แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของสํานักอํานวยการ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
ในปงบประมาณ 2560 สํา นักอํา นวยการ สํา นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ ก าร
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ สําหรับใชในการดําเนินการตามภารกิจ จํานวน ๖๓,๕๒๗,๔๐๐บาท
(ยกเวนงบบุคลากร) จึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขึ้น เพื่อใช เปนแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักอํานวยการ สํ านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ สามารถใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน การกํากับ เรงรัด ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบดวยสาระสําคัญ 5 สวน ไดแก
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 ขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ
สวนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สวนที่ 4 งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สวนที่ 5 รายละเอียดโครงการ
- รายละเอียดโครงการ งบเงินอุดหนุน
- รายละเอียดโครงการ งบรายจายอื่น
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสํานักอํานวยการ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดรับความรวมมือจากบุคลากรในสังกัดที่ใหความรวมมือในการ
จัดทํ า แผนปฏิบั ติราชการประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึ งขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ และ
หวังเปนอยางยิ่งวา แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะเป นประโยชนในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงค บรรลุผลสําเร็จลุลวง และมีประสิทธิภาพสูงสุด
สํานักอํานวยการ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ
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คํานํา
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สวนที่ ๑
บทนํา
หลักการและเหตุผล
ตามกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
กํ า หนดให สวนราชการบริหารราชการเพื่อ ใหเกิด ประโยชนสุข ของประชาชน เกิ ดผลสัม ฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวย
ความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการอยาง
สม่ําเสมอ
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ในมาตรา ๑๖ ใหสวน
ราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผนสี่ป ซึ่งจะตองสอดคลองกับ
แผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตร ๑๓ ในแตละปงบประมาณใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจํ า ป โดยให ร ะบุ ส าระสํ า คั ญ เกี่ ย วกับ นโยบายการปฏิ บั ติ ร าชการของส ว นราชการ
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอื่นที่จะตองใช
เสนอตอรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ สําหรับการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการกําหนดเปาหมาย แผนการทํางาน ระยะเวลาแลวเสร็จของ
งานหรื อ โครงการ และงบประมาณที่ จ ะต อ งใชในแต ละงานหรือ โครงการ และต อ งเผยแพร ให
ขาราชการและประชาชนทราบทั่วกันดวย
จากหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน สํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสํานักอํานวยการ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้น
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของสํานัก
อํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒. เพื่อใชเปนกรอบทิศทางในการจัดทําคําขอสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําป
จากรัฐบาล

กรอบความคิดในการจัดทําแผนฯ
ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของสํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบความคิดตามแผนภาพ ดังนี้

แผนพัฒนาการศึกษา
ของสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒

นโยบายของรัฐบาล
ที่เกี่ยวของ
จุดเนนเชิงนโยบายของ รมว.ศธ.
นโยบายของปลัดกระทรวง

แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ของสํานักอํานวยการ
สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ

ภารกิจของสํานักอํานวยการ
ตามกฎกระทรวง
การแบงสวนราชการ สป.

ผลการดําเนินงานที่ผา นมา
และขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของ
ของสํานักอํานวยการ สป.

แผนภาพแสดงกรอบความคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของสํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สวนที่ ๒
ขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ
ขอ มู ล เอกสารที่ เกี่ย วของประกอบดว ย ภารกิจ ของสํา นักอํา นวยการ สํา นัก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒
นโยบายและจุดเนนของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จุดเนนเชิงนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิ การ สํา นัก งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การวิเคราะหสภาพแวดลอ ม (จุ ดแข็ง จุดออ น
โอกาส อุปสรรค) ของสํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ภารกิจของสํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑. ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง รวมทั้งการจัดระบบการอํานวยการและการประสานราชการของผูบริหารระดับสูงใน
สังกัดกระทรวง
๒. ดําเนินการเกี่ยวกับพัฒนาระบบงาน การบริหารงานบุคคล การพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร การบริหารงานการคลังและสินทรัพ ยของกระทรวง และ
สํานักงานปลัดกระทรวง
๓. ประชาสัมพันธและเผยแพรการปฏิบัติราชการของกระทรวง และสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
๔. ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง ในงานที่เกี่ยวกับ
การศึกษาแหงชาติ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนงานที่มิไดอยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการใด
ในสังกัดกระทรวง
๕. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
แผนพัฒนาการศึกษาของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒
มีสาระสําคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผูเรียนไดรบั การเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
๑.พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๒.สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีสว นรวมจากทุกภาคสวน
๓.พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาและสงเสริมการนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหาร
การบริการและการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ

๓. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
๔. สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและ
การเรียนรูตลอดชีวิต
๕. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพ
กลยุทธภายใตประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
๑. พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
๒. เรงรัด ปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับใหเอื้อตอ
การปฏิบัติงาน
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณใหมีประสิทธิภาพสูง
แนวทางการพัฒนา
๑. ปรับปรุงโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงานสวนกลาง และภูมภิ าค
ใหเหมาะสม และเอื้อตอการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๒. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาลโดยเนนคุณธรรม ความโปรงใส
๓. พัฒนาหนวยงานทางการศึกษาในภูมิภาคใหเปนกลไกการประสานงานการ
บริหารจัดการการศึกษาแบบมีสวนรวมกระจายทั่วประเทศ
๔. ปรับปรุง แกไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาใหมีความทันสมัย เหมาะสม และเอื้อตอการปฏิบัติงาน
๕. พัฒนากลไกการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาไปยังผูเรียนและสถานศึกษา
ตามความตองการจําเปนและสภาพปญหาที่แทจริง
ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาและสงเสริมการนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหาร
การบริการและการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
๑. พัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษาใหครอบคลุมและมีเสถียรภาพ
ตอบสนองความตองการใชงาน
๒. พัฒนาระบบฐานขอมูลกลางดานการศึกษาของประเทศใหเปนเอกภาพ
เปนปจจุบันและทันตอการใชงาน
๓. สรางสื่อ คลังสื่อและแหลงเรียนรูดิจิทัลที่สามารถเขาถึงไดงายและสะดวก
๔. พัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทํางานและ
การบริการใหมีประสิทธิภาพ
๕. จัดหาทรัพยากรพื้นฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใชในการบริหาร การบริการ
และการเรียนรูอยางพอเพียง ทั่วถึงและเหมาะสมกับการแสวงหาความรูและจัดการองคความรูอยาง
ตอเนื่อง

แนวทางการพัฒนา
๑. บูรณาการและพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษาใหครอบคลุม
ทุกพื้นที่ สามารถตอบสนองความตองการใชงานของทุกกลุมเปาหมายไดอยางรวดเร็ว ตอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ
๒. บูรณาการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลกลางดานการศึกษาของประเทศ
กับทุกหนวยงานที่จัดการศึกษาใหเปนเอกภาพ เปนปจจุบันและทันตอการใชงาน
๓. จัดทําสื่อ คลังสื่อและแหลงเรียนรูดิจิทัลที่มีมาตรฐานในการนําเขา จัดเก็บและ
แจกจายขอมูลที่เขาถึงไดงายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต
๔. ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบการบริหารจัดการขอมูลดานการศึกษาใหสามารถ
นําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม และครอบคลุมทุกหนวยงานที่จัดการศึกษา
๕. กําหนดมาตรฐานสื่อ เกณฑมาตรฐานการประเมิน การสํารวจ การรวบรวมสื่อที่
นํามาใชในการจัดทําคลังสื่อที่มีคุณภาพ
๖. พัฒนาและสงเสริมการใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทํางานและ
การบริการ มีความเหมาะสม ทันสมัยสะดวกรวดเร็วตอการทํางานและใหบริการ
๗. สนับสนุนทรัพยากรพื้นฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหพอเพียงและเหมาะสมกับการ
บริหาร การบริการ และการเรียนรูอยางทั่วถึงทุกพื้นที่
ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย
กลยุทธ
๑. พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน การนิเทศ การวัด ประเมินผลใหทันกับความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ
สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย และทิศทางการพัฒนาประเทศ
๒. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเปนพลเมืองและพลโลกตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษา สรางอาชีพ สรางความสมานฉันท และเสริมสราง
ความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต
๔. พัฒนางานวิจัยเพื่อสรางองคความรูสูการพัฒนาการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
๑. ปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอนใหทันสมัยยืดหยุน
หลากหลายเหมาะสมกับผูเรียนแตละชวงวัย และบริบทของประเทศ
๒. พัฒนารูปแบบและบูรณาการการจัดการเรียนรูการนิเทศการวัดประเมินผล เพื่อ
พัฒนาทักษะที่จําเปนสําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ ๒๑
๓. ลดวิชาเรียนในชั้นเรียน เพือ่ ใหผูเรียนมีเวลาพัฒนาทักษะการเรียนรู
นอกหองเรียนใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละชวงชั้น
๔. สงเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูใหผูเรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม ความเปนพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๕. จัดสรรทุนการศึกษาใหกับนักเรียน นักศึกษาที่ไดรบั ผลกระทบจากเหตุการณ
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตตามหลักเกณฑที่กําหนด
๖. พัฒนาทักษะดานอาชีพใหผูเรียนสามารถประกอบอาชีพใหเหมาะสมกับพื้นที่ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต
๗. สงเสริมการเรียนรู การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม สงเสริมสันติศึกษา
ปลูกฝงจิตสํานึกดานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
๘. เสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการแกครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต
๙. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยเชิงนโยบาย การจัดการเรียนรู เพื่อสราง
องคความรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการกระจายโอกาส
ทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
กลยุทธ
๑. สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด และสนับสนุนการจัดการศึกษา
๒. สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบ
ใหผูเรียนตามสิทธิที่กําหนดไว
๓. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ใหผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนรูไดอยางหลากหลาย ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ และเปาหมาย
แนวทางการพัฒนา
๑. สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด พัฒนา และสงเสริม
การศึกษา
๒. สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๓. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ ดวยรูปแบบ วิธีการ
ที่หลากหลาย สอดคลองกับความตองการและความจําเปนของกลุมเปาหมาย
๔. พัฒนาแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรค และมีชีวิตดวยรูปแบบที่หลากหลายใหสามารถ
เขาถึงไดงายและครอบคลุมทุกพื้นที่
๕. สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษา
๖. พัฒนาระบบและกลไกการเทียบโอนผลการเรียนรูระหวางการศึกษาในระบบ
การศึกษา การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และประสบการณจากการทํางาน
ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
๑. พัฒนากฎ ระเบียบหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
๒. ปรับปรุงระบบการประเมินวิทยฐานะและสมรรถนะครูใหสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์
ของผูเรียน

