
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ท่ี ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด         ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้าง 
  ความมั่นคงของคนและชุมชนอย่างทั่วถึง 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผ่านกระบวนการวางแผน 

2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานปลัดกระทรวง 

ศึกษาธิการ ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ งก าหนดให้มี ส านักงานศึกษาธิการจั งหวัด สั งกัดส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่
กฎหมายก าหนด การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่
มอบหมาย และให้มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 

3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการพัฒนาระบบ 

บริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
   3.2 เพ่ือประสานความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งภาครัฐ  
เอกชน และท้องถิ่น ในการด าเนินการแปลงนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
   3.3 เพ่ือให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์มีแผนปฏิบัติราชการเป็นกรอบทิศทางใน
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงาน 

4. เป้าหมายของโครงการ  
 4.1 เชิงปริมาณ (Quantitative)   

 4.1.1 จัดประชุมหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  2 ครั้ง  
  4.1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) แผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผนขอเงิน) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(แผนขอเงิน)  จ านวน 2 ครั้ง 2 วัน 
  4.1.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 1 ครั้ง 1 วัน 
  

4.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative)   
 4.2.1 หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมคิดร่วมท าและร่วมรับผิดชอบต่อ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด มีการวางแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัดทั้งในส่วนโครงการและ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.2.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผนขอเงิน) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (แผนขอเงิน) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ  
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5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
  5.1.1 มีแผนพัฒนาการศึกษา ปี พ.ศ.2560-2565 จังหวัดเพชรบูรณ์  
  5.1.2 มีแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์ (แผนขอเงิน)  
  5.1.2 มีแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์ (แผนขอเงิน)  
  5.1.2 มีแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  
             5.2 เชิงคุณภาพ  
  5.2.1 หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และบูรณาการ 
กับแผนพัฒนาจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยมี 
แผนปฏิบัติราชการเป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
6.1 ประชุมหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  

 จัดประชุมหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2 ครั้ง  

 6.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์  
  1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์  
  2) ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ กรอบและ
แนวทางการด าเนินงาน และแจ้งให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ทราบเพ่ือทบทวนโครงกา ร
บรรจุในแผนปฏิบัติการของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์  
  4) พิจารณา กลั่นกรองแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์
เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  5) จัดท าร่างแผนปฏิบัติการของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  6) น าเสนอร่างแผนปฏิบัติการของจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  7) จัดท าเล่มแผนปฏิบัติการของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  8) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการของจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
  9) การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
 6.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 6.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  6.3.1 จัดท ากรอบ กลยุทธ์ จุดเน้น และตัวชี้วัดเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
  1) แต่งตั้งคณะท างานจัดท าข้อมูลสารสนเทศในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
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  2) จัดท าข้อมูลสารสนเทศ นโยบาย ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ 
จุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลยุทธ์ และกรอบแนวทางการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  
  3) วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท าเป็นสารสนเทศที่ใช้ในการก าหนดวิสัยทัศน์ จุดเน้น 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลยุทธ์ และกรอบแนวทางการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
  4) สรุปผลและน าสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการด าเนินการก าหนดวิสัยทัศน์ จุดเน้น ตัวชี้ วัด
ความส าเร็จ กลยุทธ์ และกรอบแนวทางการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
 

  6.3.2 จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
  1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  
  2) พิจารณาวิสัยทัศน์ จุดเน้น ตัวชี้วัด และกรอบแนวทางการด าเนินงานของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลฐานในการจัดท า
แผนงานและโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
  3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  
  4) พิจารณา กลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์  
  5) จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
  6) เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติ
ราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
  7) จัดท าเล่มแผนปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
  8) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้
ผู้เกีย่วข้องทุกระดับเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
  9) สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  หน่วยงาน/หน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

8. พื้นที่เป้าหมาย    จังหวัดเพชรบูรณ์ 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี)    สิงหาคม – กันยายน 2560 

10. งบประมาณ            จ านวนเงิน  99,890  บาท 
แยกเป็น            ค่าตอบแทน……………….บาท 

                  ค่าใช้สอย 99,890 บาท 
                  ค่าวัสดุ ………………. บาท 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. ประชุมหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
จ านวน 50 คน 2 ครั้ง 2 วัน (สถานที่เอกชน) 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50คน/4ครั้ง/45 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน  50คน/2ครั้ง/150 บาท 
- ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 50 ชุด 

ชุดละ 100 บาท 

29,000   
 
 

9,000 
15,000 
5,000 

 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัด
เพชรบูรณ์ จ านวน 50 คน 1 ครั้ง 1 วัน (สถานที่เอกชน) 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50คน/2ครั้ง/45บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน  50คน/1ครั้ง/150บาท 
- ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 50 ชุด 

ชุดละ 70 บาท 
- ค่าจัดท าเอกสารประกอบการคณะอนุกรรมการ

เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จ านวน 20 ชุด  
ชุดละ 125 บาท 

18,500   
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3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนา
การศึกษา จ านวน 50 คน 1 วัน (สถานที่เอกชน) 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50คน/1ครั้ง/45บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน  50คน/1ครั้ง/150บาท 
- ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม จ านวน  

50 ชุด ชุดละ 50 บาท 
- ค่าจัดท าเอกสารแผนพัฒนาการศึกษา ปี 2562-

2565 จ านวน 45 เล่ม เล่มละ 250 บาท 
- ค่าจัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 

2565 (แผนขอเงิน) จ านวน 45 เล่ม เล่มละ  
250 บาท 

- ค่าจัดท าเอกสารปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (แผนขอเงิน) จ านวน 10 เล่ม  

          เล่มละ 200 บาท 

36,750   
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