แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
2. ชื่อโครงการ โครงกำรตรวจรำชกำร และติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร
ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
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 ด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนสังคม (กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ของประเทศ)
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
4.5 แผนความมั่นคง แผนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติจำกภัยทุจริต
4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
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
กำรศึ กษำเป็ นเครื่ องมื อส ำคั ญในกำรสร้ำงคน สร้ำงสั งคม และสร้ำงชำติ เป็ นกลไกหลั กในกำรพั ฒ นำ
กำลังคนให้มีคุณภำพ สำมำรถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่ำงเป็นสุข ในกระแสกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 กำรศึกษำจึงมีบทบำทสำคัญในกำรสร้ำงควำมได้เปรียบของประเทศเพื่อกำร
แข่งขันและยืนหยัดในเวทีโลก เศรษฐกิจและสังคม ประเทศต่ำงๆ ทั่วโลกจึงให้ควำมสำคัญและทุ่มเทกับกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ เพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของตนให้สำมำรถก้ำวทัน กำรเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศ ภูมิภ ำค และของโลก ในส่ วนของประเทศไทยได้ให้ ควำมส ำคัญ กับกำรจัดกำรศึกษำ กำรพัฒ นำ
ศักยภำพและขีดควำมสำมำรถของคนไทยให้มีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำนและกำรพัฒนำประเทศ เพื่อให้คนไทยมีคุณภำพชีวิตที่ดี สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม
จริยธรรม กระทรวงศึกษำธิกำรได้กำหนดนโยบำยกำรตรวจรำชกำร เพื่อให้ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร เร่งรัด
ติดตำม กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยของหน่วย ซึ่งกำรตรวจรำชกำรเป็นมำตรกำรสำคัญประกำรหนึ่งในกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดินที่จะทำให้กำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรปฏิบัติภำรกิจของหน่วยงำนของรั ฐบรรลุเป้ำหมำย สอดคล้อง
กับแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและนโยบำยของรัฐบำล สำมำรถแก้ไขปัญหำอุปสรรค และก่อให้เกิดประโยชน์
สุ ข แก่ ป ระชำชนด้ว ยควำมโปร่ งใสเป็ น ธรรม ประหยัด และมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ซึ่ งตำมพระรำชกฤษฎี ก ำว่ำด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 6 บัญญัติว่ำกำรบริหำรรำชกำรต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชำชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ มีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ
โดยประชำชนได้รับกำรอำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร โดยคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำม
สงบแห่งชำติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร
กำหนดให้จัดตั้งสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค เพื่อทำหน้ำที่ขับเคลื่อนกำรศึกษำในระดับภำคและจังหวัด โดยอำนวยกำร
ส่ งเสริม สนั บ สนุ น และพัฒ นำกำรศึกษำแบบร่ว มมือและบู รณำกำรกับ หน่ วยงำนในสั งกั ดและหน่ว ยงำนอื่น ที่
เกี่ยวข้อง และจัดตั้งสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด เพื่อทำหน้ำที่ปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมที่กฎหมำยกำหนด
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ดังนั้น เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรศึกษำในระดับภำคและจังหวัด ดำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิด
ประสิ ทธิผล จึงจั ดทำโครงกำรตรวจรำชกำร และติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และ
เพื่อสนับสนุนภำรกิจตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ในกำรตรวจและติดตำมกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนกำรศึกษำและสถำนศึกษำที่นำนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
บรรลุเป้ำหมำยสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลและกระทรวงศึกษำธิกำร
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ในกำรติดตำมประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่รับผิดชอบ
6.2 เพื่อรำยงำนกำรตรวจรำชกำร กรณีปกติ ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ในพื้นที่รับผิดชอบ
6.3 เพื่อรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร
ในพื้นที่รับผิดชอบ
7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
7.1.1 แผนกำรตรวจรำชกำร
จำนวน 1 แผน
7.1.2 รำยงำนกำรตรวจรำชกำร กรณีปกติ ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร จำนวน 1 เล่ม
7.1.3 รำยงำนกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร
จำนวน 1 เล่ม
7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 มีรำยงำนกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรนำนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรไป
สู่กำรปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
8.1 ผู้บริหำร และบุคลำกำรสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ สำนักงำนอำชีวศึกษำจังหวัด สำนักงำนกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย สำนักงำนคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัด และสถำนศึกษำ
กลุ่มเป้ำหมำย ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
8.2 ผู้บริหำร ครู นักเรียน สถำนศึกษำทุกสังกัดในกระทรวงศึกษำธิกำร
9. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563
10. สถานที่ดาเนินการ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตำก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์
11. กิจกรรมที่ดาเนินการ
11.1 กิจกรรมสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่รับผิดชอบ
11.1.1 จัดประชุมประสำนแผนกำรตรวจรำชกำร เพื่อวำงแผนลงพื้นที่กำรตรวจรำชกำรของ
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร รอบที่ 1 และ 2
11.1.2 จัดทำแผนกำรตรวจรำชกำร เพื่อเป็นแนวทำงกำรดำเนินงำนกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม
ตรวจสอนและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
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11.1.3 คณะทำงำนลงพื้นที่สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรนำนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรไปสู่กำรปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบให้สอดคล้อง
กับนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร
11.1.4 จั ด ท ำรำยงำนกำรตรวจรำชกำร กรณี ป กติ ข องผู้ ต รวจรำชกำรกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร
รอบที่ 1 และ 2
11.2 กิจกรรมติดตำมผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่รับผิดชอบ
11.2 .1 จั ด ท ำรำยงำนกำรตรวจรำชกำรและติ ด ตำ มประเมิ น ผลกำรจั ด กำรศึ ก ษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่รับผิดชอบ
12. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
๑2.1 กิจกรรมสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่รับผิดชอบ
๑2.1.๑ ประชุมประสำนแผนกำรตรวจรำชกำของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่รับผิดชอบ
รอบที่ ๑ เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม ๒๕๖2
12.1.2 แผนกำรตรวจรำชกำร ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร
เขตตรวจรำชกำรที่ 17 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
๑2.1.3 คณะทำงำนลงพื้นที่ร่วมกับผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรในกำรสนับสนุนกำรตรวจ
รำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 17 รอบที่ ๑
๑2.๒.4 รำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร รอบที่ ๑
๑2.2 กิจกรรมติดตำมผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่รับผิดชอบ
- จัดส่งแบบติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของ
กระทรวงศึกษำธิกำรให้สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
13. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 7)
13.1 เชิงปริมำณ
13.1.1 แผนกำรตรวจรำชกำร
13.1.2 รำยงำนกำรตรวจรำชกำร กรณีปกติ ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร รอบที่ 1
13.2 เชิงคุณภำพ
- สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 มีรำยงำนกำรตรวจรำชกำร กรณีปกติของผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร รอบที่ 1 เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรนำนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรไปสู่กำรปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ในพื้นที่รับผิดชอบ
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรดำเนินกำรสู่ควำมสำเร็จ จำนวน 5 ภำพ
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB)
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ประชุมประสานแผนการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เขตตรวจราชการที่ ๑๗
จังหวัดตาก
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จังหวัดอุตรดิตถ์