๓. พัฒนาขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพดวยรูปแบบที่
หลากหลายรวมทั้งนําเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
๑. ปรับปรุงแกไขกฎ ระเบียบหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับระบบบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใหทันสมัยสอดคลองกับสภาวการณ
๒. ปรับปรุงและพัฒนาเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาใหสัมพันธกับการพัฒนาผูเรียนที่เหมาะสมกับระดับและประเภทการศึกษา
๓. ปรับปรุงและพัฒนาฐานขอมูลกลางของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกสังกัดใหครอบคลุม และเปนปจจุบัน
๔. พัฒนาระบบเงินเดือนและคาตอบแทนสําหรับครูที่มีสมรรถนะสูง ครูที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่หางไกล ทุรกันดาร เสี่ยงภัย พื้นที่พิเศษ
๕. ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธกี ารประเมินครูเพื่อใหมีและเลื่อนวิทยฐานะให
สอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
๖. สงเสริมและพัฒนาขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
มีมาตรฐานและสอดคลองกับสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อใหเอื้อตอการปฏิบัติงานและคุณภาพผูเรียนเปน
สําคัญ
๗. สงเสริมการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพัฒนา
ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษารวมถึงการพัฒนาดวยรูปแบบที่หลากหลายสอดคลองกับ
ความตองการจําเปน และสมรรถนะวิชาชีพ
จุดเนนเชิงนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน
ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความ
เหลื่อมล้ําอยางทั่วถึง ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการและรองรับการพัฒนา
ประเทศ
พันธกิจ
๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
๒. เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนอยางเสมอภาค
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร
๑. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการและรองรับการพัฒนา
ประเทศ
๒. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
๓. ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๔. ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
๕. ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๖. พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๗. ระบบการบริหารจัดการ

๘. สรางโอกาสทางการศึกษา
๙. พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต
๑๐. การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เปาประสงค
๑. กําลังคนมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนาประเทศ
๒. ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีสมรรถนะตรงความตองการของ
ตลาดแรงงานตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
๓. การจัดการอาชีวศึกษาใหไดตามมาตรฐานสากล
๔. ผูเรียนจบแลวมีงานทํา
๕. ผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน
๖. ผูเรียนและประชาชนไดรบั การพัฒนาทักษะ และพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
สามารถแสวงหาความรูได สอดคลองกับบริบทในปจจุบัน
๗. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนมีความรูความเขาใจในประวัติศาสตรไทย
มีคานิยมที่ถูกตองตามคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ และมีภูมิคุมกัน ปลอดภัยจากยาเสพติด
๘. สถานศึกษาไดรบั การจัดสรรทรัพยากรอยางทั่วถึงและเปนธรรม สอดคลองกับ
นโยบายการผลิตและพัฒนากําลังคน
๙. สถานศึกษามีการเบิกจาย งบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบได
๑๐. ผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
๑๑. ระบบและกลไกการประเมินคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ
๑๒. สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทผานการรับรองมาตรฐานทางการศึกษา
๑๓. หนวยงานมีระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
และทันสมัย
๑๔. ระบบ ICT มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกอยางครอบคลุม มีคุณภาพ รวดเร็วและทั่วถึง
๑๕. นําระบบ ICT เขามาใชจัดการเรียนรูและบริหารจัดการอยางเปนรูปธรรม และ
กวางขวาง
๑๖. หนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันจัดทําแผนการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
๑๗. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตามเสนทางวิชาชีพทั้งระบบตาม
ศักยภาพเพื่อยกระดับการประกอบวิชาชีพตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
๑๘. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและจรรยาบรรณของวิชาชีพสอดคลอง
กับความตองการของสถานศึกษาและทองถิ่น
๑๙. หนวยงานมีระบบบริหารจัดการที่คลองตัวและมีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล
๒๐. มีกลไกการบริหารและการประสานงานการจัดการศึกษาสวนกลางและในพื้นที่
อยางมีประสิทธิภาพ

๒๑. มีนโยบาย แผนมาตรฐานและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาที่
หนวยงานปฏิบัติสามารถนําไปบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒๒. นักเรียน นักศึกษาทุกกลุม ไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ
ที่กําหนดไว
๒๓. ประชากรทุกกลุมทุกวัยไดรับโอกาสในการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยาง
ทั่วถึงและเปนธรรม
๒๔. ประชากรวัยเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเขาถึงการศึกษา
อยางเสมอภาค
๒๕. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไดรบั การพัฒนาศักยภาพ
และยกระดับคุณภาพชีวิต
๒๖. ครูมีความปลอดภัย มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
๒๗. การบริหารจัดการเงินอุดหนุนการศึกษาเปนไปดวยความถูกตอง
๒๘. มีหนวยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใตอยางเปน
รูปธรรม
๒๙. มีงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนไดจริงในเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย
๓๐. งานวิจัยและบริการวิชาการตอบสนองตอโจทยปญหาหรือความตองการของ
ชุมชน ทองถิ่น และประเทศ
๓๑. มีนวัตกรรม องคความรู และฐานขอมูลดานการศึกษาที่สามารถนําไปใชเปน
แนวทางในการบริการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การวิเคราะหสภาพแวดลอม(จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค)ของสํานักอํานวยการ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สภาพแวดลอมภายใน ประกอบดวย
จุดแข็ง มีดังนี้
๑. บุคลากรมีความมุงมั่นตั้งใจปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความเขมแข็ง
๒. มีการสงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
๓. มีความสามารถในการประสานงานกับหนวยงานตางๆ ไดเปนอยางดี
๔. มีการทํางานเปนทีมอยางเขมแข็ง เนื่องจากมีบุคลากรจํานวนมาก
๕. บุคลากรมีความรูในกฎ ระเบียบในการปฏิบัติงานของตนเองเปนอยางดี
จุดออน มีดังนี้
๑. บุคลากรขาดการเรียนรูงานซึ่งกันและกันไมสามารถเชื่อมโยงงานกันได
๒. การบริหารจัดการยังไมชัดเจน การสั่งงานซ้าํ ซอนทําใหลาชา
๓. ขาดทักษะในการทํางานเชิงวิชาการ
๔. ระบบขอมูลภายในของสํานักอํานวยการ สป.ขาดความเชื่อมโยงกัน
๕. วัสดุ อุปกรณดา น ICT ไมเพียงพอตอการใชงาน
๖. ขาดการหมุนเวียนการทํางานภายในหนวยงาน
๗. การบริหารงานของหนวยงานในภาพรวมยังไมเปนเอกภาพ
๘. เกิดชองวางระหวางวัยของขาราชการเกากับขาราชการใหมในหนวยงาน

สภาพแวดลอมภายนอก ประกอบดวย
โอกาส มีดังนี้
๑. เปนศูนยกลางการบริหารงานบุคคลและการเงิน
๒. ไดทํางานใกลชิดผูบริหารระดับสูงจํานวนมาก
๓. มีกฎกระทรวงรองรับทําใหการปฏิบัติงานคลองตัวชัดเจน
๔. เปนหนวยงานทีมีภารกิจเกี่ยวของ เชื่อมโยงกับทุกหนวยงาน
๕. เปนหนวยงานที่สามารถรับรูการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ไดอยางรวดเร็ว
๖. เปนหนวยงานที่สามารถออกระเบียบ ขอบังคับตางๆ ในการบริหารจัดการไดเอง
อุปสรรค มีดังนี้
๑. เปลี่ยนแปลงผูบริหารบอยมาก ทําใหการบริหารงานไมตอ เนื่อง
๒. มีกฎ ระเบียบและขอปฏิบัติบางอยางที่ทําใหการปฏิบัติราชการไมคลองตัว
๓. มีงานเรงดวนจํานวนมากที่ตองปฏิบัติตามบัญชาของผูบริหารระดับสูง สงผล
กระทบตอภารกิจของหนวยงาน
๔. เปนหนวยงานที่มีโครงสรางใหญมากเกินไป ทําใหการบริหารงานไมคลองตัว
๕. งบประมาณรายจายประจําปที่ไดรับการจัดสรร ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายและขอสั่งการจากผูบริหารระดับสูง
๖. ขอจํากัดทางตําแหนงที่มีลักษณะเฉพาะในสํานักอํานวยการ สป. ไมสามารถ
เกลี่ยอัตรากําลังได
๗. หนวยงานภายในของสํานักอํานวยการ สป. แยกกันอยูหลายที่การประสานงาน
ยากลําบาก และลาชา

