แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
2. ชื่อโครงการ โครงกำรกำกับดูแล และติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ระดับสำนัก ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 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 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ)
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (กำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ)
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำลังคนภำครัฐขนำดเหมำะสมและมีสมรรถนะสูง)
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย)
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
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มำตรำ 3/1 บัญญัติว่ำ “กำร
บริหำรรำชกำรต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ควำมมีประสิทธิภำพ
ควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจแห่งรัฐ กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน กำรลดภำรกิจและยุบเลิกหน่วยงำนที่ไม่จำเป็น กำร
กระจำยภำรกิจ และทรั พ ยำกรให้ แก่ ท้ องถิ่น กำรกระจำยอำนำจตั ดสิ น ใจ กำรอ ำนวยควำมสะดวก และกำร
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน” โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงำน กำรปรับปรุงคุณภำพกำรให้ บริ กำร
จึงเป็นแนวทำงหนึ่งที่จำเป็นอย่ำงยิ่งเพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชน ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละภำรกิจ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 12 กำหนดว่ำ “เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อำจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดมำตรกำรกำกับกำรปฏิบัติรำชกำร โดยวิธีกำรจัดทำควำมตก
ลงเป็นลำยลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีกำรอื่นใดเพื่อแสดงควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำร” และหมวด 8 กำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร กำหนดให้ส่วนรำชกำรดำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร
เกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ คุณ ภำพกำรให้บริกำร ควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำร ควำมคุ้มค่ำใน
ภำรกิจ กำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรจึงเป็นเครื่องมือกำรบริหำรรำชกำรสมัยใหม่ที่จะช่วยให้อ งค์กำร
ปฏิบั ติรำชกำรเป็นไปตำมแนวทำงกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) และผลักดันให้ ระบบ
รำชกำรเป็นระบบกำรทำงำนที่มีคุณภำพ มีประสิทธิภำพ และมีประสิทธิผลที่สำมำรถตอบสนองผลสัมฤทธิ์ของ
ระบบรำชกำรได้เป็นอย่ำงดี และช่วยให้ผู้บังคับบัญชำในฐำนะเป็นผู้รับ ผิดชอบสูงสุด (Accountability Holder)
และผู้ใต้บังคับบัญชำในฐำนะเป็นผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน (Accountability Holdee) มีส่วนร่วมและรับผิดชอบ
ต่อกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์และภำรกิจหลัก โดยใช้ Key Performance Indicator (KPI) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผล
กำรดำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ ขององค์กำร ซึ่งสำมำรถแสดงผลของกำรวัดหรือกำรประเมินในรูปข้อมูลเชิงปริมำณ
และเชิงคุณภำพ เพื่อสะท้อนประสิทธิภ ำพ ประสิ ทธิผล ในกำรปฏิบัติงำนขององค์กำร กำรมีระบบกำรวัดและ
ประเมิน ด้ว ย KPI จึ งมีควำมส ำคัญ เป็ น อย่ำงยิ่งที่องค์กำรจะทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำผลกำรดำเนินงำน ปั ญหำ/
อุปสรรคขององค์กำรอย่ำงชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ผู้บริหำรวำงแผนอย่ำงเป็นระบบ ดังนั้น

~3~
เพื่อให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุเป้ำหมำย
สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลและกระทรวงศึกษำธิ กำร ในระดับภำคและจังหวัด จึงจัดทำโครงกำรกำกับดูแล
และติดตำมกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ระดับสำนัก ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
6. วัตถุประสงค์
1) เพื่อติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
2) เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำกับดูแล และติดตำมกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ
3) เพื่ อ รำยงำนกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรตำมค ำรับ รองกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรของส ำนั ก งำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
1) รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
จำนวน 1 เล่ม
2) แผนกำรกำกับ ติดตำมกำรปฏิบั ติงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
จำนวน 1 เล่ม
7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
1) สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับตัวชี้วัด เกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ระดับสำนัก
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
8.1 สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตำก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์
8.2 สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
9. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563
10. สถานที่ดาเนินการ
สถำนที่รำชกำร /สถำนที่เอกชน ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตำก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์
11. กิจกรรมที่ดาเนินการ
11.1 กิจกรรมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ
1) แต่งตั้ งคณะกรรมกำรประเมิน ผลกำรปฏิ บั ติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบั ติรำชกำรของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
2) ประชุ ม คณะกรรมกำรประเมิ น ผลฯ เพื่ อ ชี้ แ จงท ำควำมเข้ ำ ใจกรอบกำรประเมิ น ผลกำร
ดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
