แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
2. ชื่อโครงการ โครงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติระดับภำค
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 ด้ำนกำรศึกษำ
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
4.5 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.................................................................................................................... .....)
4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก (โปรดระบุข้อ............................................................................................................)
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ........................................................................................................)
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
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช 2560 มำตรำ 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศำสตร์ชำติ
เป็ น เป้ ำหมำยกำรพั ฒ นำประเทศอย่ ำงยั่งยื น ตำมหลั กธรรมำภิ บ ำลเพื่ อ ใช้ เป็ น กรอบในกำรจั ด ท ำแผนต่ ำง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว กำรจัดทำกำรกำหนด
เป้ำหมำยระยะเวลำที่จะบรรลุเป้ำหมำย และสำระที่พึงมีในยุทธศำสตร์ชำติให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ที่กฎหมำยบัญญัติ ทั้งนี้กฎหมำยดังกล่ำว ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วม และกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนทุกภำคส่ วนอย่ ำงทั่วถึงด้ว ย ยุทธศำสตร์ชำติเมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ วให้ ใช้บังคับได้
ซึ่งรัฐบำลพลเอกประยุ ทธ จัน ทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้จัดทำยุทธศำสตร์ช ำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
เป็นแผนแม่บทหลักของกำรพัฒนำประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” (กระทรวงศึกษำธิกำร,2560) ประกอบด้วย 6
ยุทธศำสตร์ที่สำคัญ ได้แก่ 1) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 2) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 4) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและ
เท่ำเทียมกัน ทำงสังคม 5) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณ ภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม และ
6) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุล และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ และสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำ
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชำติ ได้ จั ดท ำแผนพั ฒ นำเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชำติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
บนพื้นฐำนของยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable development Goals: SDGs)
รวมทั้งกำรปรับโครงสร้ำงประเทศประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นกำรปฏิรูปประเทศ รวมทั้งได้ให้
ควำมสำคัญกับกำรมีส่ วนร่วมของภำคี ทุกภำคส่วน ตลอดจนพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ ำนเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มำตรำ 9 (1) , (2) ได้ กำหนดให้ ส่ ว นรำชกำรต้องจัดท ำแผนปฏิ บั ติ
รำชกำรไว้เป็ น กำรล่ วงหน้ ำ และแผนปฏิบัติรำชกำรดังกล่ำว ต้องมีรำยละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลำ และ
งบประมำณที่จะต้องใช้ในกำรดำเนินกำรของแต่ละขั้นตอน เป้ำหมำยของภำรกิจ ผลสัมฤทธิแและตัวชี้วัดของภำรกิจ
ของหน่วยงำน และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
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มำตรำ 7 กำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดให้มีกำรทบทวนภำรกิจของตนว่ำ ภำรกิจใดมีควำมจำเป็น หรื อสมควรที่จะ
ยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงกำรดำเนินกำรต่อไปหรือไม่ โดยคำนึงยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท แผนกำร
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภำ และแผนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำลังเงินงบประมำณของประเทศ ควำมคุ้มค่ำของภำรกิจและสถำนกำรณ์อื่นประกอบกัน
ส ำนั กงำนศึก ษำธิกำรภำค 17 เป็ น หน่ ว ยงำนที่จั ดตั้งขึ้น ตำมคำสั่ งหั ว หน้ ำคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร
ก ำหนดให้ จั ด ตั้ ง ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรภำค เพื่ อ ท ำหน้ ำ ที่ ขั บ เคลื่ อ นกำรศึ ก ษำในระดั บ ภำคและจั ง หวั ด
โดยอำนวยกำร ส่ งเสริม สนั บ สนุ น และพัฒ นำกำรศึกษำแบบร่ว มมือและบูรณำกำรกับหน่วยงำนในสั งกัดและ
หน่ ว ยงำนอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และจั ด ตั้ ง ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด เพื่ อ ท ำหน้ ำ ที่ ป ฏิ บั ติ ภ ำรกิ จ ขอ ง
กระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมที่กฎหมำยกำหนด ประกอบกับเมื่อวันที่ 21
สิ ง หำคม 2562 รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร (นำยณั ฏ ฐพล ที ป สุ ว รรณ) ได้ ล งนำมในประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้กำร
ดำเนินกำรจัดกำรศึกษำและกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ เป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ วัตถุประสงค์ของแผนกำร
ปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ และนโยบำยของรัฐบำล โดยเฉพำะนโยบำยเร่งด่วน เรื่องกำรเตรียมคนสู่ศตวรรษ
