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ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎรธ์ำนี 
เอกสำรล ำดับที่ 4/2560 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงศึกษำธิกำร 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
ของส ำนักงำนศึกษำจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

(ฉบับใช้เงินงบประมำณตำมที่ได้รับจัดสรร) 
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แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

ของส ำนักงำนศึกษำจังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี
(ฉบับใช้เงินงบประมำณตำมที่ได้รับจัดสรร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
เอกสำรล ำดับที่ 4/2560 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงศึกษำธิกำร 

ผ่ำนควำมเห็นชอบโดยคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
เมื่อครำวประชุมครั้งที่ 15/2560 วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2560 
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ค ำน ำ 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(ฉบับใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร) เป็นแผนที่จัดท าตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 9 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ     
ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังนี้ 1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้   
เป็นการล่วงหน้า 2) การก าหนดแผนปฏิบัติการของส่วนราชการต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ และตัวชี้วัดของความส าเร็จ
ของภารกิจ และมาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็นแผนสี่ปี 
ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และในวรรค 2 ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้ รายจ่าย และทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (ฉบับใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร) ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานไีด้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร) ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  
 

 
    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

    พฤศจิกายน  2560 
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สำรบญั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 หน้ำ 
ค าน า                            ก 
สารบัญ ข 
บทสรุปผู้บริหาร 1 
ส่วนที่ 1 สำระส ำคัญของแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 ของส ำนักงำน

ศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (ฉบับใช้เงินงบประมำณตำมที่ได้รับจัดสรร) 4 
  วิสัยทัศน ์ 4 
  พันธกิจ 4 
  ค่านิยมองค์กร/วัฒนธรรมองค์กร 4 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 
  เป้าประสงค ์ 4 
  ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย 5 
  กลยุทธ ์ 5 
ส่วนที่ 2 โครงกำร/งบประมำณ 6 
  แผนงานบุคลากรภาครัฐ 6 
  แผนงานพ้ืนฐาน 7 
  งบประมาณ/โครงการ แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 9 
               รำยละเอียดโครงกำร                                                                                   10 
 แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพฒันำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  
  โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 10 
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการ 

จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 16 
  โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการโดยใช้พื้นที่

เป็นฐานของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 20 
               แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรยีนรู้ตลอดชีวติ 
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) 27 
  โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและแนวทาง

พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา 32 

ส่วนที่ 3 กำรติดตำมประเมินผลแผน 38 
 ภำคผนวก 39 
 ประกาศ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร) 40 
 ภาพถ่าย การประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร)    42 
 คณะผู้จัดท า    43 
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บทสรุปผูบ้ริหำร 
 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 9 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้ (1) ก่อน
จะด าเนินการตามภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การก าหนด
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้อง
ใช้ในการด าเนินการของ แต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของ
ภารกิจ และ มาตรา 16 ให้ ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็นแผนสี่ปี 
ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และในวรรค 2 ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร) ขึ้นเพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561               
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  

“เป็นหน่วยงานบูรณาการที่สร้างคุณภาพการศึกษา สร้างคนดี มีคุณธรรม เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ด”ี 

 
พันธกิจ  
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
3. จัดระบบการก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
6. สร้างคนดีมีคุณธรรม 
 
ค่ำนิยมองค์กำร/วัฒนธรรมองค์กร 
ประสานเป็นเยี่ยม รวดเรว็ ถูกต้อง โปร่งใส 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์   
ยุทธศำสตร์ที่  1 สร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศำสตร์ที่  2 เร่งรัดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชใ้นการบริหารจัด         

การบริการและการเรียนรู้สู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศำสตร์ที่  3 ส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล พัฒนาและสร้างความก้าวหน้า

ของข้าราชการ  ครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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ยุทธศำสตร์ที่  4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกช่วงวัยทั้งใน
ระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ยุทธศำสตร์ที ่ 5 ยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
รวมถึงการศึกษาแบบทวิภาคีให้ได้มาตรฐานสากล 

ยุทธศำสตร์ที่  6 ส่งเสริมการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศำสตร์ที่ 7 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางการศึกษากับองค์กร
ภาคีเครือข่าย และทุกภาคส่วนของสังคมในการสร้างคนดี 

เป้ำประสงค์ 
1. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพตามหลักธรรมาภิบาล 
2. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทีม่ีประสิทธิภาพและ 

ได้มาตรฐาน  
3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริม สนับสนนุให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

(ICT) ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันน าไปสู่การสร้างสังคมแห่งเรียนรู้ 
4. ข้าราชการ  ครู  คณาจารย ์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้ใช้ศักยภาพในการ

ปฏบิัติงานและการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพโดยใช้นวัตกรรมและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

5. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เสมอภาค 
6. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
7. ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกช่วงวัยมีงานท าและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
8. ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยงานวิจัย 
 

ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์และค่ำเป้ำหมำย 
1. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทางการศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  
3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริม สนับสนนุให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร (ICT) ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันน าไปสู่การสร้างสังคมแห่งเรียนรู ้
4. ร้อยละ 80 ของข้าราชการ  ครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้ใช้

ศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพโดยใช้
นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เสมอภาค 
6. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทุกช่วงวัยมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
7. ร้อยละ 80 ของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกช่วงวัยมีงานท าและมคีุณภาพชีวิตที่ดี 
8. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทางการศึกษาที่ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยงานวิจัยอย่างน้อย

หน่วยงานละ 1 ชิ้น/ต่อไป 
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กลยุทธ์  
กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการของ

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานผู้จัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนา และส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการ

จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพและต าแหน่ง 
กลยุทธ์ที ่4 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัยให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นทีแ่ละกลุ่มเป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมให้องค์กรและทุกภาคสว่น ร่วมจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้

ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงครอบคลุม และมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 6 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมผู้ส าเร็จการทุกช่วงวัยมีงานท าและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยงานวิจัย 
กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับทุกองค์กร ภาคีเครือข่าย และทุกภาคส่วนของ

สังคมในการสร้างและสนับสนุน ยกย่อง “คนด”ี  
 
ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร) ได้บรรจุโครงการงบประมาณแผนงานบุคลากร
ภาครัฐ จ านวน 19,461,440 บาท แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาศักยภาพคน 1,017,300 บาท และแผน
บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2,040,000 บาท ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวได้รับ
ความเหน็ชอบจากศึกษาธิการจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
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ส่วนที่ 1 

สำระส ำคัญของแผนปฏบิัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (ฉบับใช้เงินงบประมำณตำมที่ได้รับจดัสรร) 

 

ทิศทำงกำรพัฒนำ 

วิสัยทัศน์  

“เป็นหน่วยงานบูรณาการที่สร้างคุณภาพการศึกษา สร้างคนดี มีคุณธรรม เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ด”ี 

 

พันธกิจ  
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
3. จัดระบบการก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
6. สร้างคนดีมีคุณธรรม 
 

ค่ำนิยมองค์กำร/วัฒนธรรมองค์กร 
ประสานเป็นเยี่ยม รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์   
ยุทธศำสตร์ที่  1สร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศำสตร์ที่  2เร่งรัดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการ

บริการและการเรียนรู้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศำสตร์ที่  3ส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล พัฒนาและสร้างความก้าวหน้า

ของข้าราชการ  ครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศำสตร์ที่  4ส่งเสรมิสนบัสนุนให้ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศกึษาทกุช่วงวัยทั้งใน

ระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ยุทธศำสตร์ที ่ 5ยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

รวมถึงการศึกษาแบบทวิภาคีให้ได้มาตรฐานสากล 
ยุทธศำสตร์ที่  6 ส่งเสริมการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศำสตร์ที่ 7 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางการศึกษากับองค์กร

ภาคีเครือข่าย และทุกภาคส่วนของสังคมในการสร้างคนดี 

เป้ำประสงค ์
1. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพตามหลักธรรมาภิบาล 
2. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทีม่ีประสิทธิภาพและ 

ได้มาตรฐาน  
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3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริม สนับสนนุให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
( ICT) ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันน าไปสู่การสร้างสังคมแห่งเรียนรู้ 

4. ข้าราชการ  ครู  คณาจารย ์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้ใช้ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพโดยใช้นวัตกรรมและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

5. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เสมอภาค 
6. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
7. ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกช่วงวัยมีงานท าและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
8. ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยงานวิจัย 
 
ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์และค่ำเป้ำหมำย 
1. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทางการศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  
3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริม สนับสนนุให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร ( ICT) ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันน าไปสู่การสร้างสังคมแห่งเรียนรู้ 
4. ร้อยละ 80 ของข้าราชการ  ครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้ใช้

ศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพโดยใช้
นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เสมอภาค 
6. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทุกช่วงวัยมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
7. ร้อยละ 80 ของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกช่วงวัยมีงานท าและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
8. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทางการศึกษาที่ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยงานวิจัยอย่างน้อย

หน่วยงานละ 1 ชิ้น/ต่อไป 

กลยุทธ์  
กลยทุธ์ที่  1พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการของส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานผู้จัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนา และส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการ

จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพและต าแหน่ง 
กลยุทธ์ที ่4 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นทีแ่ละกลุ่มเป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมให้องคก์รและทุกภาคส่วน ร่วมจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้

ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงครอบคลุม และมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 6 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมผู้ส าเร็จการทุกช่วงวัยมีงานท าและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยงานวิจัย 
กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับทุกองค์กร ภาคีเครือข่าย และทุกภาคส่วนของ

สังคมในการสร้างและสนับสนุน ยกย่อง “คนด”ี 
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แผนงำนพื้นฐำน 
ตำรำงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (ฉบับใช้เงินงบประมำณตำมที่ได้รับจัดสรร) 

 

โครงกำร/กิจกรรมหลัก 
(2) 

 
วัตถุประสงค ์

โครงกำร 
(3) 

เป้ำหมำย 
โครงกำร 

(4) 

ตัวชี้วัดและ 
ค่ำเป้ำหมำยของตวัชี้วัด 

(5) 

งบประมำณ 
(หน่วย: บำท) 

(6) 

แหล่ง
งบประมำณ 

(7) 
 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 

ยุทธศำสตร์
ชำต2ิ0 ปี 

(9) 

ยุทธศำสตร ์
ศธ. 
(10) 

ยุทธศำสตร ์
สป. 
(11) 

1. งบด าเนินงาน  
(ค่าบริหารจัดการส านักงาน) 

   -      

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ          
1.1 ค่าตอบแทน    -      
      1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    -      
2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (กศจ.,อนุกรรมการ 3 คณะ)    400,000 กคศ.     
1.2 ค่าใช้สอย    -      
       1)ค่าติดตั้งมิเตอร์ประปา เดินท่อ ติดตั้ง
อุปกรณ์เพิ่ม 

   - 
 

     

       2)ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า    -      
3) ค่าเบี้ยเลี้ยง    -      
4) ค่าพาหนะ    -      
      5) ค่าที่พัก    -      
      6) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนละ 5,000 บาท    -      
      7) ค่าจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ    -      
      8) ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (1 
อัตราๆ ละ 9,000 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน) 
         ค่าจ้างแม่บ้าน (1 อัตราๆ ละ 9,000 บาท/
เดือน จ านวน 12 เดือน) 

   216,000 
 
 

สป.     