3) คณะกรรมกำรประเมินผลฯ ลงพื้นที่ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
4) จัดทำรำยงำนผลกำรประเมินกำรดำเนินงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดภำพรวม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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11.2 กิจกรรมชี้แจงทำควำมเข้ำใจกรอบคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิ บัติรำชกำร ให้กับสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อสร้ำงกำรับรู้ เกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำร
ปฏิบัติรำชกำร ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
2) วิเครำะห์ และวำงแผนกำรปฏิ บั ติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิ บั ติรำชกำรของส ำนั ก งำน
ศึกษำธิกำรภำคร่วมกับสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 17
11.3 กิจกรรมกำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติรำชกำร
1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
2) ให้คำปรึกษำเพื่อพัฒ นำกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนั ก ของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
11.4 กิจกรรมจัดทำรำยงำนผลภำพรวมกำรกำกับ และติดตำมกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำร
ปฏิบัติรำชกำรของสำนัก ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 17
12. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
12.1 กิจกรรมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 คำสั่ง ศธภ.17 ที่ 54/2562
ลงวันที่ 28 ตุลำคม 2562
2) จัดประชุมคณะกรรมกำรประเมินผลฯ เพื่อชี้แจงทำควำมเข้ำใจกรอบกำรประเมินผลกำร
ดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 วันที่ 7 พฤศจิกำยน
2562 ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
3) คณะกรรมกำรประเมินผลฯ ลงพื้นที่ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ระหว่ำงวันที่ 14-15, 19-21 พฤศจิกำยน 2562 ดังนี้
- 14 พฤศจิกำยน 2562 สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย
- 15 พฤศจิกำยน 2562 สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตำก
- 19 พฤศจิกำยน 2562 สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก
- 20 พฤศจิกำยน 2562 สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุตรดิตถ์
- 21 พฤศจิกำยน 2562 สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์
4) จัดทำรำยงำนผลกำรประเมินกำรดำเนินงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดภำพรวม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส่งกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร หนังสือ
นำส่งที่ ศธ 0254/614 ลงวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562
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12.2 กิจกรรมชี้แจงทำควำมเข้ำใจกรอบคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ให้กับสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อสร้ำงกำรับรู้ เกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำร
ปฏิบัติรำชกำร ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563
ณ โรงแรมหรรษนันท์ ตำบลบ้ำนคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2) วิเครำะห์ และวำงแผนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำคร่วมกับสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 17 วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563 ณ โรงแรมหรรษนันท์ ตำบลบ้ำนคลอง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
12.3 กิจกรรมกำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติรำชกำร
1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 คำสั่ง ศธภ.17
ที่ 21/2563 ลงวันที่ 12 มีนำคม 2563
2) แผนกำรกำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
3) ให้คำปรึกษำเพื่อพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนัก ของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 (อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร)
13. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 7)
13.1 เชิงปริมำณ
1) มีรำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
จำนวน 1 เล่ม
2) มีแผนกำรกำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
จำนวน 1 เล่ม
13.2 เชิงคุณภำพ
1) สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับตัวชี้วัด เกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ระดับสำนัก
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๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรดำเนินกำรสู่ควำมสำเร็จ จำนวน 5 ภำพ
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB)
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15. งบประมาณ
ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
รวม(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
71,900.41,678.18,350.23,328.แหล่งงบประมาณ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
16.1 ปัญหำ อุปสรรค
-ไม่ม-ี
16.2 แนวทำงแก้ไข
-ไม่ม-ี
17. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
ให้คำปรึกษำเพื่อพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนัก ของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 รับรู้ รับทรำบผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งปัญหำ อุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรนำนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำรไปสู่กำรปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร
๑9. ผู้รายงาน นำงสำวทิวำพร เมฆไหว
ตาแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
โทรศัพท์ 055-322662 โทรสาร 055-322663 E–mail : tivaporn_m@hotmail.com
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด
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