ที่ 21 โดยมี ห ลั กกำร “1) ให้ ค วำมส ำคัญ กับ ประเด็น คุณ ภำพและประสิ ทธิภ ำพในทุ กมิ ติ ทั้ งผู้ เรีย น ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้ำรำชกำรพลเรือน และผู้บริหำร ทุกระดับตลอดจนสถำนศึกษำทุกระดับทุกประเภท
และเป็นกำรศึกษำตลอดชีวิต 2) บูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงส่วนรำชกำรหลัก องค์กำรมหำชนในกำกับ
ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรให้มีควำมคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงำนสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่
ภูมิภ ำคให้ ส ำมำรถปฏิบั ติงำนร่ว มกัน ได้ เพื่ อดำเนินกำรปฏิรูปกำรศึ กษำร่วมกับ ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำค
ประชำชน ตำมนโยบำยประชำรัฐ ” ในส่ วนภำรกิจของส่ วนรำชกำรหลั กและหน่ว ยงำนที่ ปฏิ บัติงำนตำมปกติ
(Function) งำนในเชิ ง ยุ ท ธศำสตร์ (Agenda) และงำนในเชิ ง พื้ น ที่ (Area) ซึ่ ง ได้ ด ำเนิ น กำรอยู่ ก่ อ นแล้ ว นั้ น
หำกรัฐ บำลหรือกระทรวงศึกษำธิ กำรมีน โยบำยส ำคัญ เพิ่ม เติมในปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 นอกเหนื อจำกที่
ก ำหนด หำกมี ค วำมสอดคล้ อ งกั บ หลั ก กำรในข้ ำ งต้ น ให้ ถื อ เป็ น หน้ ำที่ ข องส่ ว นรำชกำรหลั ก และหน่ ว ยงำน
ที่เกี่ยวข้อง จะต้องเร่งรัด กำกับ ติดตำม ตรวจสอบให้กำรดำเนินกำรเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภำพอย่ ำงเป็น
รูปธรรมด้วยเช่นกัน
จำกเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ได้เล็งเห็นควำมสำคัญ ของกำรขับเคลื่อน
นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร ไปสู่กำรปฏิบัติในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่จำเป็นต้อง
วิเครำะห์ และประสำนควำมเชื่อมโยงให้ ส อดคล้ องในกำรขับเคลื่ อน 4 ระดับ ได้แก่ แผนกำรบริห ำรรำชกำร
แผ่นดิน /นโยบำยของรัฐบำลและยุทธศำสตร์ชำติ (Agenda Based) ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรและ
องค์กรหลัก (Function Based) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด (Cluster Based) และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
จังหวัด (Area Based) รวมทั้งนำสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรและควำมเร่งด่วนของกลุ่มจังหวัดมำเป็นจุดเน้นของ
กำรพั ฒ นำกำรศึ ก ษำ โดยมี เป้ ำ หมำยส ำคั ญ ที่ จ ะต้ อ งขั บ เคลื่ อ นนโยบำยกำรปฏิ รู ป กำรศึ ก ษำ ให้ ส ำเร็จ ตำม
วัตถุประสงค์ จำเป็นต้องมีกำรทบทวนหรือจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำของภำค รวมทั้งแผนปฏิบัติ
กำรประจำปี เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำของภำค จึงได้จัดทำโครงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
สู่กำรปฏิบัติระดับภูมิภำคขึ้น
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6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อให้องค์คณะบุคคลเป็นกลไกกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำสู่กำร
ปฏิบัติในระดับภูมิภำคได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
6.2 เพื่ อ สื่ อ สำรนโยบำยและยุ ท ธศำสตร์ ข องกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร แก่ ห น่ ว ยงำนที่ เกี่ ย วข้ อ งในพื้ น ที่
ไปสู่กำรปฏิบัติ
6.3 เพื่อกำหนดยุ ทธศำสตร์และบทบำทกำรพัฒ นำภำคให้ เชื่อมโยงและสอดคล้ องกับทิศทำงกำรพัฒ นำ
ประเทศ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร ทิศทำงกำรพัฒ นำภำคเหนือ และยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกลุ่มจังหวัด
7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
1) แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 จำนวน 1 ฉบับ
2) รำยงำนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค จำนวน 1 ฉบับ
7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
1) มีกำรสื่อสำรยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวง แนวทำงกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนระดับภำคและจังหวัดสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2) มีแผนยุ ทธศำสตร์พัฒ นำกำรศึกษำระดับภำคที่เชื่อมโยงและสอดคล้ องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร ทิศทำงกำรพัฒนำภำคเหนือ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่ มจังหวัด แบบร่วมมือ
และบูรณำกำรกับหน่วยงำนสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร และทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
ผู้ บ ริ ห ำรและผู้ รั บ ผิ ด ชอบในกำรก ำหน ดยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำกำรศึ ก ษ ำของหน่ วยงำน
สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนอื่นหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 17 ได้แก่ จังหวัดตำก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์
9. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563
10. สถานที่ดาเนินการ พื้นที่ในควำมรับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
11. กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรมที่ 1 กำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำระดับภำค
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
หมายเหตุ
1 กำหนดกรอบ และทิศทำงในกำรจัดกำรศึกษำ ประจำปี
พฤศจิกำยน 2562
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 17
2 กำรทบทวนและจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับ มีนำคม 2563
ภำค/แผนบูรณำกำรกำรศึกษำระดับภำค
2.1 จัดทำฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรจัดทำแผน
มีนำคม 2563
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค
2.2 ประชุมปฏิบัติกำรเพื่อจัดทำ/ทบทวน แผนยุทธศำสตร์
มีนำคม 2563
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ที่

