อมูลในกำรประผลส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบรำชกำร

ตำมค ำรับรองปฏิบัติรำชกำร 

 4. ด ำเนินกำรตรวจติดตำม ประเมินผล สรุป วิเครำะห์และรำยผลกำรประเมินได้อย่ำงชัดเจน
และทันตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
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