
ชื่อโครงการ  จัดท าแผนเพ่ือการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ    
ยุทธศาสตร์ที่    การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
แผน/แผนงาน  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
งบประมาณ  50,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสกนธรัตน์  วงษ์สิริโชตน์/นางนนวรัตน์  ณีวัง/กลุ่มนโยบายและแผน    
ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
________________________________________________________________________________ 
 
1. หลักการและเหตุผล  
    ด้วย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายใน
ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้กลุ่ม
นโยบายและแผน ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  รวมทั้ง จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงาน
ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม เพ่ือการวางแผน บริหารจัดการศึกษา ติดตาม
ประเมินและรายงานผล เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นไปตามบทบาท
หน้าที่และส่งเสริมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา ทั้งหน่วยงานภายในส านักงานศึกษาธิการฯ และ
หน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน เกิดความเชื่อมโยงและบูรณาการการด าเนินงานร่วมกัน กลุ่มนโยบายและแผน จึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 -2565) จังหวัดน่าน ที่มีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับนโยบายการจัดการศึกษาในมิติต่างๆ ให้ทันต่อสถานการณ์และความต้องการของพ้ืนที่ ครอบคลุม
ระยะเวลา 4 ปี และเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานตามกรอบและทิศทางการพัฒนาที่ก าหนด  
    2. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดน่าน เพ่ือประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาและเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานตามกรอบและ
ทิศทางการพัฒนาที่ก าหนด   
   3. เพ่ือจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา  
 

3. เป้าหมายตัวชี้วัดโครงการ  
          เชิงปริมาณ 
  1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน มีแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดน่าน 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน   
  2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษา   
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            เชิงคุณภาพ  

1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านสามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานบริหารและจัดการศึกษา
ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา ให้บรรลุตามเป้าหมายของตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 
2562-2565) จังหวัดน่านและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดน่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
และสถานศึกษาที่น าไปใช้เพื่อการบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

   

4. แผนการด าเนินงานและระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส
1 

ไตรมาส
2 

ไตรมาส
3 

ไตรมาส
4 

กิจกรรมที่ 1 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 
2562-2565) จังหวัดน่าน 

/    ผอ.กลุ่มนโยบาย
และแผน  

กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดน่าน 
สู่การปฏิบัติ 

    

กิจกรรมที่ 3 จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 

/    

กิจกรรมที่ 4 จัดท าข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา 

/    

กิจกรรมที่ 5 รายงานผลการด าเนินงาน    /  
 

5. พื้นที่เป้าหมาย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
6. งบประมาณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ (ถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  
กิจกรรมที่ 1 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-
2565) จังหวัดน่าน 
-ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารแผนประกอบการประชุมเสนอ
แผนพัฒนาการศึกษาฯ ต่อคณะ อกศจ./กศจ.น่าน  
จ านวน 4 ครั้ง 
-ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารแผนพัฒนาการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกหน่วยงาน จ านวน 40 ชุดๆ ละ 
100 บาท 

10,000   
 

6,000 
 

 
4,000 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  
กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา  
(พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดน่านสู่การปฏิบัติ 
-ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันการประชุมหัวหน้า/ 
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน/เจ้าหน้าที่จัดท าข้อมูลของ
หน่วยงานทางการศึกษา จ านวน 20 หน่วยงาน และ 
ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มใน ศธจ.น่าน เพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนา
การศึกษาฯ สู่การปฏิบัติ จ านวน 65 คนๆ ละ 270 บาท 
-ค่าเอกสารประกอบการประชุม จ านวน 65 ชุดๆ ละ  
50 บาท 

20,800   
 

17,550 
 
 
 
 

3,250 

 

กิจกรรมที่ 3 จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดน่าน 
-ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันประชุมจัดท าแผน 
ปฏิบัติราชการ จ านวน 35 คนๆ ละ 150 บาท /1 วัน 
-ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารประชุมจัดท าแผนปฏิบัติฯ 
จ านวน /ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารแผนปฏิบัติราชการ  
จ านวน 30 ชุดๆละ 100 บาท   

8,250   
 
 

5,250 
 

3,000 
 
 

 

กิจกรรมที่ 4 จัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
-ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันการประชุมประมวลผล
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือจัดท าเอกสารข้อมูลสารสนเทศฯปี 
2560 จ านวน 25 คนๆละ 270 บาท  
-ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา ปี 2560 จ านวน 42 เล่มๆละ 100 บาท    

10,950   
 

6,750 
 

4,200 

 

กิจกรรมที่ 5 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ     

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 50,000  50,000  
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     ปัจจัยความเสี่ยง 
  หน่วยงานที่ไม่มีแผนปฏิบัติและข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ อาจเกิดความเสี่ยงในเรื่องการ
ด าเนินงานที่ไม่มีกรอบทิศทางในการปฏิบัติงาน อาจเกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินงานที่ไม่สามารถด าเนินงาน 
ควบคุมให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้ง ไม่สามารถควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณและ
ติดตามผลการปฏิบัติงานได้ รวมทั้ง ปัญหาของการน าข้อมูลสารสนเทศท่ีไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงานไปใช้เพ่ือการ
บริหารจัดการ  
  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  จัดท าแผนและข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน สถานศึกษาในจังหวัดน่าน เพ่ือให้มีทิศทางในการพัฒนา
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบ กฎหมาย และเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ก าหนด และจัดท าระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว น ามาบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

  

8.  การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

ศธจ.น่าน มีแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดน่าน/
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และข้อมูล
สารสนเทศเ พ่ือการบริหารจั ด
การศึกษา  สามารถขับ เคลื่ อน
นโยบายทางการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. สาระส าคัญของแผนเพ่ือการ
ขับเคลื่อนและพัฒนา 
2. ข้อมูลสารสนเทศที่จะน ามาใช้
เป็นข้อมูลกลางในการบริหาร
จัดการ 

1. จ านวนโครงการตามแผนที่
ขับเคลื่อนบรรลุตามวิสัยทัศน์/เป้า
หมายฯ 
2. จ านวนข้อมูลสารสนเทศต่างๆ  

 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน มีแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 -2565) จังหวัดน่าน/ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน และมีระบบ
ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงานทางการศึกษา มีเว็บไซต์ท่ีมีข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสารที่สามารถเผยแพร่ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว ที่เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานตามกรอบและทิศทางการพัฒนาตามนโยบายและ
เป้าหมายที่ก าหนด 
 

 
 



 