กิจกรรมหลัก
กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 และ แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับ
ภำค ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563-2565
3 กำรกำกับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ ติดตำมและประเมินผลติดตำม
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค
ในพื้นที่รับผิดชอบ
4 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
กำรศึกษำระดับภำค
5 กำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำที่
เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนในพื้นที่

ระยะเวลา

หมายเหตุ

กรกฎำคม 2563
กันยำยน 2563
ตุลำคม 2562 กันยำยน 2563

กิ จ กรรมที่ 2 กำรขั บ เคลื่ อ นแผนบู ร ณำกำรด้ ำ นกำรศึ ก ษำระดั บ ภำค รองรั บ แผนพั ฒ นำภำค
(ภำคเหนือ) ของกระทรวงศึกษำธิกำร
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
หมายเหตุ
1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อนแผนบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำ
กรกฎำคม 2563
ระดับภำค รองรับแผนพัฒนำภำค (ภำคเหนือ) ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร
2 ประชุมคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนแผนบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำ สิงหำคม 2563
ระดับภำค
3 ติดตำมผล ประเมินผลกำรดำเนินโครงกำรตำมแผนบูรณำกำร
กันยำยน 2563
ด้ำนกำรศึกษำระดับภำคในพื้นที่ รองรับกำรดำเนินกำรตำมมติ
คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
12. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนื่องจำกอยู่ในช่วงของกำรระบำดของไวรัส โคโรน่ำ 19
13. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 7)
13.1 เชิงปริมำณ 13.2 เชิงคุณภำพ ๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรดำเนินกำรสู่ควำมสำเร็จ จำนวน 5 ภำพ
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB)
ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนื่องจำกอยู่ในช่วงของกำรระบำดของไวรัส โคโรน่ำ 19
15. งบประมาณ
งบประมาณที่ ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
ได้รับทั้งหมด
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
รวม(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
390,250 บาท
-

~6~
แหล่งงบประมาณ
เงิน งบประมำณ แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒ นำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์ โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒ นำกำรศึกษำที่ ยั่งยืน กิจกรรมขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำในส่วนภูมิภำค
งบรำยจ่ำยอื่น ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติระดับภำค
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
16.1 ปัญหำ อุปสรรค
1. พรบ. ในกำรจัดสรรงบประมำณ มีควำมล่ำช้ำ ทำให้เกิดควำมไม่ชัดเจนในกำรใช้งบประมำณ
2. สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่ำ 2019 ทำให้ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมได้ตำม
ระยะเวลำที่กำหนดไว้
16.2 แนวทำงแก้ไข
ปรั บ ระยะเวลำของกำรดำเนิ น กำร และปรับ เปลี่ ยนรูป แบบของกิจกรรมเพื่อให้ เข้ำกับ สถำนกำรณ์
ปัจจุบัน
17. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
กำหนดกรอบทิศทำงในกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งทบทวนและจัดทำพัฒนำกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
1. ยุทธศำสตร์และบทบำทกำรพัฒนำภำคให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ นโยบำย
และยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด
2. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในระดับพื้นที่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มีควำมเข้ำใจทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำภำค สำมำรถนำไปเชื่อมโยงกั บกำรจัดทำข้อเสนองบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564
3. สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 มีรำยละเอียดโครงกำรพร้อมข้อมูลสนับสนุนประกอบกำรจัดทำข้อเสนอ
กำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และประกอบกำรชี้แจงต่อคณะกรรมำธิกำร
และอนุกรรมำธิกำรที่เกี่ยวข้อง
๑9. ผู้รายงาน นำงวรรณำ คุ้มสมบัติ ตาแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
โทรศัพท์ ๐ ๕๕๓๒ ๒๖๖๒ ต่อ ๑09 โทรสาร 0 5532 2663 E–mail : sombatkum@gmail.com
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 10 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563
--------------------------------------