15. งบประมาณ
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด

ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
ผลการใช้จ่าย
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
รวม(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไม่มีค่ำใช้จ่ำยไตรมำสนี้
122,800
7,100
7,100
แหล่งงบประมาณ งบดำเนินงำน สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4

16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
16.1 ปัญหำ อุปสรรค
16.2 แนวทำงแก้ไข
17. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
๑7.1 กิจกรรมสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่รับผิดชอบ
- คณะทำงำนลงพื้นที่ร่วมกับผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรในกำรสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร
กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร
รอบที่ 2
๑2.2 กิจกรรมติดตำมผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่รับผิดชอบ
- สรุปและรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของ
กระทรวงศึกษำธิกำรให้สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ รอบที่ 1
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 รับทรำบข้อมูลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย รวมทั้งปัญหำ อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะของหน่วยงำนระดับปฏิบัติในระหว่ำงกำรนำนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรไปสู่กำรปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อ
เป็นข้อมูลสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรในภำพรวมเขตตรวจรำชกำรที่ 17
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๑9. ผู้รายงาน นำงสำวปัทมำ รัตนพิทักษ์กุล
ตาแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
โทรศัพท์ 0 5532 2662 โทรสาร 0 5532 2663 E–mail : pattama_rat@hotmail.co.th
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2563
--------------------------------------

