คำนำ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 3 มาตรา 9 (1) (2) ได้กาหนดว่า ก่อนจะดาเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และ
งบประมาณที่ จ ะต้อ งใช้ในการดาเนิ น การของแต่ล ะขั้นตอน เป้ าหมายของภารกิจ ผลสั มฤทธิ์และตัว ชี้วัด
ความส าเร็ จ ของภารกิ จ และพระราชกฤษฎี ก าว่ าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารบริห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 กาหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่า ภารกิจใด มีความ
จาเป็นหรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดาเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคานึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลง
ต่อรัฐ สภา และแผนอื่น ที่ เกี่ย วข้อง รวมถึงกาลั งเงิน งบประมาณของประเทศ ความคุ้ม ค่าของภารกิจและ
สถานการณ์ อื่น ประกอบกัน กอรปกับ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็ นชอบให้ ห น่วยงาน
ของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น
สานักงานศึกษาธิการภาค 17 ได้ รับการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จากสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสิ้น จานวน 2,846,800 บาท จาแนกเป็นงบดาเนินงาน จานวน
1,342,600 บาท งบลงทุน จานวน 226,200 บาท และงบรายจ่ายอื่น จานวน 1,278,000 บาท ดังนั้น เพื่อให้
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
มติคณะรัฐมนตรี ยุ ทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายรั ฐ บาล นโยบายและจุดเน้น กระทรวงศึก ษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สานักงานศึกษาธิการภาค 17 จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน
ศึก ษาธิการภาค 17 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ งตามงบประมาณที่ ได้รับ จั ดสรร) ขึ้ น เพื่ อ ใช้เป็ น กรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและใช้เป็นเครื่องมือในการกากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 17 ขอขอบคุ ณ บุ ค ลากรทุ ก ท่ า นที่ ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการจั ด ท า
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 17 (ฉบั บ ปรับ ปรุ ง
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ในครั้งนี้จนสาเร็จลุล่วงด้วยดี บรรลุตามวัตถุประสงค์ทวี่ างไว้ทุกประการ
สานักงานศึกษาธิการภาค 17
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 3 มาตรา 9 (1) (2) ได้กาหนดว่า ก่อนจะดาเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และ
งบประมาณที่ จ ะต้อ งใช้ในการดาเนิ น การของแต่ล ะขั้นตอน เป้ าหมายของภารกิจ ผลสั มฤทธิ์และตัว ชี้วัด
ความส าเร็ จ ของภารกิ จ และพระราชกฤษฎี ก าว่ าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารบริห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 กาหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่า ภารกิจใดมีความ
จาเป็น หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดาเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคานึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลง
ต่อรัฐ สภา และแผนอื่น ที่ เกี่ย วข้อง รวมถึงกาลั งเงิน งบประมาณของประเทศ ความคุ้ม ค่าของภารกิจและ
สถานการณ์ อื่น ประกอบกัน กอรปกับ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็ นชอบให้ ห น่วยงาน
ของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น
สานักงานศึกษาธิการภาค 17 ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จากสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสิ้น จานวน 2,846,800 บาท จาแนกเป็นงบดาเนินงาน จานวน
1,342,600 บาท งบลงทุน จานวน 226,200 บาท และงบรายจ่ายอื่น จานวน 1,278,000 บาท ดังนั้น เพื่อให้
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
มติคณะรัฐมนตรี ยุ ทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายรั ฐ บาล นโยบายและจุดเน้น กระทรวงศึก ษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สานักงานศึกษาธิการภาค 17 จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร) ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิ บัติงานและใช้เป็นเครื่องมือในการ
กากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล ของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสาคัญของแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานศึกษาธิการภาค 17 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร) ดังนี้
วิสัยทัศน์
ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาค โดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ให้ผู้เรียนได้รับ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1. พัฒนาและบูรณาการการจัดทายุทธศาสตร์การศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1
ง

2. ส่ งเสริม สนั บ สนุ น และดาเนิน งานด้านวิช าการ การวิจัย และการพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบ.
3. กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ในพื้นที่รับผิดชอบ
4. สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 17
5. ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนา
อย่างบูรณาการในพื้นที่รับผิดชอบ
6. สนับสนุน ประสาน กากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลและงานที่เกี่ยวข้องของ กศจ. ในพื้นที่รับผิดชอบ
7. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ค่ำนิยมองค์กร
TEAMWINS
T = Teamwork การทางานเป็นทีม
E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทางาน
A = Accountability ความรับผิดชอบ
M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์
W = Willingness ความมุ่งมั่นตั้งใจทางานอย่างเต็มศักยภาพ
I = Improvement การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ
วัฒนธรรมองค์กร
“ศธภ.17 มีจิตอาสา มุ่งมั่นบริการ ทางานเป็นทีม”
ประเด็นยุทธศำสตร์
1. จัดทายุทธศาสตร์การจัดการศึกษาที่สามารถบูรณาการการจัดการศึกษาในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
2. พัฒนาและส่งเสริมงานด้านวิชาการ การวิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาโดยการบูร
ณาการความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
3. ก ากั บ ดู แ ล ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ
ราชการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
จ