สวนที่ ๓
แผนปฏิบตั ิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของสํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน

สนับสนุนการปฏิบัติราชการดวยไมตรีท่มี ีธรรมาภิบาล

พันธกิจ
๑. การจัดระบบการอํานวยการและประสานราชการของกระทรวงและสํานั กงาน
ปลัดกระทรวง
๒. การพัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวง
๓. การพัฒนาระบบงานและการบริหารงานคลังและสินทรัพยของกระทรวงและ
สํานักงานปลัดกระทรวง
๔. การประชาสัมพันธและเผยแพรการปฏิบัติราชการของกระทรวงและสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ยุทธศาสตร
๑.พัฒนาระบบอํานวยการและการประสานราชการของกระทรวงและสํานักงาน
ปลัดกระทรวง ใหมีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของกระทรวงและสํานักงาน
ปลัดกระทรวง ตามหลักธรรมาภิบาล
๓. พัฒนาระบบงานและการบริหารงานคลังและสินทรัพยของกระทรวงและ
สํานักงานปลัดกระทรวง ตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาการประชาสัมพันธและเผยแพรการปฏิบัติราชการของกระทรวงและ
สํานักงานปลัดกระทรวง ใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค
๑. หนวยงานมีระบบอํานวยการและการประสานราชการ ที่มีประสิทธิภาพ
๒. บุคลากรของกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวง มีความกาวหนาในวิชาชีพ
มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน อยางทั่วถึงและเปนธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
๓. ผูรับบริการดานการคลัง ไดรบั บริการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
๔. ประชาสัมพันธและเผยแพรการปฏิบัติราชการ สอดคลองกับนโยบายการ
ประชาสัมพันธแหงชาติ เกิดความสัมพันธอันดีระหวางรัฐบาล หนวยงานของรัฐบาล และประชาชน
กลยุทธ/ตัวชี้วัด
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหสามารถอํานวยการและประสานราชการของ
กระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวงไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาระบบงาน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหสามารถบริหารงานบุคคล
และบริหารงานคลังและสินทรัพยของกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวง ไดตามหลักธรรมาภิบาล
๓. พัฒนาการประชาสัมพันธและเผยแพรการปฏิบัติราชการของกระทรวงและ
สํานักงานปลัดกระทรวง ใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอสาธารณชน

สํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดโครงสราง อํานาจ
หนาที่ และอัตรากําลัง ดังนี้
โครงสรางแบงออกเปน 5 กลุมงาน 1 ศูนย
1. กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
2. กลุมสารนิเทศ
3. กลุมบริหารงานกลาง
4. กลุมบริหารงานบุคคล
5. กลุมบริหารงานคลังและสินทรัพย
6. ศูนยบริการประชาชน
กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของปลัดกระทรวง
รองปลัดกระทรวงและผูชวยปลัดกระทรวง
2. ศึกษา วิเคราะห กลั่นกรอง ใหความเห็นในการเสนอเรื่องแกปลัดกระทรวง
รองปลัดกระทรวง และผูชวยปลัดกระทรวง
3. ประสานราชการกับสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการของ
ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง และผูชวยปลัดกระทรวง
4. ติดตามการดําเนินงานของสวนราชการตางๆ ตามที่ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง
และผูชวยปลัดกระทรวงสั่งการ
5. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
กลุมสารนิเทศ มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํามาตรการและยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
สารนิเทศ และสื่อเพื่อการประชาสัมพันธของกระทรวงศึกษาธิการ และของสํานักงานปลัดกระทรวงให
สอดคลองกับนโยบายการประชาสัมพันธแหงชาติ
2. เปนหนวยงานกลาง จัดทําแผนกลยุทธดานสารนิเทศ เพื่อสรางความเขาใจ
ในกรอบนโยบายและทิศทางภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานปลัดกระทรวง ตลอดจน
การกําหนดกรอบแนวทางการกํากับ ติดตาม ผลการเผยแพร ตอสาธารณชนเพื่อใหเกิดความสัมพันธอันดี
ระหวางรัฐบาลหนวยงานของรัฐบาล ประชาชน
3. เปนหนวยงานกลางรับฟงความคิดเห็น วิเคราะหและนําเสนอ เพื่อประโยชน
ในการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูงสรางกลไกเพื่อใหบรรลุผลในการปฏิบัติดา นการผานเครือขา ย
การ ประชาสัมพันธ ทั้งในและตางประเทศใหเกิดผลในเชิงปฏิบัติตอไป
กลุมบริหารงานกลาง มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณกลางของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป และประสานงานทั่วไป รวมทั้งการเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับ การบริห ารของสํานักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ และสว นราชการในสังกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ

3. ดําเนินการเกี่ยวกับการงานเลขานุการ การจัดประชุมผูบริหาร ระดับสูงของ
กระทรวงศึกษาธิการ และการประชุมหัวหนาสวนราชการกลางในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และการประชุมอื่นที่ไดรับ มอบหมายหรือสั่งการ
4. ดําเนินการเกี่ยวกับงานราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธี รวมทั้งกิจกรรมในภาพรวม
ของกระทรวง ศึกษาธิการและสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5. ดําเนินการตอบคําถาม ใหคําปรึกษา และรับฟงขอเสนอแนะดานการศึกษา
6. ปฏิบัติงานรวมกับและหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
กลุมบริหารงานบุคคล มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. เปนเลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
2. ดําเนินการวางแผนและกําหนดเปาหมายการใชกําลังคน รวมทั้ง ศึกษาวิเคราะห
เสนอแนะ ดํา เนินการเปลี่ย นแปลงอัตรากํา ลังของสํา นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและพัฒ นา
จัด ทํ า ระบบฐานข อ มู ล กํ า ลั งคนสํ า นั ก งานปลั ดกระทรวงศึก ษาธิก าร และผูบ ริห ารระดั บ สู งของ
กระทรวง และการรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ
3. ศึกษา วิเคราะห กําหนดหลักเกณฑ แนวปฏิบัติ และดําเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งระบบทะเบียนประวัติขอมูล
สวนบุคคล
4. ศึกษา วิเคราะห ดําเนินการพัฒนาบุคลากร
5. วิเคราะห วางแผน วิจัย ดําเนินการสนับสนุนดานสวัสดิการ เครื่องราชอิสริยาภรณ
และการบริหารคาตอบแทน
6. ปฏิบัติงานรวมกับ และหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
กลุมบริหารงานคลังและสินทรัพย มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ดําเนินการตามนโยบายการบริหารงานคลังและสินทรัพย ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
2. ควบคุมการใชจายเงินใหเปนไปตามแผนงบประมาณ
3. จัดระบบงานและบริหารงานเงินนอกงบประมาณ
4. จัดระบบงานและบริหารงานการจัดหาของสํานักงานปลัดกระทรวง การใช
ประโยชนจากทรัพยสินของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
5. จัดทําบัญชี และรายงานฐานะทางการเงินและบัญชี
6. ปฏิบัติงานรวมกับและหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

ศูนยบริการประชาชน มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ดําเนินการเกี่ยวกับงานศูนยขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 และบริการขอมูลขาวสารทั่วไป
2. ดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
3. ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การร อ งทุ ก ข ร อ งเรี ย น ขอความเป น ธรรม ขอความ
ชว ยเหลือ และรับ แจงเบาะแสเกี่ยวกับ ภารกิจ ของ ศธ. และพฤติก รรมอัน ไมเหมาะสม ไมช อบ
ธรรมของผูบริหาร ขา ราชการ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา
4. ดําเนินการประสานและติดตามผลความคืบหนาในการดําเนินการแกไขปญหา
ตามขอรองเรียนของประชาชน
5. ดําเนินการตอบคําถาม ใหคําปรึกษาและรับฟงขอเสนอแนะดานการศึกษา
6. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย
อัตรากําลังตามโครงสราง
ประเภท
ที่
กลุม/ศูนย
ขาราชการ
พนักงาน ลูกจาง
จํานวน วาง ราชการ ประจํา
1 ผูอํานวยการ
1
2 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานบริหารทรัพยากรบุคคล 1
3 กลุมบริหารทั่วไป
4
4 กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
12
2
5 กลุมสารนิเทศ
12
2
1
6 กลุมบริหารงานกลาง
15
1
1
7 กลุมบริหารงานบุคคล
45
1
1
8 กลุมบริหารงานคลังและสินทรัพย
43
4
6
48
9 ศูนยบริการประชาชน
6
รวม
139
10
9
48

