แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
2. ชื่อโครงการ จัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมำสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมำสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 ไตรมำสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมำสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร
 สิ้นสุดโครงกำรแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดระบุข้อควำม และทำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร)
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์)
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ)
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน)
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์)
4.5 แผนความมั่นคง (1. แผนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์)
4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก (นโยบำยหลักที่ 11 กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ)
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (-)
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
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๔.8.1  แผนงานพื้นฐาน
๔.8.2  แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล
 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
๔.8.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงำนบูรณำกำรอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
ตำมที่สำนั กงำน ก.พ.ร ได้ส่ งเสริมให้ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรดำเนินกำรพัฒ นำคุณ ภำพ
กำรบริห ำรจั ดกำรภำครัฐอย่ ำงต่อเนื่ อง ยกระดับคุณ ภำพองค์กำรให้ สู งขึ้น โดยมีกำรติดตำมประเมินผลส่ ว น
รำชกำรที่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับพื้นฐำน เพื่อตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็น
มำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่องในทุก 3 ปี สำหรับส่วนรำชกำรที่มีควำมพร้อมในกำรบริหำรจัดกำรที่ดีมีกำรดำเนินกำร
ตำมกระบวนกำร PMQA ที่กำหนดไว้อย่ำงเป็นระบบ สม่ำเสมอและทั่ว ถึง ซึ่งนำไปสู่ คุณ ภำพและควำมยั่งยืน
ของส่วนรำชกำร ร่วมทั้ง มีกำรกำหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ควบคุม ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินกำรและนำผล
มำปรับ ปรุงกำรดำเนิ น กำรอย่ ำงต่อเนื่ อง ส ำนักงำนปลั ดกระทรวงศึกษำธิกำรได้นำเกณฑ์ กำรพั ฒ นำคุณ ภำพ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ พ.ศ. 2558 มำใช้ในกำรพัฒนำองค์กำรโดยครอบคลุมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐระดับพื้นฐำน ฉบับที่ 2 ด้วยและเพื่อให้พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร มีควำมต่อเนื่อง รักษำสภำพกำร
พัฒ นำคุณ ภำพกำรบริ ห ำรจัดกำร ในระดับพื้ นฐำน รวมทั้งเตรียมรับกำรประเมิน ในภำพรวมระดับ กรม ทั้ งนี้
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มอบหมำยให้สำนัก/หน่วยงำนในสังกัดรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในกำร
ขับ เคลื่อนกำรพัฒ นำคุณภำพกำรบริห ำรจัดกำรภำครัฐตำมบทบำทภำรกิจตำมที่เคยได้รับผิดชอบ และให้กำร
สนับสนุนกำรดำเนินงำนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ส นั บ สนุ น กำรด ำเนิ น งำนในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง เตรี ย มรั บ กำรประเมิ น
ในภำพรวม และสอดคล้ อ งกั บ พระรำชกฤษฎี ก ำว่ ำ ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำรบริ ห ำรกิ จ กำรบ้ ำ นเมื อ งที่ ดี
จึงจัดทำโครงกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 17 ขึ้น
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6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และสำมำรถ
ตรวจสอบได้
6.2 เพื่อให้หน่วยงำนจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงเหมำะสม สอดรับกับแนวทำงกำรประเมิน
ส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับกรม
6.3 เพื่อเป็นกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 17
7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
บุคลำกรสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 มีคู่มือ/แนวทำงกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563
7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
บุคลำกรสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 รับทรำบกรอบแนวทำงกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ บุคลำกรสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
9. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563
10. สถานที่ดาเนินการ สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
11. กิจกรรมที่ดาเนินการ
11.1 เข้ำร่วมประชุมชี้แจงแนวทำงกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระดับสำนักในสังกัด สป.ศธ.
11.2 จัดทำรำยละเอียดโครงกำรและขออนุมัติ
11.3 จัดประชุมชี้แจงกรอบแนวทำงกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
11.4 จัดทำแนวทำงและคู่มือรำยละเอียดตัวชี้วัด
11.5 ประชุมสรุปผลกำรดำเนินงำนและรับกำรตรวจประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรอง กำรปฏิบัติ
รำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำก กพร.สป.
11.6 ประชุมติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมคำรับรอง ฯ รอบ 12
11.7 ติดตำม สรุป และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
12. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
12.1 เข้ำร่วมประชุมชี้แจงแนวทำงกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระดับสำนักในสังกัด สป.ศธ. เมื่อ
วั น ที่ 13 ธั น วำคม 2562 ณ ห้ อ งประชุ ม หม่ อ มหลวงปิ่ น มำลำกุ ล ชั้ น 3 อำคำรรั ช มั ง คลำภิ เ ษก
กระทรวงศึกษำธิกำร
12.2 จัดทำรำยละเอียดโครงกำรและขออนุมัติ เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2562
12.3 จัดประชุมชี้แจงกรอบแนวทำงกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2562
12.4 จัดทำแนวทำงและคู่มือรำยละเอียดตัวชี้วัด มอบให้บุคลำกรเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ
12.5 ประชุมสรุปผลกำรดำเนินงำนและเตรียมควำมพร้อมกำรตรวจประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำ
รับรอง กำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำก กพร.สป. เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2563
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13. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 7)
13.1 เชิงปริมำณ
บุคลำกรสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 มีคู่มือเป็นแนวทำงกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
13.2 เชิงคุณภำพ
บุคลำกรสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ได้รับทรำบกรอบแนวทำงกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรดำเนินกำรสู่ควำมสำเร็จ จำนวน 5 ภำพ
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB)
ประชุมสรุปผลกำรดำเนินงำนและเตรียมควำมพร้อมกำรตรวจประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำก กพร.สป. เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2563

15. งบประมาณ
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด

ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ
รวม(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
15,000
7,766
3,910
3,856
แหล่งงบประมาณ งบประมำณสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
16.1 ปัญหำ อุปสรรค
16.2 แนวทำงแก้ไข
17. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
ติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4

~5~
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
หน่วยงำนจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
๑9. ผู้รายงาน นำงเนตรนภำ บุตรดำ ตาแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
โทรศัพท์ 08 3624 3626 โทรสาร 0 5532 2663 E–mail : netnapa3626@gmail.com
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 9 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563
--------------------------------------