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการตรวจราชการ และติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 17
5. พัฒ นาระบบการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่
หลากหลายช่องทาง
6. พัฒนา การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและงานที่เกี่ยวข้องของ กศจ.
ในพื้นที่รับผิดชอบ
7. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ
เป้ำประสงค์
1. หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
2. หน่ วยงานทางการศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการพั ฒ นางานวิชาการ
การวิจัย และการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบอย่างมีคุณภาพ
3. มีการกากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นไปตามที่ กพร.สป.ศธ. กาหนด
4. บุ ค ลากรมี ศั ก ยภาพด้ า นการสนั บ สนุ น การตรวจราชการและติ ด ตามประเมิ น ผล
การดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 17
5. มี ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายเพื่ อ การตรวจราชการ และติ ด ตามประเมิ น ผล
การดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 17
6. มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย และทันสมัย
7. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและงานที่เกี่ยวข้องของ กศจ. ในพื้นที่
รับผิดชอบมีคุณภาพ
8. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 จัดทายุทธศาสตร์การจัดการศึกษาที่สามารถบูรณาการการจัด
การศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
กลยุทธ์
1.1 จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาคเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาระดับภาค
1.2 จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค
1.3 จัดทาข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาระดับภาค
1.4 จัดทาดัชนีทางการศึกษาระดับภาค
1.5 บูรณาการการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ฉ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมงานด้านวิชาการ การวิจัย เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
กลยุทธ์
2.1 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมการศึกษาระดับภาค
2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒ นาผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาระดับภาค
2.3 กากับ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
กลยุทธ์
3.1 จัดทาแผนกากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
3.2 จัดทารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
ประเด็น ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒ นาศักยภาพบุคลากร เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการตรวจ
ราชการ และติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจ
ราชการที่ 17
กลยุทธ์
4.1 จัดแผนการตรวจราชการ
4.2 มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ
4.3 มีเครือข่ายการตรวจราชการ (ทาเนียบตรวจราชการ)
4.4 มีรายงานการตรวจราชการ พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคที่หลากหลายช่องทาง
กลยุทธ์
5.1 จัดทานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
5.2 จัดทาระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน
5.3 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนา การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและงานที่เกี่ยวข้อง
ของ กศจ. ในพื้นที่รับผิดชอบ
กลยุทธ์
6.1 จัดทาแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ช

6.2 อบรมบุคลากรผู้รับผิดชอบ การดาเนินงานด้านเลขานุการ
6.3 พัฒนาการเสริมสร้างและการปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมของข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 7 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
7.1 จัดทาแผนการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล
7.2 จัดอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายที่ทันสมัย
สรุปงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
(ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)
จำแนกโครงกำรตำมกลุ่มงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
โครงกำร

งบประมำณ

กลุ่มอำนวยกำร
1. สนับสนุนการบริหารงานของสานักงานศึกษาธิการภาค 17 ประจาปี
1,087,520
งบประมาณ พ.ศ. 2563
2. โครงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
15,000
3. โครงการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 15,000
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสานักงานศึกษาธิการภาค 17
198,600
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มยุทธศำสตร์และแผน
5. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ
390,250
ระดับภาค
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
6. โครงการสัมมนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินการ
50,000
ทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 17
ประจาปีงบประมาณ 2563
กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ
7. โครงการรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF
99,650
(Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย ในเขตตรวจราชการที่ 17
ซ

หมำยเหตุ

โครงกำร
งบประมำณ
8. โครงการ TFE (Teams For Education) สานักงานศึกษาธิการภาค 17 200,000
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
9. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่
80,000
สานักงานศึกษาธิการภาค 17 ประจาปีงบประมาณ 2563
10. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท
140,000
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สานักงานศึกษาธิการภาค
11. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทารูปแบบและแนวทาง
50,000
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา
กลุ่มตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล
12. โครงการกากับดูแล และติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคา
71,900
รับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสานัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ สานักงานศึกษาธิการภาค 17
13. โครงการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ 122,680
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 17
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
14. โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
100,000
รวมทั้งสิ้น
2,620,600

ฌ

หมำยเหตุ