รวม
1
1
4
14
15
17
47
101
6
206

ขอมูล ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

สวนที่ 4
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของสํานักอํานวยการ
สํานักอํานวยการ สป. ไดรับ การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและ
แผนด า นการศึ ก ษา กิ จ ก ร ร ม ก า ร ดํ า เนิ น ง า น ด า น น โย บ า ย แ ล ะ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร จํ า น ว น
๖๓,๑๒๒,๙๐๐ บาท กิ จกรรมสนั บ สนุนเทคโนโลยีเพื่ อ การปฏิ บั ติ งาน จํ านวน ๔๐๔,๕๐๐ บาท
รวมได รั บ จั ด สรรสุ ท ธิ ๖๓,๕๒๗,๔๐๐บาท ใน ๔ งบรายจ า ย จําแนกแตละงบรายจาย ดังนี้
๑. งบดําเนินงาน
จํานวน
๓๑,๐๐๖,๐๐๐ บาท
๒. งบลงทุน
จํานวน
๑,๒๑๔,๐๐๐ บาท
๓. งบเงินอุดหนุน
จํานวน
๒๔,๓๖๒,๙๐๐ บาท
๔. งบรายจายอื่น
จํานวน
๖,๙๔๔,๕๐๐ บาท
โดยพิจารณาจัดสรรใหแตละกลุม/ศูนยในสังกัดสํานักอํานวยการ สป. ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
ดังนี้
๑. กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ จํานวน
๑,๐๑๙,๗๐๐ บาท
๒. กลุมสารนิเทศ
จํานวน
๑,๖๓๐,๕๐๐ บาท
๓. กลุมบริหารงานกลาง
จํานวน
๒๙,๓๙๗,๖๐๐ บาท
๔. กลุมบริหารงานบุคคล
จํานวน
๓,๔๓๔,๑๐๐ บาท
๕. กลุมบริหารงานคลังและสินทรัพย
จํานวน
๒๖,๒๓๕,๕๐๐ บาท
๖. ศูนยบริการประชาชน
จํานวน
๑,๘๑๐,๐๐๐ บาท

สวนที่ 5
รายละเอียดโครงการ
1. โครงการพระราชทานรางวัลแกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา
2. โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ
3. โครงการประกวดตราสัญลักษณ (โลโก) วันเด็กแหงชาติ
4. โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ
5. โครงการฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม (การเปนขาราชการที่ดี)
6. โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสํานักอํานวยการ สป. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560
7. โครงการสงขาราชการเขารับการอบรมหลักสูตรตางๆ ที่หนวยงานภายนอกเปนผูจัด
8. โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรบริหารงานบุคคลดานตางๆ ของขาราชการในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9. โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินเพื่อ
เลื่อนใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนอัตรากําลังของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11. โครงการประชุมสัมมนาเครือขายสื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ ของ สป.
12. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานการคลังของสํานักอํานวยการ สป.
13. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกรของ สป.
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอจัดสรรงบประมาณ)

๑. โครงการพระราชทานรางวัลแกนกั เรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ประจําปการศึกษา
๒๕๕๙
๒. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําโครงการรางวัลพระราชทานขึ้น เพื่อสนองพระราช
ปรารภของพระบาทสมเด็จ พระเจา อยู ห ัว ภูมิพ ลอดุล ยเดช ซึ่งทรงเล็งเห็น ถึงความสํ า คัญ ดา น
การศึก ษาที่จ ะพระราชทานรางวัลใหแกนักเรียน นักศึกษา และผูบ ริหารสถานศึกษา เมื่อคราว
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๐๖ และ
พระราชทานรางวัลแกโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งจัดการศึกษาดีเด น ณ โรงเรียนเตรีย ม
อุ ดมศึ กษา เมื่ อวัน ที่ ๑ ธัน วาคม ๒๕๐๖ โดยมีพ ระราชปรารภกั บ รัฐ มนตรีวา การกระทรวง
ศึกษาธิการ (หมอมหลวงปน มาลากุล) ใจความวา “มีนักเรียนจํานวนมากซึ่งมีความประพฤติดี
และมีความมานะ พยายามศึกษาเลาเรียนไดผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดี จนนักเรียน
สอบได ผ ลดี ม ากเป น ส ว นรวม นั ก เรี ย นและโรงเรี ย นที่ มี คุ ณ สมบั ติ ดั ง กล า วสมควรจะได รั บ
พระราชทานรางวัล”
กระทรวงศึกษาธิการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน จึงรับสนองพระราชปรารภมาจัดดําเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน และ
ไดวางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยรางวัลพระราชทานแกนักเรียนและโรงเรียน เพื่อถือปฏิบัติ
มาโดยตลอดนับตั้งแตพ.ศ. ๒๕๐๗ เปนตนมา แตโดยที่การจัดการศึกษาและสถานศึกษาในปจจุบันได
เปลี่ ย นแปลงไป เพื่อ ขยายขอบเขตของรางวั ลพระราชทานให ครอบคลุม ระดับ อุด มศึกษา และ
การศึกษาวิชาชีพ ซึ่งไดเพิ่มจํานวนรางวัลและจํานวนเงินรางวัล จึงไดจัดทํ าโครงการพระราชทาน
รางวัลแกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
๓.๒ เพื่อเปนเกียรติประวัติแกนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี และสถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาดี
๓.๓ เพื่อใหมีแบบอยางอันดีสําหรับเด็กและเยาวชน รวมทั้งผูบริหารสถานศึกษาทั้งหลาย
ไดตระหนัก และมีความตั้งใจในการกระทําดีเพื่อประโยชนของชาติ
๔. เปาหมาย
- นักเรียน นักศึกษา
ระดับประถมศึกษา
จํานวน ๓๙ รางวัล
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
จํานวน ๓๙ รางวัล
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จํานวน ๓๙ รางวัล
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จํานวน ๓๙ รางวัล
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จํานวน ๓๙ รางวัล
ระดับการศึกษาวิชาชีพ
จํานวน ๕ รางวัล
ระดับอุดมศึกษา
จํานวน ๒๖ รางวัล
นักศึกษาพิการ
จํานวน ๕ รางวัล

- สถานศึกษา
ระดับกอนประถมศึกษา
จํานวน ๓๙ รางวัล
ระดับประถมศึกษา
จํานวน ๓๙ รางวัล
ระดับมัธยมศึกษา
จํานวน ๓๙ รางวัล
ระดับอาชีวศึกษา
จํานวน ๓๙ รางวัล
ระดับการศึกษาวิชาชีพ
จํานวน ๕ รางวัล
๕. วิธีดําเนินการ
๕.๑ แจงสํานักราชเลขาธิการเพื่อขอพระราชทานพระราชวโรกาสกําหนดวันเขาเฝา ฯ
๕.๒ แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ ของทุกจังหวัดและสถานศึกษา
สงรายชื่อผูแทนสถานศึกษา ชื่อผูปกครองนักเรียน นักศึกษา พรอมประมาณการคาใชจายในการ
เดิ นทางมารับ รางวัล พระราชทานของผูแ ทนสถานศึก ษา นัก เรีย น นัก ศึก ษาและผูป กครอง
นักเรียน นักศึกษา จนเสร็จสิ้นกระบวนการ
๕.๓ จัดทํางบประมาณ
๕.๔ ดําเนินงานตามโครงการ
๕.๕ สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
๖. ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ
- ระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๐
- หอประชุมคุรสุ ภา หรือสถานที่ใกลเคียง
- ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
๗. งบประมาณ จํานวน ๑๕,๑๑๗,๙๐๐ บาท
๗.๑ เงินอุดหนุนพระราชทานสถานศึกษาและนักเรียนเรียนดี
- นักเรียน นักศึกษา
จํานวน ๑๑,๕๖๕,๐๐๐ บาท
ระดับประถมศึกษา
(๒๐,๐๐๐ บาท x ๓๙ รางวัล)
เปนเงิน ๗๘๐,๐๐๐ บาท
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (๒๐,๐๐๐ บาท x ๓๙ รางวัล)
เปนเงิน ๗๘๐,๐๐๐ บาท
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (๒๐,๐๐๐ บาท x ๓๙ รางวัล)
เปนเงิน ๗๘๐,๐๐๐ บาท
ระดับการศึกษาวิชาชีพ
(๒๐,๐๐๐ บาท x ๕ รางวัล)
เปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (๒๐,๐๐๐ บาท x ๓๙ รางวัล) เปนเงิน ๗๘๐,๐๐๐ บาท
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (๒๕,๐๐๐ บาท x ๓๙ รางวัล) เปนเงิน ๙๗๕,๐๐๐ บาท
ระดับอุดมศึกษา
(๓๐,๐๐๐ บาท x ๒๖ รางวัล)
เปนเงิน ๗๘๐,๐๐๐ บาท
นักศึกษาพิการ
(๓๐,๐๐๐ บาท x ๕ รางวัล)
เปนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
- ประเภทสถานศึกษา
ทุกระดับ
(๔๐,๐๐๐ บาท x ๑๖๑ รางวัล)
เปนเงิน ๖,๔๔๐,๐๐๐ บาท
 ไดรับจัดสรร ๕,๖๑๐,๐๐๐ บาท รอจัดสรรเพิ่มเติม