      9) ค่าเช่ารถยนต์ (รถตู้) 1 คัน เดือนละ 
24,750 บาท จ านวน 12 เดือน 

   297,000 สป.     

      10) ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ    -      
      11) ค่าเบี้ยประกัน    -      
      12) ค่ารับรอง (รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของ
ทางราชการ) 

   - 
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โครงกำร/กิจกรรมหลัก 
(2) 

 
วัตถุประสงค ์

โครงกำร 
(3) 

เป้ำหมำย 
โครงกำร 

(4) 

ตัวชี้วัดและ 
ค่ำเป้ำหมำยของตวัชี้วัด 

(5) 

งบประมำณ 
(หน่วย: บำท) 

(6) 

แหล่ง
งบประมำณ 

(7) 
 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 

ยุทธศำสตร์
ชำต2ิ0 ปี 

(9) 

ยุทธศำสตร ์
ศธ. 
(10) 

ยุทธศำสตร ์
สป. 
(11) 

      13) ค่าธรรมเนียมศาล    -      
      14) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)    -      

  1.3 ค่าวัสดุ    125,500 สป.     
      1) ค่าวัสดุส านักงาน    -      
      2) ค่าประกันภัย    -      
      3) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    -      
 ค่าสาธารณูปโภค    247,500  สป.     
      1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม    -      

      2) ค่าไฟฟ้า    -      
      3) ค่าประปา    -      
      4) ค่าบริการโทรศัพท์    -      
      5) ค่าบริการไปรษณีย ์    -      
2. งบลงทุน    -      
2.1 ค่าครุภัณฑ์    -      
     1) ครุภัณฑ์ส านักงาน    -      
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    -      
     1) ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน (สพฐ.แบบที่ 1)    -      

     2) ค่าปรับปรุงซ่อมแซม    -      
รวม 1,286,000      
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ตำรำง งบประมำณ/โครงกำร แผนปฏิบัตริำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (ฉบับใช้เงินงบประมำณตำมที่ได้รับจัดสรร) 

ที ่ รำยกำรงบประมำณ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ หมำยเหต ุ
1 งบบุคลากร 19,461,440   
2 งบด าเนินงาน (670,000)   
 2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ (422,500)   
      - ค่าจ้างเหมาลูกจ้างท าความสะอาด จ านวน    

1 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท/ 6 เดือน 
54,000   

      - ค่าจ้างเหมายามรักษความปลอดภัย จ านวน    
1 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท/ 6 เดือน 

54,000   

      - ค่าเช่ารถยนต์ (รถตู้) จ านวน 1 คัน  เดอืนละ 
24,750 บาท/ 12 เดือน 

297,000   

      - ค่าวัสดุเชื้อเพลิง/วัสดุส านักงาน/ค่าจ้างถ่าย
เอกสาร/ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ/ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าตอบแทน ค่าที่พักและยานพาหนะ 

17,500   

 2.2 ค่าสาธารณูปโภค (247,500)   
3 งบรายจ่ายอ่ืน (แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน) 
(347,300)   

 3.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด 

64,000 กลุ่มนโยบายและแผน  

 3.2 ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

88,000 กลุ่มนิเทศฯ  

 3.3 ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายและยทุธศาสตร ์(เชิงบูรณาการ
โดยใช้พื้นที่เป็นฐานของจังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

195,300 กลุ่มนิเทศฯ  

4 งบรายจ่ายอ่ืน (แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต) 

(2,040,000)   

 4.1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
       - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัด

การศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) 
640,000 กลุ่มนิเทศฯ  

 4.2 โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ 
       - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม

เพื่อการจัดท ารูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา 

1,400,000 กลุ่มพัฒนาการศึกษา  

รวม 3,057,300   
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รำยละเอียดโครงกำร 
โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

ประเดน็ยุทธศำสตร์สป. ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพ                         

ประเดน็ยุทธศำสตร์จังหวัดยทุธศำสตร์ที่ 1 สร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

1. ชื่อโครงกำร                       จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   กลุ่มที่รับผิดชอบ           กลุ่มนโยบายและแผน  
   ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท์     1. นางสาวพรรณา  พรหมวิเชียร  เบอร์โทรศัพท ์ 08 31735153 
                                          2. นางสาวอัจฉรา  ฉัตรากาญจน์   เบอร์โทรศัพท์  09 36329615 
              3. นางสาวอันธิกา  ไทยเอียด  เบอร์โทรศัพท ์ 0863210474 

2. หลักกำรและเหตุผล  
 ตามที่ราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  3  เมษายน  2560  ได้เผยแพร่ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแก้ปัญหาการจัด
การศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคทั้งในด้านโครงสร้างขององค์การ ด้านระบบบริหารจัดการ และด้าน
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากร
มนุษย์และก าลังคนที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้าน
การศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศโดยข้อ11ก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่ กฎหมาย
ก าหนดการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆที่มอบหมายและ  
ให้มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัดดังต่อไปนี ้ (๒) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการและ (11) ปฏิบัติ
ภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้ งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการ
ประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่างๆในจังหวัด 

 เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด  มีแผนพัฒนาการศึกษาฯ  เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  ภายใต้การบูรณาการภารกิจงานด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพ
ของจังหวัด  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้จัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด    
สุราษฎร์ธาน ี  

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี(ฉบับใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร) เพื่อใช้เป็นกรอบ
ทิศทางในการปฏิบัติราชการและการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 3.2 จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับ
ทบทวน พ.ศ. 2561) เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารหน่วยงานและหน่วยงานในสังกัดใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการด้านการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีทีทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของ
พื้นที่นโยบายของจังหวัด กระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาล และที่เกี่ยวข้อง 
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 3.3 จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติราชการและจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ด้านการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 3.4 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) เพื่อใช้เป็นกรอบ
ทิศทางในการปฏิบัติราชการและจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

4.  เป้ำหมำย 
 4.1  เชิงปริมำณ 
          4.1.1 จัดประชุมคณะกรรมการ ฯ  ดังนี ้
                  1) ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562  ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร)จ านวน  1  ครั้ง รวม  1  วัน 
                           2) ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ. 2562–2565)  จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี) จ านวน  1 ครั้ง รวม 1 วัน 
                   3) ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563  ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)จ านวน  1  ครั้ง รวม  1  วัน 
          4.1.2 จัดท าเอกสารแผน ฯ  ดังนี ้
                           1) เอกสารแผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี(ฉบับใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร)  จ านวน  20  เล่ม 
                          2) เอกสารแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562–2565) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561) จ านวน  60  เล่ม 
                          3) เอกสารแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ฉบับ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)  จ านวน  60  เล่ม   
                          4) เอกสารแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)  จ านวน  20  เล่ม 
 4.2 เชิงคุณภำพ 
                แผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ. 2562–2565)  จังหวัดสุราษฎร์ธานี(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561) 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี)  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(ฉบับใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร)และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)  มีการบูรณาการที่
ครอบคลุมการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกระดับทุกประเภท  สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ที่
เกิดจากการสังเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลบริบทในพื้นที่  และการมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนา
การศึกษาของทุกภาคส่วนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน 
 5.1 ลักษณะกจิกรรม 
        1) ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับใชเ้งินงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร)   
                  2) ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ. 2562–2565)  จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี) 
        3) ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ฉบับจดัท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)   

           5.2 กิจกรรมด ำเนนิงำน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอขออนมุัติด าเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   และขออนุมตัิโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
    ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ของส านักงาน 
    ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ฉบับใช้เงิน  
    งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร) จ านวน 1 ครั้ง  
    รวม 1 วัน      
3. ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา   
    (พ.ศ. 2562–2565)  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และ 
    จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
    2563 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับจัดท าค าขอ 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) จ านวน 1 ครั้ง  
    รวม  1  วนั 
4. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
    ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563  ของส านักงาน 
    ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ฉบับจดัท าค าขอ 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) จ านวน 1 ครั้ง  
    รวม 1 วัน  
5. จัดท าเอกสารแผน ฯ  ดังนี ้
   1) เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ   
       พ.ศ. 2561  ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
       สุราษฎรธ์านี(ฉบับใช้เงินงบประมาณตามที ่
       ได้รับจัดสรร) จ านวน  20  เล่ม 
    2) เอกสารแผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ. 2562– 
        2565) จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ฉบับทบทวน 
        พ.ศ. 2561) จ านวน  60  เล่ม 

ต.ค.-พ.ย. 2560 
 

ต.ค. 2560 
 
 
 
 

ก.ค. 2561 
 
 
 
