แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
2. ชื่อโครงการ จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ 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 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ)
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ)
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ)
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์)
4.5 แผนความมั่นคง (-)
4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก (นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ)
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
ด้วยพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 9
กำหนดไว้ว่ำกำรบริห ำรำชกำรเพื่อให้ เกิดผลสั มฤทธิ์ต่อภำรกิจ ของรัฐ ให้ ส่ วนรำชกำรปฏิบัติดังนี้ (1) ก่อนจะ
ดำเนินกำรตำมภำรกิจใด ส่วนรำชกำรต้องจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ (2) กำรกำหนดแผนปฏิบัติ
รำชกำรของส่วนรำชกำรตำม (1) ต้องมีรำยละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลำ และงบประมำณที่จะต้องใช้ในกำร
ดำเนิ นกำรของแต่ละขั้นตอน เป้ ำหมำยของภำรกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ และตัวชี้วัดควำมสำเร็จของภำรกิจ
(3) ส่วนรำชกำรต้องจัดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติรำชกำรตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ส่วนรำชกำรกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมำตรฐำนที่ ก.พ.ร. กำหนด (4) ในกรณีที่กำรปฏิบัติภำรกิจ
หรื อ กำรปฏิ บั ติ ต ำมแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรเกิ ด ผลกระทบต่ อ ประชำชนให้ เป็ น หน้ ำที่ ข องส่ ว นรำชกำรที่ จะต้ อ ง
ดำเนินกำรแก้ไขหรือบรรเทำผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติรำชกำรให้เหมำะสม
คำสั่ งหั วหน้ ำคณะรักษำควำมสงบแห่ งชำติ ที่ 19/2560 เรื่องกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภู มิภ ำค
ของกระทรวงศึกษำธิกำร สั่ง ณ วันที่ 3 เมษำยน 2560 ข้อ 5 ให้มีสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค สังกัดสำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำในพื้นที่ ทำหน้ำที่ขับเคลื่อนกำรศึกษำในระดับ
ภำคและจั งหวัดโดยกำรอำนวยกำร ส่ งเสริม สนับ สนุ น และพั ฒ นำกำรศึ กษำแบบร่ว มมื อและบูรณำกำรกั บ
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนอื่นหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆ
ทั้งนี้ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้กำหนดแนวทำงกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงำนในสังกัด สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ตำมงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรร ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ นโยบำยรัฐบำล
และยุทธศำสตร์ของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนั้น สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 จึงมีควำมจำเป็น
จะต้องดำเนินโครงกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำร
บริ ห ำรงำน อั น เป็ น แนวทำงในกำรปฏิ บั ติ งำน อย่ ำงมี ป ระสิ ท ธิภ ำพและสั ม ฤทธิ์ ผ ล และเพื่ อ ก ำกั บ ติ ด ตำม
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
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6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีควำมรู้ เข้ำใจในทิศทำงขององค์กร และงำนด้ำนกำรศึกษำ ของภำค
และงำนสนับสนุนยุทธศำสตร์ภำค
6.2 เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำร ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค สอดคล้องกับภำรกิจ นโยบำยของสำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
6.3 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
1) แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 จำนวน 1 แผน
2) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ฉบับ
7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 สำมำรถดำเนินงำนได้บรรลุตำมเป้ำหมำยและพันธกิจของสำนัก
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ บุคลำกรสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
9. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563
10. สถานที่ดาเนินการ สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
11. กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร
กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติกำรเพื่อนำเสนอโครงกำร/แผนงำน/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเพื่อสรุป/รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
12. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติกำรเพื่อนำเสนอโครงกำร/แผนงำน/กิจกรรม
- ประชุม (ยกร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
ในวัน จั น ทร์ที่ 6 มกรำคม 2563 ณ ห้ องประชุม VDO. Conference Room ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
มีกำรงำนมอบหมำยงำน ดังนี้
1. บทสรุปสำหรับผู้บริหำร เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร เป้ำประสงค์
ประเด็นยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ มอบกลุ่มยุทธศำสตร์กำรศึกษำ
2. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป สภำพปัจจุบัน ที่ตั้งและอำณำเขต ลักษณะทำงกำยภำพ พื้นที่กลุ่มจังหวัด
ข้อมูลกำรปกครอง และข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ มอบกลุ่มยุทธศำสตร์กำรศึกษำ และกลุ่มตรวจรำชกำรและ
ติดตำมประเมินผล หำข้อมูลเป็นปัจจุบัน
3. ส่วนแทรก ข้อมูล O-Net, A-Net, N-Net และข้อมูล PISA มอบมอบกลุ่มยุทธศำสตร์กำรศึกษำ กลุ่ม
พัฒนำกำรศึกษำ และกลุ่มตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล หำข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2559-2561)
4. ส่วนที่ 2 บริบทและกำรวิเครำะห์ที่เกี่ยวข้อง มอบกลุ่มยุทธศำสตร์กำรศึกษำ หำข้อมูลปัจจุบัน และ
โครงสร้ำงและอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 มอบกลุ่มอำนวยกำร
5. ส่วนที่ 3 แผนงำน งำน โครงกำรและกิจกรรม มอบผู้รับผิดชอบโครงกำรส่งรำยละเอียดโครงกำร
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยใช้ แบบตำมที่ ส ำนั ก งำนปลั ดกระทรวงศึ กษำธิ กำรก ำหนด และส่ งให้
กลุ่มอำนวยกำรรวบรวม