๗.๒ เงินอุดหนุนเปนคาใชจายในการรับพระราชทานรางวัล
จํานวน ๓,๕๕๒,๙๐๐ บาท
๑. คาจัดทําถุงใสเงินรางวัลพระราชทาน
๒๓๐ ถุง ๆ ละ ๗๐ บาท
เปนเงิน ๑๖,๑๐๐ บาท
๒. คาเบี้ยเลี้ยงผูเขาเฝา ฯ รับรางวัลพระราชทาน
เปนเงิน ๓๘๕,๒๐๐ บาท
(นักเรียน นักศึกษา ผูแทนสถานศึกษา และผูปกครอง)
๑๖๒ คน x ๒๔๐ x ๒ วัน = ๗๗,๗๖๐ บาท
๔๒๗ คน x ๒๔๐ x ๓ วัน = ๓๐๗,๔๔๐ บาท
๓. คาที่พักผูเขาเฝา ฯ รับรางวัลพระราชทาน
เปนเงิน ๑,๒๐๖,๐๐๐ บาท
(นักเรียน นักศึกษา ผูแทนสถานศึกษา คน และผูปกครอง
๔๕ หอง x ๑,๒๐๐ x ๑ คืน = ๕๔,๐๐๐ บาท
๑๕๐ หอง x ๑,๒๐๐ x ๒ คืน = ๓๖๐,๐๐๐ บาท
๒๒๐ หอง x ๑,๒๐๐ x ๓ คืน = ๗๙๒,๐๐๐ บาท
๔. คาพาหนะผูเขาเฝา ฯ รับรางวัลพระราชทาน
เปนเงิน ๙๕๖,๓๒๐ บาท
(นักเรียน นักศึกษา ผูแทนสถานศึกษา และผูปกครอง)
๕. คาเหมารถบัสปรับอากาศ ๑๓ คัน ๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท
เปนเงิน ๙๗,๕๐๐ บาท
๖. คาเชาหองประชุม (วันซอม)
เปนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
๗. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๖๕๐ คน ๆ ละ ๑๕๐ บาท (วันซอม) เปนเงิน ๙๗,๕๐๐ บาท
๘. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๗๐๐ คน ๆ ละ ๑๐๐ บาท (วันรับ) เปนเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท
๙. คาใชจายในการติดตามประเมินผล
เปนเงิน ๒๙๐,๐๐๐ บาท
๑๐.คาจัดพิมพหนังสือรางวัลพระราชทาน
เปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๑.คาตอบแทนเจาหนาที่สํานักพระราชวัง ๖ คน x ๕๐๐ บาท เปนเงิน
๓,๐๐๐ บาท
๑๒.คาตกแตงสถานที่
เปนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
๑๓.คาจัดสงเอกสารทางไปรษณียลงทะเบียน
เปนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท
๑๔.คาอาหารทําการนอกเวลาราชการ
เปนเงิน ๓๑,๗๘๐ บาท
๑๕.คาจัดจางทํากระเปา
เปนเงิน ๘๓,๕๐๐ บาท
๑๖.คาลามภาษามือ
เปนเงิน
๘,๐๐๐ บาท
๑๗.คาธรรมเนียมดราฟท
เปนเงิน
๕,๐๐๐ บาท
๑๘.คาธรรมเนียมในการโอนเงิน
เปนเงิน ๓,๐๐๐ บาท
๑๙.คาวัสดุสํานักงาน
เปนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒๐.คาใชจา ยเบ็ดเตล็ด
เปนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
รวม ๗.๑+๗.๒
เปนเงิน ๑๕,๑๑๗,๙๐๐ บาท

๘. การวิเคราะหความเสี่ยงโครงการ
๘.๑ ประเด็นความเสี่ยงดานการดําเนินงาน
- นักเรียน นักศึกษา และผูบริหารสถานศึกษาที่ไดรบั พระราชทานรางวัล บางครั้งไม
ทราบกําหนดการจึงทําใหมาไมตรงเวลาที่นัดหมาย (เนื่องจากกลุมบริหารงานกลาง สอ. ติดตอกับผู
ประสานงานของหนวยงานไมไดติดตอกับผูเขารับโดยตรง)
๘.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานการดําเนินงาน
- จัดทํารายชื่อนักเรียน นักศึกษา และผูบริหารสถานศึกษาที่ไดรับพระราชทานรางวัล
พรอมเบอรโทรศัพท
- ติดตอกับนักเรียน นักศึกษา และผูบริหารสถานศึกษาทีไ่ ดรับพระราชทานรางวัล
โดยตรง
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
กลุมบริหารงานกลาง สํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๐. การประเมินผลและตัวชี้วัด
10.1 ระดับความสําเร็จของการจัดโครงการ
10.2 รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ (รอยละ 85)
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียน นักศึกษา และผูบริหารสถานศึกษาที่ไดรับพระราชทานรางวัลมีความภาคภูมิใจ
และเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาตอไป
*****************

๑. โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๐
๒. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยไดจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติเปนประจําทุกป ตามคําเชิญ ชวนของ
องคการสหพันธเพื่อสวัสดิภาพเด็กระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ ตั้งแตปพุทธศักราช ๒๔๙๘
เปนตนมาจนถึงปจจุบัน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการเผยแพรปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิเด็กและเยาวชน
มุงสงเสริมใหประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญและความตองการของเด็กและเยาวชน รูจักวิธี
เลี้ยงเด็กใหมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ ใหรูสํานึกถึงความรับผิดชอบตอสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน
และมีความยึ ดมั่น ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิป ไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
รัฐบาลไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน จึงมี
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๐ มอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการจัด
งานฉลองวันเด็กแหงชาติเปนประจําทุกป โดยกําหนดใหวันเสารสัปดาหที่สองของเดือนมกราคมของ
ทุกปเปนวันเด็กแหงชาติ และจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติในวันดังกลาว เพื่อรณรงคใหทุกองคกรของ
สังคมไดตระหนักถึงบทบาทและเล็งเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งเปนบุคคลที่มีคุณคา และ
อยูในสังคมไดอยางสันติสุข
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหเด็กและเยาวชนไทย มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
๓.๒ เพื่อใหประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชน สนใจในการเลี้ยงดูอบรม
สั่งสอนเด็กและเยาวชน
๓.๓ เพื่อใหเด็กไดรูจักหนาที่ของตน และอยูในระเบียบวินัยอันดี
๓.๔ เพื่อเผยแพรปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิของเด็ก
๓.๕ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี ทั้งรางกายและจิตใจ
๔. เปาหมาย
๔.๑ ทุก หน วยงาน สว นราชการ องคก รตาง ๆ ทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนที่ ไดรับ จัด สรร
งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ สามารถจัดกิจกรรมไดครบทุกหนวยงาน และครอบคลุม ทุก
พื้น ที่ เพื่ อให เด็ก และเยาวชน ทั้งที่อยูในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรีย น ไดมี สว นเข ารว ม
กิจกรรมไดอยางทั่วถึง ทั่วประเทศทุกคน
๔.๒ จํา นวนผูเขารวมงานการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจํ าป ๒๕๖๐ ในสวนกลาง
ไมนอยกวา ๕๐,๐๐๐ คน
๕. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
๕.๑ ขออนุมัติโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๐
๕.๒ แตงตั้งคณะกรรมการและจัดประชุม
๕.๓ ดําเนินการตามแผนปฏิทนิ การปฏิบัติงาน
๕.๔ ประสานงานกับหนวยงานและองคกรตางๆ เพื่อรองรับแผนการจัดงานตามโครงการฯ
๕.๕ ติดตามและประเมินผลการจัดงานจากหนวยงานตาง ๆ
๕.๖ สรุปรายงานผลการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๐ ตอผูบริหารและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

๕.๗ จัดทํารายงานผลการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๐ จํานวน ๑,๐๐๐ เลม
๖. ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ
๖.๑ ชวงระยะเวลาเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙
๖.๒ สถานที่ในการดําเนินงาน
๖.๒.๑ สวนกลาง
- ทําเนียบรัฐบาล บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ ลานพระราชวังดุสิต บริเวณสนาม
เสือปาและลานพระบรมรูปทรงมา
๖.๒.๒ สวนภูมิภาค
- หนวยงานที่รับผิดชอบพิจารณาสถานที่จัดงานและกิจกรรมตามความเหมาะสม
๗. งบประมาณ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนดานการศึกษา งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุน
การจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ จํานวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแยกการดําเนินงานและจัดสรรเงิน
งบประมาณ ดังนี้
๗.๑ ดําเนินกิจกรรมในภาพรวม โดยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานหลัก
ในการดําเนินงาน จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๗.๒ จัดสรรใหกับองคกรภาครัฐตาง ๆ รวมดําเนินกิจกรรม จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๘. การวิเคราะหความเสี่ยงโครงการ
๘.๑ ประเด็นความเสี่ยงดานการดําเนินงาน
- สถานที่จัดงาน (กรณีเกิดเหตุการณชุมนุม)
๘.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- จัดหาสถานที่สํารองเพื่อรองรับเหตุการณชุมนุม
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
กลุม บริหารงานกลาง สํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๐. การประเมินผลและตัวชี้วัด
๑๐.๑ ระดับความสําเร็จของการจัดโครงการ
๑๐.๒ รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ (รอยละ ๘๕)
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๑.๑ เด็ก และเยาวชนมีค วามยึดมั่นในสถาบั นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
๑๑.๒ ประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชน สนใจในการเลี้ยงดูอบรม
สั่งสอนเด็กและเยาวชน
๑๑.๓ เด็กและเยาวชนจะไดเห็นคุณคาและประโยชนของตนเอง สงผลใหเปนแรงจูงใจใน
การบําเพ็ญประโยชนตอครอบครัว สถาบันการศึกษา และสังคม เพื่อพัฒนาชาติตอไป
๑๑.๔ เด็กและเยาวชนไดมีโอกาสแสดงออกทางความรู ความสามารถ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในกิจกรรมที่เขารวม
****************

