แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
2. ชื่อโครงการ โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 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 (ด้ำนกำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ)
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ)
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
ส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงศึกษำธิก ำร ได้ก ำหนดแผนยุท ธศำสตร์กำรพั ฒ นำข้ำรำชกำรของส ำนัก งำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2565 โดยมีประเด็นยุทธศำสตร์ กำรพัฒ นำ
ข้ำรำชกำร 3 ด้ำน คือ ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒ นำระบบสมรรถนะข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ คือ ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำภำวะผู้นำ รองรับกำรเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบำลดิจิทัล และกำรทำงำนในศตวรรษที่ 21
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำคุณภำพชีวิต ควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรทำงำน และสร้ำงกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน
ทั้งนี้ สิ่ งส ำคัญ ประกำรหนึ่ ง คือ บุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ต้องได้รับกำรพัฒ นำด้ำน
สมรรถนะ ควำมรู้ ร่ำงกำยและจิตใจ เพื่อรองรับภำรกิ จในปัจจุบันและกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตโดยมุ่งเน้นให้มี
คุ ณ ลั ก ษณะตำมสมรรถนะหลั ก ทั ก ษะที่ จ ำเป็ น รวมไปถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะกำรเป็ น ผู้ น ำกำรเปลี่ ย นแปลง
มีควำมเป็นมืออำชีพ ควำมเป็นนำนำชำติ และควำมเป็นผู้สนับสนุนภำคส่วนต่ำง ๆ ต่อไป
6. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ทั้งด้ำนสมรรถนะ ภำวะผู้นำ รองรับกำรเปลี่ยนแปลง
สู่รัฐบำลดิจิทัล และกำรทำงำนในศตวรรษที่ 21 พัฒนำคุณภำพชีวิต ควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรทำงำน และ
สร้ำงกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน
7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
บุคลำกรสังกัดสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ที่เข้ำร่วมกิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์หลังกำรฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80
7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
บุคลำกรของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะ ภำวะผู้นำและคุณภำพชีวิตที่ดี
และส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
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8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ บุคลำกรสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
9. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563
10. สถานที่ดาเนินการ สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 และแหล่งศึกษำดูงำน
11. กิจกรรมที่ดาเนินการ
11.1 ศึกษำวิเครำะห์หลักสูตรด้ำนควำมสอดคล้องกับนโยบำย/แผนพัฒนำบุคลำกรของ สป.
11.2 สำรวจควำมต้องกำรและควำมจำเป็นในกำรฝึกอบรม
11.3 ดำเนินโครงกำรฝึกอบรมตำมแผนที่จัดทำไว้
11.4 ประสำนจั ด ท ำข้ อ ตกลงกั บ สถำบั น พั ฒ นำ แหล่ ง เรี ย นรู้ และที ม วิ ท ยำกรและ จั ด ท ำเอกสำร
คู่มือ สื่อกำรเรียนรู้ สำหรับบุคลำกร
11.5 จัดกิจกรรมศึกษำดูงำนตำมแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ
11.6 สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำร
12. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
13. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 7)
13.1 เชิงปริมำณ
อยู่ระหว่ำงกำรสรุปผลสัมฤทธิ์หลังกำรฝึกอบรม
13.2 เชิงคุณภำพ
บุ คลำกรส ำนั กงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ได้ รับ กำรพั ฒ นำและมี ควำมรู้เกี่ยวกับ แนวทำงกำรพัฒ นำ
บุคลำกร ในยุค Thailand 4.0 และเปิดรับสิ่งใหม่เพื่อพัฒนำงำนต่อไป
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรดำเนินกำรสู่ควำมสำเร็จ จำนวน 5 ภำพ
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB)
15. งบประมาณ
งบประมาณที่ ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
ได้รับทั้งหมด
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
รวม(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
198,600
58,400
58,400
ไม่มีค่ำใช่จ่ำยใน
ไตรมำสนี้
แหล่งงบประมาณ งบประมำณสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
16.1 ปัญหำ อุปสรรค
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย
และทั่วโลก ทำให้ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องได้
16.2 แนวทำงแก้ไข
วำงแผน/กำหนดปฏิทินกำรจัดอบรมตำมควำมเหมำะสม
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17. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
สำรวจควำมต้องกำรและควำมจำเป็นในกำรฝึกอบรม ตำมควำมเหมำะสมต่อสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
บุคลำกรในหน่วยงำนมีได้รับกำรพัฒนำ นำควำมรู้ ประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรอบรมและศึกษำดูงำน
ไปพัฒนำตนเองและประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๑9. ผู้รายงาน นำงเนตรนภำ บุตรดำ
ตาแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
โทรศัพท์ 08 3624 3626 โทรสาร 0 5532 2663 E–mail : netnapa3626@gmail.com
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 8 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563
--------------------------------------