 
 

ก.ค. 2561 
 
 
 
 
 

พ.ย. 60 
 
 
 

ส.ค.-ก.ย. 2561 
 
 

น.ส.พรรณา พรหมวิเชียร 
น.ส.อัจฉรา ฉตัรากาญจน ์
น.ส.อันธิกา  ไทยเอียด 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
     3) เอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ   
        พ.ศ. 2563  จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับจัดท า 
        ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)   
        จ านวน  60  เล่ม 
    4) เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ   
       พ.ศ. 2563  ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
       สุราษฎรธ์านี (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ 
       รายจ่ายประจ าปี) จ านวน  20  เล่ม 
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและรายงานผล 
   การด าเนินงาน 
 
 
 
 

ส.ค.-ก.ย. 2561 
 
 
 

ส.ค.-ก.ย. 2561 

 

6. งบประมำณที่ใช้ 
 เงินงบประมาณ แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผน
ด้านการศึกษา กิจกรรมการขบัเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบรายจ่ายอื่น จ านวน 64,000 บาท  
ได้มาจาก ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี ้

ที ่ รำยกำร 
วงเงิน

งบประมำณ/บำท 
หมำยเหต ุ

1. ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ฉบับใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร) 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 19 คน  

  

 1.1  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 19 คนๆ ละ 35 บาท 2 มื้อ 1,330.-  
 1.2  ค่าอาหารกลางวัน 19 คนๆ ละ 120 บาท 1 มื้อ 2,280.-  
 1.3  ค่าพาหนะ 1,000.-  

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562–2565) จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จังหวัด
สุราษฎร์ธานี (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุม จ านวน 64 คน (จัดสถานที่เอกชน) 

 
 

 2.1  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 64 คนๆ ละ 50 บาท 2 มื้อ 6,400.-  
 2.2  ค่าอาหารกลางวัน 64 คนๆ ละ 250 บาท 1 มื้อ 16,000.-  
 2.3  ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม จ านวน 60 เลม่ๆ ละ 100 บาท 6,000.-  
 2.4  ค่าพาหนะ 1,040.-  
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ที ่ รำยกำร 
วงเงิน

งบประมำณ/บำท 
หมำยเหต ุ

3. ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 30 คน 

  

 3.1  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 35 บาท 2 มื้อ 2,100.-  
 3.2  ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 120 บาท 1 มื้อ 3,600.-  
 3.3  ค่าพาหนะ 1,000.-  

4. จัดพิมพ์เอกสารและจัดท ารูปเล่มเพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานทางการศึกษา   
 4.1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ของส านักงาน 

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร)  
จ านวน  20  เล่มๆ ละ 130 บาท 

2,600.-  

 4.2แผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ. 2562–2565)  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561) จ านวน 60 เล่มๆ ละ 100 บาท 

6,000.-  

 4.3  แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) จ านวน 60 เล่ม  ๆละ 150 บาท 

9,000.-  

 4.4แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี) จ านวน  20  เล่มๆ ละ 140 บาท 

2,800.-  

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและรายงานผลการด าเนินงานโดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 
จ านวน 5 คน จ านวน 1 ครั้ง รวม 3 วัน(จัดสถานที่ราชการ) 

  

 5.1  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5 คนๆ ละ 35 บาท 2 มื้อX 3 วัน 1,050.-  
 5.2  ค่าอาหารกลางวัน 5 คนๆ ละ 120 บาท 1 มื้อX 3 วัน 1,800.-  

 รวมทั้งสิ้น 64,000  

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
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7. กำรประเมนิผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช ้
1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับใช้
เงินงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร) เพื่อใช้เป็น      
กรอบทิศทางในการปฏิบัติราชการและการใช้เงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561        
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

-  การตรวจสอบ 
 
 
 
 

-  แบบตรวจสอบ 
 
 
 
 
 

2. จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแผนพัฒนาการศึกษา   
(พ.ศ. 2562 – 2565)  จังหวดัสุราษฎร์ธานี 
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561)เปน็เครื่องมือในการ 
บริหารงานของผู้บริหารหน่วยงาน  และหนว่ยงาน 
ในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้าน 
การศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่  นโยบายของ 
จังหวัด กระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาล และที่เกี่ยวข้อง 

-  การตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 

-  แบบตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 

3. จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)   
เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติราชการและ 
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2563  ด้านการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

-  การตรวจสอบ 
 
 
 
 

-  แบบตรวจสอบ 
 
 
 
 
 

4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมี
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)   
เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติราชการและ 
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2563  ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎร์ธาน ี
 

-  การตรวจสอบ 
 
 
 
 

-  แบบตรวจสอบ 
 
 
 
 
 

 
8. ผลที่คำดวำ่จะได้รับ 
 ส่วนราชการ/หน่วยงานทางการศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สามารถใช้แผนการศึกษาจังหวัด 
ในการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาในจงัหวัดสุราษฎร์ธานีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย 
ของจังหวัด กระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาลและที่เกี่ยวข้อง 
                                              ........................................................ 
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โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

ประเดน็ยุทธศำสตร์สป. ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพ                         

ประเดน็ยุทธศำสตร์จังหวัดยทุธศำสตร์ที่ 3  พัฒนาข้าราชการครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ใหม้ีคุณภาพตาม                
                                                               มาตรฐานต าแหน่ง 

1. ชื่อโครงกำร                           โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการ 
                                             จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   กลุ่มที่รับผิดชอบ              กลุ่มอ านวยการและประสานงาน  
   ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท์        นายวัฎนา  ทองมณี   เบอร์โทรศัพท์  094-4263953 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ มีการก าหนดมาตรการและกลไกเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาในส่วน
ภูมิภาค ทั้งในส่วนของโครงการองค์การ การบริหารจัดการ และด้านบุคลากร ให้เกิดการขับเคลื่อนในรูปแบบ
ความร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนอื่นที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ เป็นการกระจายอ านาจและลดความเหลื่อมล้ าในการจัดการศึกษา โดยสาระส าคัญของ
ค าสั่งฯ ดังกล่าว คือการจัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวน 18 ภาคและการจัดตั้งส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด จ านวน  77 แห่งโดยส านักงานศึกษาธิการภาค ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด 
โดยอ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดและ
หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องในพื้นที่   ส่วนส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ท าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด และมีการยุบเลิก
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้ นที่
การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) โดยให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาของแต่ละ
อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(กศจ.)  

 ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในภูมิภาคอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ จึงเป็นเรื่อง
ส าคัญที่ศึกษาธิการจังหวัดและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัดขึ้น เพื่อขับเคลื่อน
ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท 
ภารกิจ และการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 2.2 เพื่อให้บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้รับความรู้ ประสบการณ์และแนวทางเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
 2.3 เพื่อให้บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานเกิดทัศนคติที่ดีต่อการท างานร่วมกันเป็นทีมต่อองค์กรและต่อ
ผู้รับบริการ  
      2.4 เพื่อให้เกิดขวัญก าลังใจที่ดีในการท างาน มีความสุขกับการท างาน จนกระทั่งเกิดความรู้สึก
ต้องการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในทุกภาคส่วน 

3. เป้ำหมำย 
 3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
      3.1.1 บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
                     3.1.2 จัดอบรมเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร จ านวน 1 ครั้ง 
      3.1.3 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
      3.2.1 บคุลากรมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจและบทบาทหน้าที่
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      3.2.2 บุคลากรมีความรู้ ประสบการณ์และแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ 
      3.2.3 บคุลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ
ปฏิบัติงานเกิดทัศนคติที่ดีต่อการท างานร่วมกันเป็นทีม ตอ่องค์กรและต่อผู้รับบริการ  
            3.2.4 บุคลากรมกี าลังใจที่ดีในการท างานมีความสุขกับการท างาน จนกระทั่งเกิดความรู้สึก
ต้องการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในทุกภาคส่วน 

4. ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร 

4.1 จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
4.2  แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างาน 
4.3  ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานก าหนดกรอบแนวทาง และหลักสูตรการจัดอบรมให้ความรู้  
4.4  ประสานงานติดต่อวิทยากรสถานที่ และหนังสือเชิญประชุม  

 4.5  จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 4.6  ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4.7  สรุป และจัดท ารายงานผลเสนอผู้บริหาร 
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5.ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
 เดือนพฤศจิกายน 2560 – กันยายน 2561 ณโรงแรม/สถานที่ราชการ/สถานที่ศึกษาดูงาน 

6. งบประมำณ 88,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 
 กิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาองค์กรสู่ความส าเร็จ (ต่อยอด) 

      - ค่าวิทยากร 1 คน x1200 บาท x 3 ชม.     =    3,600  บาท 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน x2 มื้อ x50 บาท =    3,000  บาท 
  - ค่าอาหารกลางวัน30 คน x 1 มื้อ x250 บาท   =    7,500  บาท 
 กิจกรรมศึกษาดูงาน 
           - ค่าเบี้ยเลี้ยง 30 คน x 2 วัน x 240 บาท    =    14,400  บาท 
  - ค่าเอกสารประกอบการประชุม    =      8,500  บาท  
  - ค่าน้ ามันรถ      =    15,000  บาท  
  - ค่าห้องพัก 15 ห้อง x 1,200 บาท x 2 วัน   =    36,000  บาท 
   

                              รวมทั้งสิ้น    = 88,000  บำท  
  *** หมายเหตุ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
7. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 7.1 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
  7.1.1 ความพร้อมขององค์กรในการบริหารจัดการ เนื่องจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็น
หน่วยงานจัดตั้งใหม่ บุคลากรมาจากหลากหลายองค์กร มีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการท างานที่
แตกต่างกันไม่เข้าใจหรือไม่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  7.1.2 การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน รวมถึงทัศนคติและอุดมการณ์ 