1. โครงการประกวดตราสัญลักษณ (โลโก) วันเด็กแหงชาติ
2. หลักการและเหตุผล
ตราสั ญ ลั ก ษณ (โล โ ก ) เป น ผลของการออกแบบกราฟ ก ที่เกี่ ย วข อ งกับ สั ญ ลัก ษณ
(Symbollism) ที่เปนเครื่องหมายแสดงภาพลักษณของกรจัดงานหรือสินค าให มีเอกลักษณเปน แบบ
เฉพาะตนเอง เพื่อความจํา ความเชื่อถือ และตราตรึงตลอดไป
ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่ อวั นที่ ๑๕ กั นยายน ๒๕๓๐ ได มอบหมายให ก ระทรวง
ศึกษาธิการ รับผิดชอบในการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติเปนประจําทุกป เพื่อสงเสริมใหภาครัฐและ
ประชาชนเห็นความสําคัญของเด็ก โดยสวนรวมจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหกับเด็กและเยาวชน เพื่อเผยแพร
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิเด็กและเยาวชนและเพื่อกระตุนใหเด็กไดตระหนักถึงความสําคัญของตนเอง
และของประเทศชาติ โดยสงเสริมใหพยายามประพฤติปฏิบัติตนอยางเหมาะสมกับวัยและไดชื่อวาเปน
“เด็กดี” ชาติบานเมือง ก็จะเจริญมีความผาสุกรมเย็นตลอดไป
กระทรวงศึกษาธิการไดกํา หนดจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติในวันเสารสัปดาหที่ ๒
ของเดือนมกราคมเปนประจําทุกป โดยใชตราสัญลักษณวันเด็กแหงชาติจากตราเดิมที่ใชอยูจนถึงป
ปจจุบัน (ป ๒๕๕๘) และเพื่อเปนการเปลี่ยนภาพลักษณใหมใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
ในป จ จุ บั น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารซึ่ ง มี ห น า ที่ ในการจั ด งานฉลองวั น เด็ ก แห ง ชาติ ได เล็ งเห็ น ถึ ง
ความสําคัญของการจัดทําตราสัญลักษณเพื่อใหมีความโดดเดน ตราตรึง และเปนเอกลักษณชองงาน
วันเด็กแหงชาติ จึงไดจัดทําโครงการประกวดตราสัญลักษณ (โลโก) วันเด็กแหงชาติ ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.๑ เพื่อใชเปนสัญลักษณในการประชาสัมพันธงานวันเด็กแหงชาติ
3.๒ เพื่อกระตุนทุกภาคสวนไดตระหนักและเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชน
ตามคําเชิญชวน ขององคกรสหพันธเพื่อสวัสดิภาพเด็กระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ
3.๓ เพื่อใหทุกภาคสวนรวมรณรงคและใหการสนับสนุนอยางจริงจัง
4. เปาหมาย
นักเรียน และนักศึกษา อายุไมเกิน ๒๕ ป
๕. วิธีการดําเนินงาน
๕.๑ ขออนุมัติโครงการ
๕.๒ แตงตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ
๕.๓ จัดทําประกาศประกวดตราสัญลักษณ
๕.๔ ดําเนินการประกวดตราสัญลักษณ
๕.๕ ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
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7. งบประมาณ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนดานการศึกษา งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุน
การจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ จํานวน 2๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถวน)
๘. การวิเคราะหความเสี่ยงโครงการ
๘.๑ ประเด็นความเสี่ยง
- ไมมี ๘.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- ไมมี 9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กลุมบริหารงานกลาง สํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๐. การประเมินผลและตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการจัดโครงการ
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11.1 มีสัญลักษณใชในการประชาสัมพันธงานวันเด็กแหงชาติ
11.2 นักเรียนและนักศึกษา ไดมีสวนรวมในการออกแบบตราสัญลักษณวันเด็กแหงชาติ
*****************

๑. โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หลักการและเหตุผล
รั ฐ บาล โดยสํ า นั ก งานปลั ดสํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี ซึ่ งเป น หน วยงานกลางในการ
ขับเคลื่ อนแผนงานการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยของประเทศ ไดมีแผนงาน/โครงการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระ
บรมวงศานุวงศ เปนประจํา ทุกป ประกอบกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนตอการศึกษาของ
ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๒. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ
๓. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและนอมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ
๓.๒ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลดานการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
๓.๓ เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจดานการพัฒนาการศึกษาของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ
๓.๔ เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณประโยชนนอมถวายเปนพระราชกุศล
๓.๕ เพื่อปฏิญาณตนเปนขาราชการที่ดี
๔. เปาหมาย
เชิงคุณภาพ ผูบริหาร ขาราชการ ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง และประชาชนทัว่ ไป
ไดรับทราบถึงพระราชกรณียกิจและสํานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ และไดมีสวนรวมนอมถวายพระพร
ชัยมงคล
เชิงปริมาณ ผูบริหาร ขาราชการ ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง และประชาชนทัว่ ไป
ไดเขารวมตลอดทั้งโครงการไมนอยกวา ๕,๐๐๐ คน
๕. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
ลําดับ

1

ขั้นตอน

เตรียมการ

ประชุมรับนโยบายแนวทางการจัดงานจากรัฐบาล
เสนอขออนุมัติโครงการ
แตงตั้งคณะกรรมการ
เชิญประชุมคณะกรรมการ
แตงตั้งคณะทํางานพรอมเชิญประชุมเพื่อมอบหมายภารกิจ
ประสานงานขอใชสถานที่บริเวณถนนราชดําเนินนอก
ประสานงานสวนราชการ/หนวยงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
จัดจางบริษัทเอกชนดําเนินการจัดงาน

ลําดับ

ขั้นตอน

2

ดําเนินการ

3

สรุป

จัดเตรียมสถานที่ดําเนินการ
จัดงาน/กิจกรรม
สรุปผลโครงการ/วิเคราะหผล
ตอบขอบคุณ
รายงานผลโครงการ

๖. ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ
๖.๑ ระหวางเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐
๖.๒ สถานที่ดําเนินการ
- บริเวณโดยรอบกระทรวงศึกษาธิการ
- บริเวณมณฑลพิธีทองสนามหลวง (รวมกับรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ)
๗. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรา งศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนดา น
การศึกษา กิจกรรมการดําเนินงานดานนโยบายและยุทธศาสตร งบรายจายอื่น คาใชจายในการจัด
งานเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ จํานวน ๓,๔๔๔,๕๐๐.- บาท (สามลานสี่แสนสี่หมื่นสี่พัน หารอยบาทถวน)
๘. การวิเคราะหความเสี่ยงโครงการ
๘.๑ ประเด็นความเสี่ยง
- ไมมี ๘.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- ไมมี ๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
กลุมบริหารงานกลาง สํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๐. การประเมินผลและตัวชี้วัด
๑๐.๑ ระดับความสําเร็จของการจัดโครงการ
๑๐.๒ ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจรอยละ ๘๕
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๑.๑ กระทรวงศึกษาธิการไดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ เพื่อเผยแพรพ ระเกียรติคุณและพระ
ราชกรณียกิจดานตาง ๆ อันจะเปนประโยชนสําหรับผูที่มารวมงานไดนอมนําไปเปนแบบอยางและ
แนวทางในการดําเนินงาน และการดําเนินชีวิต
๑๑.๒ ผูบริหาร ขาราชการ ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง และประชาชนทั่วไป
ไดรับทราบถึงพระราชกรณียกิจและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
๑๑.๓ กระทรวงศึกษาธิการไดจัดกิจกรรมสาธารณประโยชนนอมถวายเปนพระราชกุศล
๑๑.๔ สถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติมีความมั่นคง
*****************

๑. โครงการฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม ( การเปนขาราชการที่ดี )
๒. หลักการและเหตุผล
ขาราชการบรรจุใหมถือวาเปนบุคลากรที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป
ในอนาคต ดังนั้นในระยะตนของการไดรับบรรจุเปนขาราชการ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการ
ปลูกฝงความรูความเขาใจและทัศนคติที่ถูกตองในภารกิจและบทบาทหนาที่ของการเปนขาราชการที่ดี
มีความรูความสามารถ ศรัทธาตอการเปนขาราชการที่มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน โดยยึดหลักความ
ซื่อสัตย มีคุณธรรมและมีจรรยา ของขาราชการ อีกทั้งจิตสํานึกที่ดี ในบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
ที่ จ ะปฏิบั ติง านเพื่ อ ประโยชน สว นรวมและประเทศชาติ ประกอบกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดใหผูไดรับการบรรจุแตงตั้งใหมใหไดรับการพัฒนาตามที่
กําหนดใน กฎ ก.พ. วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและการพัฒนาขาราชการที่อยูระหวาง
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๘ กําหนดใหมีการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญ
ที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ เพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและการเป น
ขาราชการที่ดี ดวยกระบวนการปฐมนิเทศ การเรียนรูดวยตนเองและการอบรมสัมมนารวมกัน ซึ่ง
จะตองนําผลการอบรมไปใชเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป
๓. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อใหผูเขา รับ การอบรมมีความเขา ใจในบทบาทหน าที่ ตระหนั กในความ
รับ ผิดชอบงานราชการและประพฤติป ฏิบัติตนเปนขา ราชการที่ดีตามรอยพระยุ คลบาท ปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะสรางเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคของการเปนขาราชการยุคใหม
๒.๒ เพื่อปลูกฝง ปรัชญาการเปนขาราชการที่ดี เสริมสรางสมรรถนะและทักษะที่
จําเปน สําหรับ การปฏิบัติหน าที่ราชการ สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทํ างานเปน ทีม และ
พัฒนาเครือขายในการทํางานสําหรับขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ รวมถึงเปน
การสรางสายสัมพันธที่ดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
๔. กลุมเปาหมาย
ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในสังกัด สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือบรรจุใหม
๕. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
๕.๑ จัดทําหลักสูตร เสนอขออนุมัติ / ความเห็นชอบโครงการ
๕.๒ แจงผูเกี่ยวของ
๕.๓ ดําเนินการอบรม
๕.๔ สรุปผลการอบรม
๕.๕ รายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ
๕.๗ ติดตามประเมินผล