~4~
6. ส่วนที่ 4 ระบบกำรติดตำม ประเมินผลแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 มอบกลุ่มอำนวยกำร
7. ภำคผนวก มอบ กลุ่มอำนวยกำร
- ประชุ มเพื่ อพิจ ำรณำแผนปฏิ บัติรำชกำร ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 ในวัน ที่ 21 มกรำคม
2563 ณ ห้องประชุมพระรำชรัตนมุนี สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 โดยสรุปดังนี้
1. ข้อมูล บทสรุปสำหรับผู้บริหำร ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 บริบทและกำรวิเครำะห์ที่เกี่ยวข้อง
มอบกลุ่มอำนวยกำรเรียงหน้ำเพื่อจัดทำเล่มแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 ต่อไป
2. โครงกำรที่เสนอขออนุมัติจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยจำกงบดำเนินงำน
1) กลุ่มอำนวยกำร จำนวน 3 โครงกำร
2) กลุ่มยุทธศำสตร์กำรศึกษำ จำนวน 1 โครงกำร
3) กลุ่มตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล จำนวน 2 โครงกำร
4) กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ จำนวน 1 โครงกำร
ส่วนโครงกำรที่ใช้งบประมำณแผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ ให้มีคุณภำพเท่ำเทียม
และทั่วถึง (1. โครงกำร Coaching Teams 2. โครงกำร TFE (Teams For Education) 3. โครงกำรขับเคลื่อน
กำรพัฒ นำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพื้นที่ (ภำคและจังหวัด)) มอบหมำยผู้รับผิดชอบเข้ำร่วมประชุมกับ
สำนักบูรณำกำรยุทธศำสตร์กำรศึกษำ และดำเนินกำรขออนุมัติโครงกำรตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร ต่อไป
13. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 7)
13.1 เชิงปริมำณ
1) มีแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 จำนวน 1 แผน
2) มีรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ฉบับ
13.2 เชิงคุณภำพ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 สำมำรถดำเนินงำนได้บรรลุตำมเป้ำหมำยและพันธกิจของสำนัก
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรดำเนินกำรสู่ควำมสำเร็จ จำนวน 5 ภำพ
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB)

~5~

15. งบประมาณ
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด

ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
รวม(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
15,000
11,341
4,400
6,941
แหล่งงบประมาณ งบประมำณสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
16.1 ปัญหำ อุปสรรค
16.2 แนวทำงแก้ไข
17. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเพื่อสรุป/รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
ผู้ปฏิบัติงำนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีควำมรู้ เข้ำใจในทิศทำงขององค์กร และงำนด้ำนกำรศึกษำ ของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 17 และงำนสนับสนุนยุทธศำสตร์ภำค และทำให้กำรปฏิบัติรำชกำร ของสำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 17 สอดคล้องกับภำรกิจ นโยบำยของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
๑9. ผู้รายงาน นำงสำวจำนงค์ วิรมรัตน์ ตาแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
โทรศัพท์ ๐ ๕๕๓๒ ๒๖๖๒ ต่อ ๑01 โทรสาร 0 5532 2663 E–mail : moe.reo17@gmail.com
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 9 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563
--------------------------------------