 7.1.3 สมรรถนะองค์กร สืบเนื่องจากการที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นองค์กรที่จัดตั้ง
ใหม่ท าให้ไม่ทราบถึงสมรรถนะบุคลากรในองค์กรซึ่งจะน าไปสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ 
 7.2 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  7.1.1 ความพร้อมขององค์กรในการบริหารจัดการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ าเป็นต้อง
ก าหนดกรอบทิศทางการด าเนินงาน เพื่อให้บุคลากรมีจุดมุ่งหมายในการท างานร่วมกันสร้างความรู้ ความ
เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  7.1.2 การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ส านกังานศึกษาธิการจังหวัด ต้องน าแนวทางการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง แผนจัดการความรู้ มาใช้ในการพัฒนาองค์กร และเสริมสร้างวัฒนธรรม  ค่านิยม      
ในการท างานที่เน้นผลผลิตผลลัพธ์ มีวัฒนธรรมที่มุ่งความเป็นเลิศของงาน รู้จักเรียนรู้ร่วมกัน ยอมรับ
ข้อผิดพลาดและปรับปรุงให้มีคุณภาพอยู่เสมอ ต้องท าให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นที่รู้จักและยอมรับทั้ง
ในระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
  7.1.3 การเสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กร ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ต้องพัฒนาให้มี
ความสามารถในการด าเนินการเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งการเพ่ิมสมรรถนะด้านสารสนเทศ(IT) หรือการเพิ่มสมรรถนะ
บุคลากรตามหลักการวิเคราะห์ Gap Analysis 
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8. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

9. ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย   
 

ตัวชี้วดั 
 

ค่าเปา้หมาย 

เชิงปริมำณ 

      1. จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพทีมงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

เชิงคุณภำพ 

     1. ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กรนี้ เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ท างานร่วมกันและการท างานให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดใน
สภาวะปัจจุบัน 

     2. ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดทัศนคติที่ดีต่อการท างานร่วมกันเป็นทีม ต่อ
องค์กรและต่อผู้รับบริการ ท าให้ช่วยกันพัฒนางานภายในองค์กร มีความรัก   
ความผูกพันในหมู่เพ่ือนร่วมงานและเกิดภาพพจน์ที่ดีกับตนเองและองค์กร 

      3. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเกิดขวัญก าลังใจที่ดี
ในการท างาน มีความสุขกับการท างาน จนกระทั่งเกิดความรู้สึกต้องการเป็น      
ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรให้เป็นที่รู้จกัและยอมรับในทุกภาคส่วน 

 

 

 

ค่าเฉลี่ยรวมของ 

ผลการประเมนิ 

  ไม่ต่ ากว่าระดับ 4 

 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  10.1 บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้บทบาทภารกิจของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถ
ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและพื้นที่ 

  10.2 บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถน าความรู้ จากการอบรมเกี่ยวกับ
บทบาทและภารกิจของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มาใช้ในการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  10.3 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติงาน ในระดับพื้นที่  

                                              ........................................................ 
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โครงกำรตรวจติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร ์
 (เชิงบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำนของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี) 

ประเดน็ยุทธศำสตร์สป. ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา                         

ประเดน็ยุทธศำสตร์จังหวัดยทุธศำสตร์ที่ 1 สร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

1. ชื่อโครงกำร                     ตรวจติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร ์
                                          (เชิงบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานของจังหวัดสุราษฎร์ธาน)ี  
   กลุ่มที่รับผิดชอบ         กลุ่มนิเทศ ติตาม และประเมินผลฯ 
   ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท์   นางกรรณิการ์  ปานนชุ เบอร์โทรศัพท์  098-0153638 

2. หลักกำรและเหตุผล 

จากการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาของส่วนกลางในระดับภูมิภาคตามค าสั่งค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่11/2559 เรื่องการบริหารราชการของกระทรวง ศึกษาธิการในภูมิภาค ซึ่งสั่ง ณ 
วันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีเอกภาพและสามารถประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่อง
การศึกษาของประเทศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้สอดรับกับแนวทางการบริหารงานโดยประชารัฐ 
โดยมีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการเพื่อปฏิบัติภารกิจ       
ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนดการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมายให้เกิดความเป็นเอกภาพ และ
เป็นกลไกหลักในการบูรณาการการท างานของทุกภาคส่วนที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้เกิดความเป็น
เอกภาพเชิงนโยบาย สอดคล้องกับระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน การสอดประสานการท างานในเชิงพื้นที่
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้เป็นการท างานในลักษณะยุทธศาสตร์เชิงรุกและประสานภารกิจร่วมกันในแนวราบ    
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่จะต้องลงสู่พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในทางการปฏิบัติ             
ซึ่งเป้าหมายส าคัญของการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัด คือ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเน้นประโยชน์
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ ครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนในพื้นที่และสังคมพึงพอใจ ประเทศชาติได้คนหรือ
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว              
ของประเทศไทย คือ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  ดังนั้นเป้าหมายของการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา    
ที่ส าคัญ ที่สุด คือ การสร้างคุณภาพของคนไทยในพื้นที่จังหวัดนั้นให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้ โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม ตลอดจน
ความสามารถในการพัฒนาและสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนและคนในพื้นที่
สร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการ เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

นอกจากนี้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในส านักงาน
ศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการข้อ 2.5 และ 4.5 
เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลของส านักงานศึกษาธิการภาค
และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและมีการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ   
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2560 ได้บัญญัติรายละเอียดแนวทาง  
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การตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให้มีความชัดเจนดังนั้น
เพื่อให้การตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล   
เป็นระบบมีกรอบและมีแนวทางเดียวกันในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดเป็นแนวทางในการตรวจราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน านโยบายไปปฏิบัติตาม
กรอบนโยบายการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ/นโยบาย
จุดเน้นของจังหวัดรวมทั้งการน าผลจากการตรวจราชการและติดตามประเมินผลมาใช้เป็นฐานข้อมูลที่แสดงถึง
ความส าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ช่วยให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป
จึงจัดท าโครงการนี ้

3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพื่อก าหนดกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 
เชิงพื้นที่ของจังหวัด 

3.2 เพื่อติดตามการด าเนินงานตามภารกิจและนโยบายส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย
จุดเน้นของจังหวัด 
           3.3 เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นแนวทางการพัฒนาตามนโยบายต่อไป 

4. เป้ำหมำยของโครงกำรตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
4.1 เชิงปริมำณ 
     4.1.1 หนว่ยงานทางการศึกษา  ได้แก ่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11ส านักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับ
จังหวัดและระดับอ าเภอส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
      4.1.2 สถานศึกษาในสังกดัสพป. สพม. สศศ. ศธจ. ตชด. อปท. พศ. สกอ. สอศ.สช. และ กศน. 

4.2 เชิงคุณภำพ 
      4.2.1 หนว่ยงานทางการศึกษาที่มีการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     4.2.2 สถานศึกษาที่มีการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

5. ตัวชี้วัดและค่ำเปำ้หมำย 
5.1 เชิงปริมำณ 
     5.1.1 ร้อยละหน่วยงานทางการศึกษาที่มีการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

และนโยบายจุดเน้นของจังหวัด 
      5.1.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถในการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาและ
นโยบายจุดเน้นของจังหวัด 

5.2 เชิงคุณภำพ 
     5.2.1 หนว่ยงานทางการศึกษามีการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย

จุดเน้นของจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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     5.2.2 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

6. วิธีด ำเนนิกำร /ขั้นตอนกำรด ำเนนิงำน 
 6.1 กำรติดตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและนโยบำยจุดเนน้ของจังหวัด 
      6.1.1 ประชุมวิเคราะห์รายละเอียดตัวช้ีวัดของแต่ละนโยบาย ผู้รับผิดชอบข้อมูล และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
      6.1.2 ประชุมวางแผนในการก าหนดรูปแบบติดตามตรวจสอบแบบบูรณาการในระหว่างกลุ่มงาน
และระหว่างหน่วยงาน 
      6.1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายจุดเน้นของ
จังหวัด 
      6.1.4 ประชุมจัดท าเครื่องมือและปฏิทินในการติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
นโยบายจุดเน้นของจังหวัด 
      6.1.5 ประชุมคณะกรรมการติดตามนโยบายกระทรวงและนโยบายจุดเน้นของจังหวัด 
      6.1.6 ติดตามตรวจสอบระดับหน่วยงานและสุ่มลงพ้ืนที่ระดับสถานศึกษา 
      6.1.7 ประชุมปฏิบัติการการจัดท าข้อมูลสารสนเทศและการเขียนรายงานผลการติดตามของ
หน่วยงาน 
      6.1.8 สรุปผลการติดตามนโยบายกระทรวงและนโยบายจุดเน้นของจังหวัด 
      6.1.9 รายงานผลให้หน่วยงานที่รับการติดตามนโยบายกระทรวงและนโยบายจุดเน้นของจังหวัด 
 6.2 กำรคัดเลือกหน่วยงำนและสถำนศึกษำต้นแบบตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและ
นโยบำยจุดเนน้ของจังหวัด 
      6.2.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกหน่วยงานและสถานศึกษาต้นแบบตามนโยบายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษา 
      6.2.2 หนว่ยงานและสถานศึกษาที่มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมส่งผลด าเนินงานมายัง
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
      6.2.3 ประชุมสร้างเกณฑ์ในการคัดเลือกผลงานของหน่วยงานและสถานศึกษา 
      6.2.4 แต่งต้ังคณะกรรมการในการคัดเลอืกผลงานดีเด่น 
      6.2.5 ประชุมคัดเลือกผลงานดีเด่นของหน่วยงานและสถานศึกษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายระดับจังหวัดตามเอกสารที่ส่ง 
      6.2.6 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยงาน/สถานศึกษาต้นแบบเพื่อลงพื้นที่และดูผลเชิง
ประจักษ์ตามรายช่ือของหน่วยงานและสถานศึกษาที่ได้รับเลือกผลงาน 
      6.2.7 ประชุมคณะกรรมการในการจัดท าปฏิทินการลงพ้ืนที่ 
      6.2.8 คณะกรรมการลงพ้ืนที่เพื่อดูผลเชิงประจักษ์ตามรายช่ือที่ได้รับการคัดเลือกและจัดล าดับ
ผลงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายจุดเน้นของจังหวัด 
      6.2.9 ประชุมคณะกรรมการในการสรปุผลการคัดเลอืกของหน่วยงาน/สถานศึกษาต้นแบบตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายจุดเน้นของจังหวัด 
      6.2.10 แสดงผลงานและมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงาน/สถานศึกษาต้นแบบตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายจุดเน้นของจังหวัด 
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       6.2.11 เผยแพร่ผลงานของหน่วยงาน/สถานศึกษาต้นแบบตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และนโยบายจุดเน้นของจังหวัดทางเว็บไซต์ 
 6.3 กำรเตรียมรับกำรตรวจรำชกำรในระดับภำค 
      6.3.1 แต่งต้ังคณะกรรมการในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศและการจัดท ารายงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ   
      6.3.2 ประชุมวางแผนการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
      6.3.3 ประชุมจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษา 
      6.3.4 จัดประชุมและรายงานผลในการตรวจราชการระดับภาค 
      6.3.5 สรุปและรายงานผลจากการตรวจราชการ 
      6.3.6 น าผลการตรวจราชการมาปรับปรุงและพัฒนางาน 
 6.4  สรุปรายงานและรายงานผลโครงการ 

7. กลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
สถานศึกษาเอกชน สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

8. พื้นที่เป้ำหมำย 
 ระดับหน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 1,2,3 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับจังหวัดและ
ระดับอ าเภอ 
 ระดับสถานศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สถานศึกษาสังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน สถานศกึษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สถานศึกษาสังกัดส านักต ารวจแห่งชาติ สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี   

9. ระยะเวลำด ำเนนิกำร (เดือน/ปี) 
 12 เดือน/ปี (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) 

10. งบประมำณ 195,300  บำท พร้อมระบุรำยละเอียดงบประมำณ (รายละเอียดตัวคูณ)  ถัวจ่ายทกุ
รายการ 10.1 กำรติดตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและนโยบำยจุดเน้นของจังหวัด (101,250 บาท) 

        10.1.1 ประชุมวิเคราะห์รายละเอียดตัวช้ีวัดของแต่ละนโยบาย ผู้รับผิดชอบข้อมูล และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
        10.1.2 ประชุมวางแผนในการก าหนดรูปแบบติดตามตรวจสอบแบบบูรณาการในระหว่างกลุ่ม
งานและระหว่างหน่วยงาน 
                 - ค่าอาหารว่างเครื่องด่ืมและอาหารเที่ยง จ านวน 30 คนๆ ละ 350 บาท จ านวน 1 วัน  
30X350  = 10,500 บาท 
        10.1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายจุดเน้น
ของจังหวัด 
        10.1.4 ประชุมจัดท าเครื่องมือและปฏิทินในการติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
นโยบายจุดเน้นของจังหวัด 
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                         - ค่าอาหารว่างเครื่องด่ืมและอาหารเที่ยง จ านวน 15 คนๆ ละ 150 บาท จ านวน 2 วัน  
15X150X2  = 4,500 บาท 
        10.1.5 ประชุมคณะกรรมการติดตามนโยบายกระทรวงและนโยบายจุดเน้นของจังหวัด 
                  - ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม จ านวน 30 คนๆ ละ 50 บาท จ านวน 2 ครั้งๆ ละ 
1 วัน  30X50X2  = 3,000 บาท 
        10.1.6 ติดตามตรวจสอบระดับหน่วยงานและสุ่มระดับสถานศึกษา 2 ครั้ง 
        - ค่าเบี้ยเลี้ยงของคณะติดตาม จ านวน 30 คนๆ ละ 240 บาท จ านวน 3 วัน  
30X3X240  =  21,600 บาท จ านวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 21,600X2 = 43,200 บาท 
         - ค่าชดเชยน้ ามันของคณะติดตามจ านวน 30 คนๆ ละ 600 บาท จ านวน 3 วัน  
30X600  =  18,000 บาท จ านวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 36,000 บาท 
       - ค่าจัดท าเอกสารและวัสดุ  2,000 บาท 
        10.1.7 ประชุมปฏิบัติการการจัดท าข้อมูลสารสนเทศและการเขยีนรายงานผลการติดตามของ
หน่วยงาน 
                           - ค่าอาหารว่างเครื่องด่ืมและอาหารเที่ยง จ านวน 10 คนๆ ละ 150 บาท จ านวน         
2 ครั้งๆ ละ 1 วัน  10X150X2  = 3,000 บาท 
        10.1.8 สรุปผลการติดตามนโยบายกระทรวงและนโยบายจุดเน้นของจังหวัด 
        10.1.9  รายงานผลให้หน่วยงานที่รับการติดตามนโยบายกระทรวงและนโยบายจดุเน้นของจังหวัด 
 10.2  กำรคัดเลือกหน่วยงำนและสถำนศกึษำต้นแบบตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและ
นโยบำยจุดเนน้ของจังหวัด (57,550 บาท) 
             10.2.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคดัเลือกหน่วยงานและสถานศกึษาต้นแบบตามนโยบายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษา 
         10.2.2 หน่วยงานและสถานศึกษาทีม่ีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมส่งผลด าเนนิงานมายัง
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
         10.2.3 ประชุมสร้างเกณฑ์ในการคัดเลือกผลงานของหน่วยงานและสถานศึกษา 
              - ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มและอาหารเที่ยง จ านวน 15 คนๆ ละ 150 บาท จ านวน 
1 วัน  15X150  = 2,250 บาท 
         10.2.4 แต่งต้ังคณะกรรมการในการคดัเลือกผลงานดีเด่น 
                  10.2.5 ประชุมคัดเลือกผลงานดีเด่นของหน่วยงานและสถานศึกษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายระดับจังหวัดตามเอกสารที่ส่ง 
              - ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มและอาหารเที่ยง จ านวน 20 คนๆ ละ 150 บาท จ านวน 
2 วัน  20X2X150  = 6,000 บาท 
         10.2.6 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยงาน/สถานศึกษาต้นแบบเพื่อลงพื้นที่และดูผลเชิง
ประจักษ์ตามรายช่ือของหน่วยงานและสถานศึกษาที่ได้รับเลือกผลงาน 
         10.2.7 ประชุมคณะกรรมการในการจัดท าปฏิทินการลงพื้นที ่
                            - ค่าอาหารว่างเครื่องด่ืมและอาหารเที่ยง จ านวน 20 คนๆ ละ 150 บาท จ านวน 
1 วัน  20X150  = 3,000 บาท 
         10.2.8 คณะกรรมการลงพื้นที่เพ่ือดูผลเชิงประจักษ์ตามรายชื่อที่ได้รับการคัดเลือกและจัดล าดับ
ผลงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายจุดเน้นของจังหวัด 
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        - ค่าเบี้ยเลี้ยงของคณะติดตาม จ านวน 20 คนๆ ละ 240 บาท จ านวน 3 วัน  
20X3X240  =  14,400 บาท  
             - ค่าชดเชยน้ ามันของคณะติดตาม จ านวน 20 คนๆ ละ 600 บาท จ านวน 3 วัน  
20X600  =  12,000 บาท  
        10.2.9 ประชุมคณะกรรมการในการสรุปผลการคัดเลือกของหน่วยงาน/สถานศึกษาต้นแบบตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายจุดเน้นของจังหวัด 
        - ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มและอาหารเที่ยง จ านวน 20 คนๆ ละ 150 บาท จ านวน 1 วัน  
20X150  = 3,000 บาท 
        - ค่าชดเชยน้ ามันของคณะกรรมการ จ านวน 20 คนๆ ละ 400 บาท จ านวน 3 วัน  
20X400  =  8,000 บาท  
        10.2.10 แสดงผลงานและมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงาน/สถานศึกษาต้นแบบตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายจุดเน้นของจังหวัด 
         - ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม จ านวน 100 คนๆ ละ 50 บาท จ านวน 1 มื้อ   
100X50  = 5,000 บาท 
            - ค่าเกียรติบัตรและวัสดุ จ านวน  2,950 บาท         
        10.2.11 เผยแพรผ่ลงานของหน่วยงาน/สถานศึกษาต้นแบบตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายจุดเน้นของจังหวัดทางเว็บไซต์ 

 10.3 กำรเตรยีมรับกำรตรวจรำชกำรในระดับภำค (36,500 บาท) 
        10.3.1 แต่งต้ังคณะกรรมการในการจดัท าข้อมูลสารสนเทศและการจัดท ารายงานตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ   
        10.3.2 ประชุมวางแผนการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
            - ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มและอาหารเที่ยง จ านวน 15 คนๆ ละ 150 บาท จ านวน 3 วัน  
15X150X3  = 6,750 บาท 
        10.3.3 ประชุมจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษา 
                           - ค่าอาหารว่างเครื่องด่ืมและอาหารเที่ยง จ านวน 15 คนๆ ละ 150 บาท จ านวน 3 วัน  
15X150X3  = 6,750 บาท 
        10.3.4 จัดประชุมและรายงานผลในการตรวจราชการระดับภาค 
        - ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม จ านวน 50 คน จ านวน 3 วัน 6 มื้อๆ ละ 50 บาท 

50X50X6  =15,000 บาท 
                 - ค่าอาหารเที่ยงของคณะผู้ตรวจและคณะ จ านวน 10 คนๆ ละ 250 บาท X3 ครั้ง  
= 7,500 บาท 
                       - ค่าเอกสารและวัสดุ  500 บาท 
                 10.3.5 สรุปและรายงานผลจากการตรวจราชการ 
                 10.3.6 น าผลการตรวจราชการมาปรับปรุงและพัฒนางาน 
 10.4  สรุปรายงานและรายงานผลโครงการ 
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11. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 