เนื้อหาหลักสูตร
ประกอบดวย
๑. ปรัชญาของการเปนขาราชการ ประโยชนของแผนดินและบทบาทหนาที่ของการ
เปนขาราชการ วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการอบรม
- มีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และตระหนักในความรับผิดชอบของงานราชการ
- เรียนรูถึงอุดมการณและจรรยาขาราชการของขาราชการและเจาหนาที่รฐั จาก
ผูนําภาคราชการ ผูทรงคุณวุฒิที่เปนแบบอยางที่ดี และสรางแรงบันดาลใจในการเปนขาราชการที่ดี
- เขาใจถองแทถึงหลักการปฏิบัติงานในภาคราชการและคํานึงประโยชนของสวนรวม
- ปรัชญาการเปนขาราชการที่ดี
- ความหมายของการเปนขาราชการที่ดี
- การคํานึงถึงผลประโยชนสว นรวม
- การตัดสินโดยหลักเหตุผล และเหตุผลเชิงจริยธรรม
- แนวทางการเปนขาราชการที่ดี
๒. การสรางวินัย สรางทีม และความสามัคคี / จรรยาขาราชการ
วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารับการอบรม
- รับรู ตระหนัก และเกิดจิตสํานึกในการมีวินัย การทํางานเปนทีม และความ
สามัคคี
- ไดเรียนรูอุดมการณขาราชการและหลักราชการ
- ไดเรียนรูและฝกฝนการทํางานเปนทีม (ผานความยากลําบากและความพยามที่
จะทํางานใหสําเร็จรวมกัน ในสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย
- ไดคํานึงและตระหนักในความสําคัญของการมีจิตบริหารในการปฏิบัติงาน
- ไดมีความรูเรื่องจรรยาขาราชการที่สําคัญสําหรับการทํางานในภาคราชการ
- การปฏิบัติงานเพื่อประชนชนและประเทศชาติ
- การมีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา อดทน สามัคคี ไมยอทอตอความยากลําบาก
ของขาราชการ
- การทํางานเปนทีม
- จิตบริการของการทํางานภาครัฐ
- จรรยาขาราชการ : ความหมาย ที่มา ประโยชน
๓. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกราชการ
- มีความตระหนัก ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและ
จิตสํานึกราชการ
- พัฒนาจิตโดยการเจริญสติและภาวนาหรือปฏิบัติตามหลักการของแตละศาสนา
เพื่อการปฏิบัติราชการ
- ไดแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท
- ไดมีความตระหนัก ความรูและความเขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- สามารถนําหลักการของแตละศาสนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชกับ
การดําเนินชีวิตและการปฏิบตั ิงานไดอยางถูกตองเหมาะสม
- กิจกรรมพัฒนาจิตโดยวิธีการเจริญสติภาวนา

- เรียนรูพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ/หรือบุคคลตนแบบ
- หลักคุณธรรมสําหรับขาราชการ
๔. การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
- มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานเพื่อประชาชน และการใหบริการประชาชน
- ไดรับความรู ความเขาใจสภาพเศรษฐกิจและสังคมชนบทของประเทศไทย
- สามารถเชื่อมโยงแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ไปสูการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่
ชนบทไดหรือการดําเนินชีวิตไดอยางดี
- สภาพเศรษฐกิจและสังคม
- ความคาดหวังของประชาชนตอการบริการของภาครัฐ
- การบริหารงานของหนวยงานราชการ
- การมีสวนรวมของประชาชน
- คุณภาพการบริการที่ประชาชนไดรับ
- การกระจายอํานาจสูทองถิ่น
๕. ประเด็นการศึกษาดูงานเรื่องการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการพัฒนาประเทศ
๖. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
เดือน ธ.ค. ๒๕๕๙ , ส.ค. ๒๕๖๐
๗. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและ
แผนดานการศึกษา กิจกรรมดําเนินงานดานนโยบายและยุทธศาสตร กิจกรรมยอยพัฒนาทรัพยากร
บุคคล งบรายจายอื่น จํานวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถวน)
๘.การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
๘.๑ ประเด็นความเสี่ยง ผูเขารับการอบรมอาจไมสามารถเขารับการอบรมตามที่
แจงได เนื่องจากมีเหตุขัดของ ทําใหการประมาณการเรื่องอาหาร ที่พักไมเปนไปตามที่คาด
๘.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง มีการแจงตอบรับ และมีการโทรศัพทยืนยันอีก
ครั้งและตองยืนยันคาอาหาร คาที่พักไวตา่ํ กวาจํานวนจริงอยางนอยรอยละ ๒๐และปรับเพิ่มภายหลัง
๙. หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ
กลุมบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๐. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
๑๐.๑ รอยละของผูเขารับการอบรมมีคะแนนผานเกณฑประเมิน (รอยละ ๘๐)
๑๐.๒ รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ (รอยละ ๘๕)
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูเขารับการอบรมมีสมรรถนะและทักษะที่จําเปน สําหรับการปฏิบัติหนาที่ราชการ
สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม และพัฒนาเครือขายในการทํางานสําหรับขาราชการ
ที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ รวมถึงเปนการสรางสายสัมพันธที่ดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน
*****************

๑. โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หลักการและเหตุผล
สํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนองคกรหนึ่งในภาครัฐที่มี
ภารกิจความรับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติงานหลายรูปแบบ เปรียบเสมือนแมบานที่จะตองดูแล สงเสริม
สนับสนุนและอํา นวยความสะดวกใหผูอยูในบานมีความเปนอยูและมีคุณ ภาพชีวิ ตการทํ า งานที่ดี
สามารถดํา เนินกิจการตาง ๆ ไดอยา งมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย และโดยที่สํานัก
อํานวยการ สป. มีบุคลากรในสังกัดจํานวนมากที่ปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ที่แตกตางกัน ทั้งขาราชการ
และลูกจางประจํา จึงจําเปนจะตองสงเสริมบุคลากรในสังกัด ใหมีความรู ความเขาใจและดําเนินงาน
รว มกัน ได ด ว ยความเข ม แข็ง เป น น้ํ า หนึ่ งใจเดี ย วกั น มี จิ ตใจที่ อ ยากจะบริ ก ารให กั บ ผู ท่ี ม าติ ด ต อ
ราชการอยางเต็มใจไมเลือกปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากร และสราง
วั ฒ นธรรมการทํ า งานตามค า นิ ย มองค ก ร มาปฏิ บั ติ ให เกิ ด ผลและสอดคล อ งกั บ ภารกิ จ ในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการ และลูกจางประจํา ในสํานักอํานวยการ สป. ใหเกิดผลอยางเปนรูป ธรรม
อยางตอเนื่อง ดังนั้น จึงเห็นควรจัดโครงการฯ ดังกลาวขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหบุคลากรไดรับความรู ความเขาใจ สามารถปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนและ
พฤติกรรมที่ตอบสนองตอคานิยมที่พึงประสงค
๒. เพื่อใหบุคลากรมีการทํางานเปนทีมมากขึ้นและมีจิตมุงบริการที่ดี เกิดการเสียสละ
มีน้ําใจใหกันและกัน และแสดงมุทิตาจิตตอเพื่อนรวมงานและที่จะอําลาชีวิตราชการ
๔. กลุมเปาหมาย
ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ สํานักอํานวยการ สป. จํานวน
๒๐๐ คน
๕. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ
๕.๑ เสนอขออนุมัติโครงการ
๕.๒ แตงตั้งคณะกรรมการและเชิญประชุม เพื่อพิจารณากําหนดหลักสูตร
๕.๓ แตงตั้งคณะทํางานและเชิญประชุมคณะทํางาน เพื่อมอบหมายหนาที่
๕.๔ ดําเนินการจัดอบรมตามกําหนดการ
๕.๕ ประเมินผลการอบรม
๕.๖ สรุปและรายงานผลการอบรมตอผูบริหาร
๖. ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่อบรม
ส.ค. –ก.ย. ๒๕๖๐
๗. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและ
แผนดานการศึกษา กิจกรรมดําเนินงานดานนโยบายและยุทธศาสตร กิจกรรมยอยพัฒนาทรัพยากร
บุคคล งบรายจายอื่น จํานวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานสองแสนบาทถวน)

๘.การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
๘.๑ ประเด็นความเสี่ยง ผูเขารับการอบรมอาจไมสามารถเขารับการอบรมตามที่
แจงได เนื่องจากมีเหตุขัดของ ทําใหการประมาณการเรื่องอาหาร ที่พักไมเปนไปตามที่คาด
๘.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง มี การแจงตอบรับ และมีการโทรศัพทยืนยัน
อีกครั้ง และตองยืนยันคาอาหาร คาที่พักไวตา่ํ กวาจํานวนจริงอยางนอยรอยละ ๒๐ และปรับเพิ่ม
ภายหลัง
๙. หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ
กลุมบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๐. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
๑๐.๑ รอยละของผูเขารับการอบรมมีคะแนนผานเกณฑประเมิน (รอยละ ๘๐)
๑๐.๒ รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ (รอยละ ๘๕)
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑ .เพื่อใหบุคลากรสามารถปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนและพฤติกรรมที่ตอบสนองตอคานิยมที่
พึงประสงค
๒. เพื่อใหบุคลากรมีการทํางานเปนทีมมากขึ้นและมีจิตมุงบริการที่ดี เกิดการ
เสียสละมีน้ําใจใหกันและกันตอเพื่อนรวมงาน และเห็นถึงความสําคัญของการผลักดันคานิยมองคกร
โดยผูเขาอบรมจะมีความสามัคคี มีการทํางานเปนทีมรวมกัน ตลอดจนรูจักมีใจที่จะมุงบริการใหกับผู
ที่จะรับบริการอยางเต็มที่
*****************

