
แผนพัฒนาการศึกษาของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 รวม

ยุทธ 

ศาสตร

ชาติ20ป

แผน

 สป.

Coaching Team เพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษาของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

1. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในการ

นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการ

สนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษา ใน

ระดับภาค/จังหวัด เพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษา

2. เพื่อพัฒนารูปแบบ/แนวทางการนิเทศ 

ติดตามและประเมินผลในการบริหารจัด

การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาที่

เหมาะสม สอดคลองกับความตองการและ

บริบทของพื้นที่

3. เพื่อขยายผลรูปแบบ/แนวทางการนิเทศ 

ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัด

การศึกษา   ดวยกระบวนการ Coaching 

ทุกสังกัดในระดับภาค/จังหวัด ที่สอดคลอง

กับความตองการและบริบทของพื้นที่

50,000 50,000 100,000 สํานักงานศึกษาธิการ

ภาค 9

จังหวัดในพื้นที่

รับผิดชอบ

3 3

พื้นที่เปาหมาย

ความสอดคลอง

ของยุทธศาสตร

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2563

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ (บาท)

หนวยงานรับผิดชอบวัตถุประสงค



แผนพัฒนาการศึกษาของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 รวม

ยุทธ 

ศาสตร

ชาติ20ป

แผน

 สป.
พื้นที่เปาหมาย

ความสอดคลอง

ของยุทธศาสตร

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ (บาท)

หนวยงานรับผิดชอบวัตถุประสงค

TFE (Teams For Education) ของสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 9 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563

1.เพื่อเปนศูนยกลางขอมูลผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและที่เกี่ยวของ

ระดับภาคและระดับจังหวัด

2. เพื่อสงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู

 และถายทอดองคความรูเกี่ยวกับรูปแบบ/

แนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผล

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พื้นฐานแตละวิชาต่ํากวาเกณฑคะแนนรอย

ละ ๕๐ เพิ่มขึ้น ระดับภาคและระดับจังหวัด

ใหกับหนวยงานทางการศึกษาและ

สถานศึกษา

3.เพื่อใหสถานศึกษามีรอยละของนักเรียน

ที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐานแตละวิชาผานเกณฑ

เพิ่มขึ้น

4  เพื่อถอดบทเรียนแนวทางการบูรณาการ

การจัดการศึกษาดวย PEC (Provincial 

Education Community) เพื่อการดําเนิน

โครงการ TFE (Teams For Education ) 

อยางมีประสิทธิภาพ

100,000 100,000 200,000 สํานักงานศึกษาธิการ

ภาค 9

จังหวัดในพื้นที่

รับผิดชอบ

3 3



แผนพัฒนาการศึกษาของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 รวม

ยุทธ 

ศาสตร

ชาติ20ป

แผน

 สป.
พื้นที่เปาหมาย

ความสอดคลอง

ของยุทธศาสตร

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ (บาท)

หนวยงานรับผิดชอบวัตถุประสงค

ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใน

ระดับพื้นที่ ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9

1.  เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยทุก

คนไดรับการดูแลและพัฒนาในการจัด

ศึกษาปฐมวัยอยางทั่วถึง และมีพัฒนาการ

สมวัย

2.  เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนา

สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมี

คุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยแหงชาติ

 3.  เพื่อใหผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็ก พอแม

ผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของ มีความรู

ความเขาใจ 

เกิดความตระหนัก เล็งเห็นความสําคัญของ

การพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีบทบาทในการ

สงเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการ

จัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยในระดับ

พื้นที่เพิ่มขึ้น

4.  เพื่อบูรณาการการทํางานรวมกัน

ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัด

การศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ 

40,000 40,000 80,000 สํานักงานศึกษาธิการ

ภาค 9

จังหวัดในพื้นที่

รับผิดชอบ

3 3



แผนพัฒนาการศึกษาของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

2563 ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ยุทธ 

ศาสตร

ชาต2ิ0ป

แผน 

สป.

พัฒนาบุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
1. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรบริหาร

จัดการองคกรใหเปนองคกรที่มี

สมรรถนะสูง สอดคลองกับการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน

การปฏิบัติงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ และ

สามารถสรางสรรคงานใหมๆ ใหกับ

องคกร

3. เพื่อใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจ

ในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล

4. เพื่อใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยน

เรียนรูซึ่งกันและกัน กอใหเกิดความ

สมัครสมานสามัคคีและความพรอม

เพรียงในหมูคณะ 

68000 68000 สํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 9

จังหวัดในพื้นที่

รับผิดชอบ

3 6

หมายเหตุวัตถุประสงค

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2563

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ
พื้นที่เปาหมาย

ความสอดคลอง

ของยุทธศาสตร



แผนพัฒนาการศึกษาของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

2563 ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ยุทธ 

ศาสตร

ชาต2ิ0ป

แผน 

สป.
หมายเหตุวัตถุประสงคแผนงาน/โครงการ

งบประมาณ (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ
พื้นที่เปาหมาย

ความสอดคลอง

ของยุทธศาสตร

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาสูการ

ปฏิบัติระดับภูมิภาค สํานักงานศึกษาธิการภาค 9

1. เพื่อสรางกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาสูการ

ปฏิบัติในระดับภูมิภาคไดอยางเปนรูปธรรม  

                       2. เพื่อสื่อสารนโยบาย

และยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ สูการ

ปฏิบัติในภูมิภาค                                  

    3. เพื่อกําหนดยุทธศาสตรและบทบาท

การพัฒนาภาคใหเชื่อมโยงและสอดคลองกับ

ทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและ

ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ และ

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด             

         4. เพื่อพัฒนาการศึกษาแบบรวมมือ

และบูรณการกับหนวยงานใน ศธ. และ

หนวยงานอื่นหรือภาคสวนที่เกี่ยวของในพื้นที่

                                        5. เพื่อ

กําหนดโครงการหลักและโครงการรองที่

สําคัญในการตอบโจทยการบริหารจัด

การศึกษาในภาคไดอยางมีประสิทธิภาพ

100,000 200,000 240,000 540,000 สํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 9

จังหวัดในพื้นที่

รับผิดชอบ

6



แผนพัฒนาการศึกษาของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

2563 ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ยุทธ 

ศาสตร

ชาต2ิ0ป

แผน 

สป.
หมายเหตุวัตถุประสงคแผนงาน/โครงการ

งบประมาณ (บาท)

หนวยงาน

รับผิดชอบ
พื้นที่เปาหมาย

ความสอดคลอง

ของยุทธศาสตร

ตรวจติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย

และยุทธศาสตร ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 9

1. เพื่อรายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและ

ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่

รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. เพื่อรายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ

 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขตตรวจ

ราชการที่ 9

3. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและ

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของ

สวนราชการหรือหนวยงานและสถานศึกษา

ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการระดับจังหวัด 

ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการ

ภาค 9

25,000 25,000 50,000 สํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 9

จังหวัดในพื้นที่

รับผิดชอบ

6
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