ควำมเสี่ยง : ความร่วมมือ/ระยะเวลาในการด าเนินงาน/จ านวนงบประมาณที่ได้รับ/การด าเนินการใน
การน าผลการติดตามไปใช้ 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง :ประชุมวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน/ควบคุมจ านวนสถานศึกษา/จ านวน
วันที่ใช้ในการด าเนินงาน/จ านวนคณะกรรมการด าเนินงาน 

12. หน่วยงำนรับผิดชอบกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 13.1 ได้ข้อมูลหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีการขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือใช้ในการพัฒนาต่อไป 
 13.2 ได้ตัวอย่างสถานศึกษาต้นแบบในการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
นโยบายจุดเน้นระดับจังหวัด 
 
                                              ........................................................ 
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โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย (อนุบำล 1-3) จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

ประเดน็ยุทธศำสตร์สป. ที่ 2  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และการศึกษา 
                                     ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศำสตร์จังหวัดที ่5  คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

1. ชื่อโครงกำร                    ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) จังหวัดสุราษฎร์ธานี      
   กลุ่มที่รับผิดชอบ       กลุ่มนิเทศ ติตาม และประเมินผลฯ 
   ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท์  นางกรรณิการ์  ปานนชุ เบอร์โทรศัพท์  098-0153638 

2. หลักกำรและเหตุผล 
การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง  6 ปีบริบูรณ์ อย่างองค์รวม ให้มีพัฒนาการ

ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคน ให้เต็มตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและ
วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพ
ชีวิต ให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว 
สังคม และประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54
ระบุว่า รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริม
และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพโดยอาศัยจังหวัดเป็นฐาน  
ในการขับเคลื่อนหลักในการจัดการศึกษาในเชิงหลักการให้สถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่ รวมถึงบูรณาการและ
ประสานความร่วมมือการจัดการศึกษาปฐมวัยร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อขับเคลื่อนแนวนโยบายการจัด
การศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสร้างความเข้าใจและพัฒนาครูผู้สอน บุคลากรทาง  
การศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยมากยิ่งขึ้น อันจะ
ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารและครูผู้สอนเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ 
3.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของผู้บริหารและครูผู้สอนในการพัฒนาทักษะการคิด

ของเด็กโดยผ่านกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
3.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารและครูผู้สอนในการพัฒนาความฉลาด

ทางด้านจิตวิญญาณและความฉลาดทางด้านอารมณ์ของเด็กโดยผ่านกิจกรรมจิตศึกษา 
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4. เป้ำหมำย/กลุ่มเป้ำหมำย ในโครงการการพัฒนาปัญญาภายในของเด็กผ่านกิจกรรม “จิตศึกษา” 
4.1 เชิงปริมาณ 
     ผู้บรหิาร  และครูผูส้อนระดับการศึกษาปฐมวัยได้รับการพัฒนา จ านวน 100 คน 

 4.2 เชิงคุณภาพ 
                4.2.1 ผู้บริหารสามารถบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

      4.2.2 ครูผู้สอนสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. ตัวชี้วัดและค่ำเปำ้หมำยของโครงกำร 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 

5.1 เชิงปริมาณ 
     ผู้บรหิารและครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัยได้รับการพัฒนา 
5.2 เชิงคุณภาพ 
     5.2.1 ร้อยละของผู้บริหารที่สามารถบรหิารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
     5.2.2 ร้อยละของครูผู้สอนที่สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก
ปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
100 โรง 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 90 
 

 
6. วิธีด ำเนนิกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 6.1 ประชุมก าหนดหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยส าหรับพัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอน 
           6.2 ส ารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายทีต่้องการพัฒนา 
 6.3 ประชุมผู้บริหารในกลุ่มเป้าหมายก าหนดทิศทางการด าเนินงาน/ท า MOU/สร้างเครือข่ายการพัฒนา 
           6.4 ประสานวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี และโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา 
 6.5 แต่งต้ังคณะท างานด าเนินการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
 6.6 ประชุมคณะท างานด าเนินการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

6.7 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
     6.7.1 ประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดประสบการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
     6.7.2 ประชุมปฏิบัติการพัฒนากระบวนการคิดของเด็กผ่านกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
     6.7.3 ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาปัญญาภายในของเด็กผ่านกิจกรรมจิตศึกษา 
6.8 ประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในแต่ละเครือข่าย 
6.9 ติดตามการด าเนินงานของผู้บริหารและครูผู้สอนในการพัฒนาเด็กตามองค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนา 
6.10 คัดเลือกตัวแทนในการน าเสนอการด าเนินงานระดับภาค 
6.11 ประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารและครผูู้สอนในโรงเรียนกลุม่เป้าหมาย 
6.12สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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7. กลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร 
          โรงเรยีนที่จัดการศึกษาอนุบาล 1-3 ในสังกัดส านกังานส่งเสรมิการศึกษาเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
 
8. พื้นที่เป้ำหมำย 

สถานศึกษาเอกชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนสังกัดเทศบาล และโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน  
 
9. ระยะเวลำด ำเนนิกำร (เดือน/ปี) 
 12 เดือน/ปี (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) 
 
10. งบประมำณ 640,000 บำท พร้อมระบุรำยละเอียดงบประมำณ (รำยละเอียดตวัคูณ) 
 10.1 ประชุมก าหนดหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยส าหรับพัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอน 
                  - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จ านวน 11 คน จ านวน 1 มื้อๆ ละ 35 บาท 11X35 = 385 บาท 
           10.2 ส ารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนา 
           10.3 ประสานวทิยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสรุาษฎร์ธานี เขต 2 และโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา 
 10.4 แต่งต้ังคณะท างานด าเนินการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

10.5 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
       10.5.1 ประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดประสบการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

จ านวน 2 วัน (236,900 บาท) 
                ผู้เข้าประชุมกลุ่มที่ 1 พักค้างคืน 

                           - ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มและอาหารเที่ยงของผู้เข้าประชุม จ านวน 100 คน            
วันละ 330 บาท จ านวน 2 วัน เป็นเงิน 100X330X2 = 66,000 บาท 
                           - ค่าอาหารเย็นของผู้เข้าประชุม จ านวน 100คน วันละ 250 บาท จ านวน 1 วัน      
เป็นเงิน 100X230 = 23,000 บาท 
                           - ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มและอาหารเที่ยงของวิทยากรและคณะท างาน จ านวน 10 คน  
วันละ 350 บาท จ านวน 3 วัน เป็นเงิน 10X330X3 = 9,900 บาท 
                           - ค่าอาหารเย็นของวิทยากร จ านวน 10 คน วันละ 230 บาท จ านวน 2 วัน 10X230X2 
= 4,600 บาท 
                           - ค่าทีพ่ัก ผู้เข้าประชุม จ านวน 50 ห้อง คืนละ 790 บาท จ านวน 1 คืน 50X790 = 
39,500 บาท 
                           - ค่าทีพ่ัก วิทยากรและคณะท างาน จ านวน 3 ห้อง คืนละ 790 บาท จ านวน 2 คืน  
3X790X2 = 4,740 บาท 
                           - ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 4 คนๆ ละ 2,000 บาท จ านวน 2 วัน เป็นเงิน 16,000 บาท 
                           - ค่าพาหนะเดินทางของคณะท างาน จ านวน 6 คน ไป - กลับ 2 เที่ยวๆ ละ 400 บาท  
เป็นเงิน 6X2X400 = 4,800 บาท  
                           - ค่าเอกสารและวัสดุ 5,000 บาท 
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                          ผู้เข้าประชุมกลุ่มที ่2 ไม่พักค้างคืน 
                          - ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มและอาหารเที่ยงของผู้เข้าประชุม จ านวน 96 คน วันละ 330 
บาท จ านวน 2 วัน เป็นเงิน 96X330X2 = 63,360 บาท      

      10.5.2 ประชุมปฏิบัติการพัฒนากระบวนการคิดของเด็กผ่านกิจกรรมกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ จ านวน 2 วัน (165,240 บาท) 
                          - ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มและอาหารเที่ยงของผู้เข้าประชุม จ านวน 100 คน วันละ     
330 บาท จ านวน 2 วัน เป็นเงิน 100X330X2 = 66,000 บาท 
                          - ค่าอาหารเย็นของผูเ้ข้าประชุม จ านวน 100 คน วันละ 230 บาท จ านวน 1 วัน      
เป็นเงิน 100X230 = 23,000 บาท 
                          - ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มและอาหารเที่ยงของวิทยากรและคณะท างาน จ านวน 10 คน  
วันละ 330 บาท จ านวน 2 วัน เป็นเงิน 10X330X2 = 6,600 บาท 
                          - ค่าอาหารเย็นของวิทยากร จ านวน 10 คน วันละ 230 บาท จ านวน 2 วัน 10X230X2 
= 4,600 บาท 
                          - ค่าทีพ่ัก ผู้เข้าประชุม จ านวน 50 ห้อง คืนละ 790 บาท จ านวน 1 คืน 50X790 = 
39,500 บาท 
                          - ค่าทีพ่ัก วิทยากรและคณะท างาน จ านวน 3 ห้อง คืนละ 790 บาท จ านวน 2 คืน  
3X790X2 = 4,740 บาท 
                          - ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 3 คนๆละ 2,000 บาท จ านวน 2 วัน เป็นเงิน 12,000 บาท 
                          - ค่าพาหนะเดินทางของคณะท างาน จ านวน 6 คน ไป - กลับ 2 เที่ยวๆ ละ 400 บาท  
เป็นเงิน 6X2X400 = 4,800 บาท  
                          - ค่าเอกสารและวัสด ุ4,000 บาท 

