คานา
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 3 มาตรา 9 (1), (20) ที่กาหนดให้ ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่ วงหน้า
และแผนปฏิบัติราชการต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการ
ของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับ
กรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2574) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์
จั น ทร์ โ อชา) นโยบายความมั่ น คงแห่ ง ชาติ (พ.ศ. 2558-2564) นโยบายของรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) แผนพัฒนาการศึกษาของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานศึกษาธิการภาค 17 จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานศึกษาธิการภาค 17 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สานักงานศึกษาธิการภาค 17 ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานศึกษาธิการภาค 17 ในครั้งนี้
จนสาเร็จลุล่วงด้วยดีบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ
สานักงานศึกษาธิการภาค 17

ก

สารบัญ
คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
- สภาพปัจจุบัน
- ที่ตั้งและอาณาเขต
- ลักษณะทางกายภาพ
- พื้นที่กลุ่มจังหวัด
ส่วนที่ 2 บริบทและการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง
- นโยบายของรัฐบาล
- ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564)
- ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
- แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
- แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
- จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการ สานักงานศึกษาธิการภาค 17
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- โครงสร้างและอานาจหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการภาค 17
- ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน (SWOT Analysis)
ส่วนที่ 3 แผนงาน งาน โครงการและกิจกรรม
- รายละเอียดโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส่วนที่ 4 ระบบการติดตาม ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ของสานักงานศึกษาธิการภาค 17
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 17 จัดทาขึ้นเพื่อ
เป็นแนวทางและเครื่องมือในการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งเป็นคู่มือในการควบคุม กากับ นิเทศ
และการติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานส าหรั บผู้ บริ ห ารหน่ ว ยงาน ให้ เ ป็ นไปตามวั ตถุ ประสงค์
และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ได้ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ เอกสารและการวิเคราะห์
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นโยบายของรัฐบาล ทิศทางของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560-2579 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ รวมทั้งการวิเคราะห์ภารกิจและสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน โดยมีสาระสาคัญ สรุปได้ดังนี้
วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. จัดทายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด
2. วิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่
รับผิดชอบ
4. สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
5. ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในพื้นทีร่ ับผิดชอบ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ค่ า นิ ย มองค์ ก ร
TEAMWINS
T = Teamwork การทางานเป็นทีม
E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทางาน
A = Accountability ความรับผิดชอบ
M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์
W = Willingness ความมุ่งมั่นตั้งใจทางานอย่างเต็มศักยภาพ
I = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ
ค

วัฒนธรรมองค์กร
“ข้าราชการสานักงานศึกษาธิการภาค 17 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทางาน
อย่างเต็มศักยภาพเพื่อความสาเร็จขององค์กร”
เป้าประสงค์
1. ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
2. หน่ ว ยงานมี แ ผนพั ฒ นาการศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการและบริบทของพื้นที่
3. เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่
4. ตรวจ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
5. การบริหารงานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีการประสานราชการอย่างมีประสิทธิผล
6. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7. มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริ มการพัฒ นาคุณภาพทางการศึกษาให้ส อดคล้ องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. สนั บ สนุ น การตรวจราชการ การก ากั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
5. ส่งเสริมและจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาโดยผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิตัล
กลยุทธ์
1. จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค จัดทาแผนและขับเคลื่อนแผนพัฒนา
การศึกษาระดับภาค และจัดทาดัชนีทางการศึกษาระดับภาค
2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมการศึกษาระดับภาค
3. ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับภาค
4. กากับดูแล เร่งรัด นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานวิชาการ และการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
5. ติดตามและประเมิลผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
6. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ
7. จัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาระดับภาค จัดทาเว็บไซต์ของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 17 และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาระดับภาค
ง

โครงการจาแนกตามกลุ่มงานของสานักงานศึกษาธิการภาค 17
โครงการ
กลุ่มอานวยการ
1. การบริหารงานของสานักงานศึกษาธิการภาค 17
2. งบลงทุน
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสานักงานศึกษาธิการ
ภาค 17 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. โครงการพัฒนาบุคลากรสานักงานศึกษาธิการภาค 17 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน
5. โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
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6. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมาย ของการดาเนินการทางวินยั และคดีปกครองของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดและสานักงานศึกษาธิการภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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7. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทารูปแบบและแนวทาง
การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา สานักงานศึกษาธิการภาค 17
8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3)
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กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
10. โครงการตรวจและติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ ของสานักงานศึกษาธิการภาค 17
11. โครงการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมพัฒนา
เครือข่าย ความร่วมมือการผลิตและพัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบ
ประชารัฐ ของจังหวัดพิษณุโลกที่เป็นพื้นที่นาร่อง สานักงานศึกษาธิการภาค 17
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