      10.5.3 ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาปัญญาภายในของเด็กผ่านกิจกรรมจิตศึกษา จ านวน 2 วัน
(226,975 บาท) 
                          - ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มและอาหารเที่ยงของผู้เข้าประชุม จ านวน 100 คน วันละ     
330 บาท จ านวน 2 วัน เป็นเงิน 100X330X2 = 66,000 บาท 
                          - ค่าอาหารเย็นของผู้เข้าประชุม จ านวน 100 คน วันละ 230 บาท จ านวน 1 วัน      
เป็นเงิน 100X230 = 23,000 บาท 
                          - ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มและอาหารเที่ยงของวิทยากรและคณะท างาน จ านวน 10 คน  
วันละ 330 บาท จ านวน 2 วัน เป็นเงิน 10X330X2 = 6,600 บาท 
                          - ค่าอาหารเย็นของวิทยากร จ านวน 6 คน วันละ 230 บาท จ านวน 3 วัน 6X230X3     
= 4,140 บาท 
                          - ค่าทีพ่ัก ผู้เข้าประชุม จ านวน 50 ห้อง คืนละ 790 บาท จ านวน 1 คืน 50X790 = 
39,500 บาท 
                          - ค่าทีพ่ัก วิทยากรและคณะท างาน จ านวน 4 ห้อง คืนละ 790 บาท จ านวน 2 คืน  
4X790X2 = 6,320 บาท 
                          - ค่าหอ้งพักวิทยากร จ านวน 2 ห้อง คืนละ 790 บาท จ านวน 1 คืน 2X790 = 1,580 บาท 
                          - ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 4 คนๆ ละ 10,000 บาท 4X10,000 = 40,000 บาท 
 



-31- 
 

                          - ค่าพาหนะเดินทางของคณะท างาน จ านวน 6 คน ไป - กลับ 2 เที่ยวๆ ละ 400 บาท  
เป็นเงิน 6X2X400 = 4,800 บาท  
                          - ค่าโดยสารเครื่องบินของวิทยากร จ านวน 4 คน จากบุรีรัมย์ - ดอนเมือง และ       
ดอนเมือง - สุราษฎร์ธานี เที่ยวละ 8,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท  
                          - ค่าเอกสารและวัสด ุ3,035 บาท 

 10.6 สร้างเครือข่ายในแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 2 ครั้ง 
               - ค่าชดเชยน้ ามันและเบี้ยเลี้ยงของคณะท างาน 10X500 เครือข่าย 5,000 บาท  
 10.7 ติดตามการด าเนินงานของผู้บริหารและครูผู้สอนในการพัฒนาเด็กตามองค์ความรู้ที่ได้รับการ

พัฒนา (3,000 บาท) 
        - ค่าชดเชยน้ ามันและเบี้ยเลี้ยงของคณะท างาน 3,000 บาท 
 10.8 น าเสนอผลงานและคัดเลือกตัวแทนในการน าเสนอการด าเนินงานระดับภาค 

                  - ค่าอาหารวา่ง เครื่องด่ืมและอาหารเที่ยงของผู้เข้าประชุม 2,500 บาท  
 10.9 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 
11. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 

ความเสี่ยง : ระยะเวลาในการด าเนินงาน / จ านวนงบประมาณที่ได้รับ การด าเนินงานหลังการอบรม 
 การบริหารความเสี่ยง :การท า MOU การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่าย 
 
12. หน่วยงำนรับผิดชอบ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 13.1 โรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ ์
 13.2 ครูผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มุ่งพฒันาให้เด็กเปน็มนษุย์ทีส่มบรูณ ์
 13.3 มีเครือข่าย/หน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา  
 
                                              ........................................................ 
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โครงกำรกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมเพื่อกำรจัดท ำรูปแบบและแนวทำงกำรพัฒนำ 
หลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ 

ประเดน็ยุทธศำสตร์สป. ที่    2  ผลิต พัฒนาก าลังคน งานวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นยุทธศำสตร์จังหวัดที่   6  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา 
                                        ของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อโครงกำร                        โครงการการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและแนวทาง    
                                        การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา 
                                        และอุดมศึกษา 
   กลุ่มที่รับผิดชอบ         กลุ่มพฒันาการศึกษา 
   ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศพัท์   นางสาวกัญชพร  ศรีเมอืง เบอร์โทรศัพท์  081-7879170 

2. หลักกำรและเหตุผล 
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 

สิงหาคม 2559 พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุม ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้ให้
ความส าคัญของแนวทางการขับเคลื่อนด้านการศกึษา โดยมุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 
เอกชน รวมถึงองค์กรประชาคม เพื่อให้การพัฒนาด้านการศึกษามีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนในระยะ
ยาวต่อไป รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เห็นความส าคัญของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับ
ผู้เรียนได้มีทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษาที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ผู้เรียนในสายอาชีพทั้งผู้เรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถเข้าสู่เส้นทางการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาได้ตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ที่เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ                       
ของประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ “มั่งคง มั่งคั่งและยั่งยืน” เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทางและสร้างหนทาง
พัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรง
ในศตวรรษที่ 21 ได้ เป็นความมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value Based Economy” 
(เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม) ฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง  
“นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น “ภาคบริการ” มากขึ้น 
รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ20 ปี ที่สอดคล้องกับการด าเนินงานในด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม ทั่วถึง และและด้านการสร้างความอยู่ดีมีสุข                     
ของครอบครัวไทยสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ที่มุ่งให้ คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา
และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตออย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมายคือ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา คุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ การตอบโจทย์บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังได้
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม และการจัดการเรียน
การสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงจัดโครงการการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการ
พัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึ กษาและ
อุดมศึกษา ขึ้น เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความต้องการเชิงพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี                    
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3.2 เพื่อประสานความร่วมมือ การจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง

เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนนโยบายกับ
หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

3.3 เพื่อนิเทศ ติดตาม ประสาน สนับสนุนการด าเนิน หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

4. เป้ำหมำยของโครงกำร 
4.1 เชิงปริมำณ 

มีการพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

4.2 เชิงคุณภำพ 
(1) หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สามารถน าผลของการพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของชาติให้มั่นคงและยั่งยืน ทั้งในด้านหลักสูตร การบริหารและการจัดการศึกษา การใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า ได้มาตรฐานสอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามนโยบายของชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายของจังหวัดสุราษฎร์ธานีของกระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับทราบ และน ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติ               
ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
5. ตัวชี้วัดและค่ำเปำ้หมำย 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ   
          ร้อยละของพื้นที่ในการพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

 
 

ร้อยละ 100 
เชิงคุณภำพ  
          หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัด    
สุราษฎร์ธานี สามารถน าผลการจัดเวทีและประชาคมในการจัดท ารูปแบบและแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ไปก าหนดนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติให้มั่นคงและยั่งยืน ทั้งในการดา้นบริหาร
จัดการศึกษา การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการจัดการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
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6. วิธีด ำเนนิกำร/ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร 

ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. แต่งต้ังคณะท างานและจัดประชุมหารือเพ่ือก าหนดกรอบ แนวทางการ

ด าเนินการจัดท าเวทีประชาคมเพื่อจัดท ารูปแบบและแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา 

พ.ย.60 กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 

2. จัดประชุมเพ่ือพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของจังหวัด 
โดยจัดประชุมเวทีและประชาคมรับฟังความคิดเห็น (Public Forum) 
เกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องของจังหวัด 
ดังนี้ 
- ตัวแทนสถานศึกษา สังกัด สพท. เอกชน พระปริยัติธรรม กศน. และ 
ตชด.จากทั้ง 19 อ าเภอ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   
- คณะท างานประชุมสรุปร่างหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา          
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

พ.ย.-ธ.ค.60 กลุ่มพัฒนา
การศึกษา/
กลุ่มนิเทศฯ 

3. ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสม ความสอดคล้องและความเป็นไปได้ของหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของจังหวัด
สุราษฎร์ธาน ี

ม.ค.61 กลุ่มพัฒนา
การศึกษา/
กลุ่มนิเทศฯ 

4. สรุปผลการด าเนินงาน จัดท ารายงาน และน าเสนอคณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ กศจ. เพ่ือทราบ 

มี.ค.61 กลุ่มพัฒนา
การศึกษา/
กลุ่มนิเทศฯ 

5. Kick Off ประกาศใช้ในโรงเรียนน าร่อง อ าเภอละ 5 โรงเรยีน  
เวทีน าเสนอหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

พ.ค.61 กลุ่มนิเทศฯ 

6. นิเทศ ติดตามการด าเนินงานในโรงเรียนน าร่อง สรุปรายงานผล 
น าเสนอคณะอนุกรรมการบรหิารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ กศจ. 

พ.ค.-ส.ค.61 กลุ่มนิเทศฯ 
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ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
7. แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ โรงเรียนน าร่อง น าเสนอผลการทดลองใช้หลักสูตร ส.ค.61 กลุ่มพัฒนา

การศึกษา/กลุ่ม
นิเทศฯ 

8. เวทีประชาคมน าเสนอรูปแบบของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสรุปรูปแบบ
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี น าเสนอผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

ส.ค.61 กลุ่มพัฒนา
การศึกษา/กลุ่ม
นิเทศฯ 

7. กลุ่มเปำ้หมำยของโครงกำร 
หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาที่จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
8. พื้นที่เป้ำหมำย 

หน่วยงานทางการศึกษา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อ าเภอ ที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
9. ระยะเวลำด ำเนนิกำร 

ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
10. งบประมำณ 

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและแผนบูรณาการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต จ านวน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสีแ่สนบาทถ้วน) ถัวจ่ายทุกรายการ 
รำยละเอียดกำรใช้จำ่ยงบประมำณ 

ที่ กิจกรรม งบประมำณ (บำท) 
1 - ประชุมอบรมพัฒนาผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนา

หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ใน
ระดับกระทรวง ระดับภาคและระดับจังหวัด โดยผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่
เกี่ยวข้องเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเบี้ยเลี้ยง 
- ประชุมก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานจัดท าเวทีประชาคมเพื่อการจัดท า
รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จ านวน 1 วัน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 
ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 
ศึกษานิเทศก์ทกุคน กลุ่มพัฒนาการศึกษาทุกคน และผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน           
16 คน  

100,000 

รวม 100,000 
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ที ่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
2 ประชุมเพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสตูรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา

ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของจังหวัด โดยจัดประชุมเวทีและประชาคม
รับฟังความคิดเห็น (Public Forum) เกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้ 
   2.1 ประชุมเพื่อศึกษาและสร้างความเข้าใจรูแบบหลักสูตรการจัดการศึกษาใน
สถานการณ์ต่างๆ ประกอบด้วยตัวแทนสถานศึกษา สังกัด สพท. เอกชน พระปริยัติ
ธรรม กศน. ตชด. อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ได้แก่ ผู้แทนจาก ศธ.จ.สฎ. 16 คน 
ผู้แทนจากการศึกษาขั้นพื้นฐานจากเขตพื้นที่ 16 คน อาชีวศึกษา 20 คน อุดมศึกษา  
4 คน และ โรงเรียนเอกชน 3 คน และคณะกรรมการโครงการการศึกษาเพ่ืออาชีพ 
(จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้) 1 คน  รวม 60 คน  
      2.2 ประชุมสรุปร่างรูปแบบการพัฒนาต่อเนื่องเชื่อโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงาน
และสถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 3 ชุดๆ ละ 20 คน รวม 60 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91,750 
 
 

9,000 
รวม 100,750 

3. ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความ
สอดคล้องและความเป็นไปได้ของหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ  15 คน 
และคณะท างาน 15 คน  รวม 30 คน จ านวน 3 ชุดๆ ละ 10 คน รวม 30 คน  

 
 
 

36,000 
รวม 36,000 

4.  สรุปผลการด าเนินงาน จัดท ารายงาน และน าเสนอคณะอนุกรรมการบริหารราชการ
เชิงยุทธศาสตร์ และ กศจ. เพือ่ทราบ 

 
40,000 

รวม 40,000 
5.  Kick Off ประกาศใช้ในโรงเรียนน าร่อง โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอละ 

1 โรง และ โรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอละ 1 โรง จ านวน 19 อ าเภอ รวม 38 โรง  
เวทีน าเสนอหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 
 
 

285,000 
รวม 285,000 

6. นิเทศ ติดตามการด าเนินงานในโรงเรียนน าร่อง สรุปรายงานผล น าเสนอ
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ กศจ. 

 
171,000 

รวม 171,000 
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ที่ กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
7. แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ โรงเรียนน าร่อง น าเสนอผลการทดลองใช้หลักสูตร จ านวน 57 

โรงเรียน ๆ ละ 5 คน  คณะท างาน 15 คน ผู้แทนอาชีวศึกษา 3 คน ผู้แทน
อุดมศึกษา 3 คน รวม 306  คน  

 
 

306,000 
รวม 306,000 

8. 8.1 เวทีประชาคมน าเสนอผลงานโดยตัวแทนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจาก 19 
อ าเภอ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (จัดเวทีประชาคมร่วม 
ระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา) ประกอบด้วย 
ประกอบด้วย ผู้แทนจาก ศธ.จ.สฎ. 15 คน ผู้แทนจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอ
ละ  40 คน อาชีวศึกษา 30 คน อุดมศึกษา 10 คน รวม 95 คน 

 
 
 
 

361,250 
8.2 สรุปรูปแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี น าเสนอผู้ที่เกีย่วข้อง ภาค 
และกระทรวง จัดท าเอกสารรูปเล่ม 

รวม 361,250 
รวมทั้งสิ้น 1,400,000 

11. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
ควำมเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการด าเนินงานเนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานเป็น

จ านวนมาก อาจท าให้เกิดปัญหาด้านการสื่อสารและความเข้าใจไม่ตรงกัน 
กำรบรหิำรควำมเสี่ยง : มีการแต่งตั้งคณะท างาน และประชุมชี้แจงท าความเข้าใจโครงการอย่างต่อเนื่อง 

12. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
13.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา มีทางเลือกในการเข้าสู่

การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการและบริบทในพื้นที่ 
                13.2 หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ มีคู่มือและกรอบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ือง
เชือ่มโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
 
                                              ........................................................ 
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ส่วนที่ 3 
กำรติดตำมประเมินผลแผน 

แนวทำงกำรตดิตำมและประเมินผล 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฏร์ธานี  ได้ก าหนดการติดตามตรวจสอบกระบวนการท างาน 
ร่องรอยข้อมูลที่สะท้อนสภาพการน านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยใช้
รูปแบบการติดตาม Tracking System มี ดังนี ้

A1 (Awareness.)   : การสร้างความตระหนัก 
A2 (Attempt)   : ความพยายาม 
A3 (Achievement)  : การบรรลุส าเร็จ 
A4 (Accredited)   : การด ารงอยู่/ความยั่งยืน 
ทั้งนี้ ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินในแต่ละ Track (A1-A4) มีค่าคะแนนเต็ม 4 ผลการด าเนินงานใน

ภาพรวมก าหนดระดับคุณภาพเป็น 4 ระดับ คือ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเยี่ยม  
วิธีกำรติดตำมและประเมินผล 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฏร์ธานีมอบหมายให้หน่วยงานทางการศึกษาที่รับผิดชอบโครงการ
ติดตามและประเมินผล แล้ววิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบเคียงกับเกณฑ์ที่ก าหนดและรายงานให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจัดหวัดทราบ เพื่อจะได้น าผลไปประมวลผลในภาพรวมของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ต่อไป  

ระยะเวลำกำรติดตำมและประเมินผล 
ระยะที่ ๑ กุมภาพันธ์ - มีนาคม ของทุกปี ติดตามผลการสร้างความตระหนัก และความพยายามใน

การปฏิบัติงาน Track  A1-A2 
ระยะที่ ๒ สิงหาคม - กันยายน ของทุกปี ติดตามผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน ความต่อเนื่องและยั่งยืน 

Track  A3-A4 
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ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ฉบับใชง้บประมาณตามที่ได้รับจัดสรร) 

                                                --------------------------------------------- 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 9        
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้ (1) ก่อนจะด าเนินการ    ตาม
ภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการ        ของส่วน
ราชการตาม  (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการ      ของแต่ละ
ขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ  และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ         ลงวันที่ 3 
เมษายน  พุทธศักราช  2560 ก าหนดให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับ
การบริหารและการจัดการศึกษาโดยมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ  

 เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด  มีเครื่องมือในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพื้นที่  และจัดท าแผนใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร จ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จึงได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ฉบับใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร)  
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุราษฎร์ธานี  (ฉบับใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร)  ดังต่อไปนี้    

 1. คณะกรรมการอ านวยการ   

                 มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย  แนวคิด  รูปแบบในการด าเนินงาน  ให้ค าปรึกษา   แนะน า  และอ านวยการ
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ประกอบด้วย 

1) ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี ประธานกรรมการ 
2) รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รองประธานกรรมการ 
3) ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
4) ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
5) นางสาวอันธิกา  ไทยเอียด      นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 2. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ฉบับใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร) 
               มีหน้าที่วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  เป้าหมาย  การด าเนินงาน  ก าหนด
โครงการ/กิจกรรม  ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยให้ครอบคลุมสอดคล้องกับความต้องการ 

2                                                                                                                    /2. ของพื้นที่... 
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ของพื้นที่ ประเด็นปฏิรูปการศึกษา ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ภาค ยุทธศาสตร์จังหวัด และ
นโยบายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย22 

1) ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี ประธานกรรมการ 
2) รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รองประธานกรรมการ 
3) นายวัฒนา  รัตนพรหม กศจ./อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ กรรมการ 

4) นายสุชาติ  เหล่ากอ อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ กรรมการ 
5) นายสมพร  เพชรสงค ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

6) ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
7) นางสาวธีติมา  ถาวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ กรรมการ 
8) นางธัญญลักษณ์ ศรีสมานุวัตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
9) ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 

10) นางสาวอันธิกา  ไทยเอียด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
11) นางพัทธมน  ติ้วพานิช              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

12) นางสาวรสุ  รุ่มจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
13) นางสาวอัจฉรา  ฉัตรากาญจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 3. คณะท างานฝ่ายเลขานุการ 

               มีหน้าที่จัดระบบการด าเนินกิจกรรม  ประสานการด าเนินงาน  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการประชุมฯ รับรายงานตัวผู้เข้าร่วมประชุม จัดเตรียมอาหารพร้อมอาหารว่างในระหว่างการด าเนินกิจ กรรม 
สรุปผลการด าเนินงาน จัดท ารูปเล่มเอกสารแผนฯ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย  

1) นางสาวพรรณา  พรหมวิเชียร ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   หัวหน้าคณะท างาน 

2) นางพัทธมน  ติ้วพานิช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   คณะท างาน 
3) นางสาวรสุ  รุ่มจิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   คณะท างาน 
4) นางสาวอัจฉรา  ฉัตรากาญจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   คณะท างาน 
5) นางสาวอันธิกา  ไทยเอียด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   คณะท างานและเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งด้วยความรับผิดชอบ  เกิดผลส าเร็จต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดต่อไป          

         ประกาศ ณ  วันที ่ 25  ตุลาคม   พ.ศ. 2560 
                                                                             

 

 

       (นายชุมพล  ศรีสังข์) 
       ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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การประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(ฉบับใช้เงินงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร) 
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คณะผู้จัดท ำ 

ที่ปรึกษำ 

นายชุมพล  ศรีสังข์    ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ดร.พรศักดิ์  จินา    รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวพรรณา  พรหมวิเชียร   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

คณะผู้จัดท ำ 

นางพัทธมน  ติ้วพานิช   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

นางสาวรสุ  รุ่มจิตร    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

นางสาวอัจฉรา  ฉัตรากาญจน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นางสาวอันธิกา  ไทยเอียด     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

หน้ำปก 

นางสาวอันธิกา  ไทยเอียด     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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