๑. โครงการสงขาราชการเขารับการอบรมหลักสูตรตางๆ ที่หนวยงานภายนอกเปนผูจัด
๒. หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงองคกรในรูป แบบตา ง ๆ นอกจากจะขึ้นอยู กับวาผูบริหารของ
องคกรนั้นตองการจะนํารูปแบบใดมาใช จะตองตัดสินใจโดยคํานึงถึงวัตถุประสงคและผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น ตัวขาราชการซึ่งเปนกลไกสําคัญ ซึ่งอาจจะกอใหเกิดการตอบสนองที่ดีเพื่อใหการเปลี่ยนแปลง
องคกรสามารถกา วไปขา งหนาและประสบความสํา เร็จ ไดจากการปฏิรูป ราชการที่เกิดขึ้นสงผลให
สวนราชการและการปฏิบัติงานของขาราชการมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งตองการผูบริหารและขาราชการ
ที่ มี สมรรถนะใหมที่ สามารถทํา งานไดอ ย า งมีป ระสิทธิภ าพและประสิ ทธิ ผล ตามหลัก และระบบ
ราชการยุคใหม จึงจําเปนอยางยิ่งที่ขาราชการจะตองมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม ตลอดจน
แสวงหาความรู ความชํานาญ และวิทยาการสมัยใหม เพื่อปรับตัวใหสอดคลองกับยุคสมัย
จําเปนที่จะตองสงขาราชการที่มีศักยภาพ ไปรับ การพัฒนาตอยอดเพื่อนําความรู
ความสามารถมาพัฒนาตอยอดองคกร หรือบุคลากรในองคกร ใหมีความรูความสามารถ วิสัยทัศน
กวางไกลขึ้น โดยสงเขารวมการอบรมที่หนวยงานชั้นนําจัดขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๑. ขาราชการ มีความรูและเขาใจ ทักษะสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามแนวทาง
ใหมๆ ชวยวางแผนพัฒนาหนวยงาน กฎหมายตางๆ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และพัฒนา
ประเทศ
๒.ขาราชการ มีความรูและ เพื่อใหมีจิตสํานึก การเปนผูนาํ องคกรและนําไปปฏิบัติ
เพื่อเสริมความมั่นคงของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อเสริมสรางทักษะในการใชวิธีการ เครื่องมือ และเทคนิคทางการจัดการ
สมัยใหมอันจะสามารถนําไปปรับใชกับองคกรของตนไดหรือผูรว มงานไดอยางเหมาะสม
๔. เพื่อสรางโอกาสใหมกี ารแลกเปลี่ยนความรู ความคิด และประสบการณ
ระหวางหนวยงาน จะทําใหสามารถนํามาปรับปรุงพัฒนาตอยอดใหมีประสิทธิภาพอยางกวางขวางขึ้น
๕. เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผู
เกษียณอายุราชการ การปรับตัว การเสริมสรางคุณภาพและคุณคาของชีวิตภายหลังเกษียณอายุ
ราชการ มีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณรวมกัน และสรางเครือขายในการสรางกลุมเพื่อ
ทําประโยชนแกสังคมเพิ่มมากขึ้น
๔. เปาหมาย
กิจกรรม การดําเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑ สมรรถนะดานตางๆที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน สังกัด สอ.สป.
๕ กลุมงาน รวม ๑๖๐ คน ประมาณ รอยละ ๑๕-๒๐ ตอป ประมาณ ๔๐ คน เปนคาลงทะเบียน
อบรมคนละ ๕,๐๐๐ เชน -หลักสูตร HRD HRM HR วิจัย การประเมินผลการจัดการความรู
การบริหารพลังงาน บริหารพัสดุ การเงิน บัญชี เทคโนโลยี ภาษา กฎหมาย จิตวิทยาความมั่นคง
การเจรจาตอรอง การบริหารขอขัดแยง เทคนิคการเขียนขา วประชาสัมพันธ เทคนิคการตัดตอภาพ
บริหารการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ

เชิงคุณภาพ สามารถตอยอดใหงานมีประสิทธิภาพอยางกวางขวางขึ้น
เชิงปริมาณ มีขาราชการผูมีวิสัยทัศนเพิ่มมากขึ้น
ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษลงมา ๔๐ คน เปนคาลงทะเบียนอบรมคนละ
๕,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๒๐๐,๐๐๐
กิจกรรมที่ ๒ ปจฉิมนิเทศขาราชการเกษียณอายุ ป ๒๕๖๐
กิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผู
เกษียณอายุราชการ การปรับตัว การเสริมสรางคุณภาพและคุณคาของชีวิตภายหลังเกษียณอายุ
ราชการ ที่ กพ. หรือหนวยงานภายนอกจัด ขาราชการทุกระดับที่เกษียณอายุราชการป ๒๕๖๐
เปาหมาย
ขาราชการทุกระดับที่เกษียณอายุราชการป ๒๕๖๐ บาท
เชิงคุณภาพ สามารถดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกวิธี วางแผนเพือ่ เกษียณอยางมีคุณภาพ
เพื่อพนจากหนาที่ราชการไปแลว
เชิงปริมาณ มีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณรวมกัน และสรางเครือขายใน
การสรางกลุมเพื่อทําประโยชนแกสังคมเพิ่มมากขึ้น
ขาราชการทุกระดับที่เกษียณอายุราชการป ๒๕๖๐ บาท จํานวน ๓๐ ราย เปน
คาลงทะเบียนรายละ ๑๐,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๓ สงอบรมผูบริหารระดับตนและสูงเพื่อเสริมสรางผูนําที่มีวิสัยทัศน
กิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจ เพื่อเสริมสรางผูนําที่มีวิสัยทัศน ที่ กพ. หรือ
หนวยงานภายนอกจัด ขาราชการที่ดํารงตําแหนงนักบริหารระดับตนและสูง อํานวยการตน ,สูง (เชน
หลักสูตร สนบส, นปส. ฯลฯ สจว. นักพัฒนายุทธศาสตร )
เปาหมาย
ขาราชการที่ดํารงตําแหนงนักบริหารระดับตนและสูงขาราชการทุกระดับ สังกัด สป.
ที่มีคุณสมบัติและไดรับคัดเลือกใหเขารับการอบรม จาก สป.
เชิงคุณภาพ เพื่อเสริมสรางผูนาํ ที่มีวิสัยทัศน ใหกับผูดํารงตําแหนงนักบริหาร สป.ศธ.
เชิงปริมาณ เพิ่มจํานวนผูนาํ ที่มีวิสัยทัศน ใหกับผูดํารงตําแหนงนักบริหาร สป. ศธ.
ขาราชการที่ดาํ รงตําแหนงนักบริหารระดับตนและสูงขาราชการทุกระดับ สังกัด สป.
ที่มีคุณสมบัติและไดรับคัดเลือกใหเขารับการอบรม จาก สป.ศธ.จํานวนปละ ๕ ราย เปน
คาลงทะเบียนรายละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๕. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ
๕.๑ เสนอขออนุมัติโครงการ
๕.๒ เสนอ สป.คัดเลือก
๕.๓ อนุมัติเขาอบรม
๕.๔ ดําเนินการจัดอบรมตามกําหนดการ
๕.๕ ประเมินผลการอบรม
๕.๖ สรุปและรายงานผลการอบรมตอผูบริหาร
๖. ระยะเวลาดําเนินงาน
มิ.ย. – ก.ย. ๒๕๖๐

๗. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและ
แผนดานการศึกษา กิจกรรมดําเนินงานดานนโยบายและยุทธศาสตร กิจกรรมยอยพัฒนาทรัพยากร
บุคคล งบรายจายอื่น จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถวน) เปนคาลงทะเบียนอบรม
*(ขอจัดสรรเพิ่มเติมหากเกินวงเงินที่ไดรบั )
๘.การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
๘.๑ ประเด็นความเสี่ยง ผูเขารับการอบรมอาจไมสามารถเขารับการอบรมตาม
ที่แจงได เนื่องจากมีเหตุขัดของ
๘.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง มีการแจงตอบรับ และมีการโทรศัพทยืนยัน
อีกครั้ง
๙. หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ
กลุมบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๐. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
๑๐.๑ รอยละของผูเขารับการอบรมมีคะแนนผานเกณฑประเมิน (รอยละ ๘๐)
๑๐.๒ รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ (รอยละ ๘๕)
๑๐.๔ บุคลากรมีความรู ทักษะ สมรรถนะเพียงพอในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการของ สป.ใหมีประสิทธิภาพ
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูเขารับการฝกอบรมสามารถเขาใจในหลักการและวิธีการเสริมสรางภาวะผูนาํ
การเปลี่ยนแปลงที่ดีใหกับตนเองมีทัศนคติที่ดีตอปลูกฝงคุณลักษณะการเปนผูนาํ การเปลีย่ นแปลงที่ดี
ในอนาคต
*****************

๑. โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรบริหารงานบุคคลดานตางๆ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หลักการเหตุผล
แผนยุทธศาสตร (Strategic Plan) คือ แผนที่ระบุถึงสิ่งที่ตองดําเนินการใหสําเร็จ เพื่อให
สามารถบรรลุวิสัย ทั ศน (Vision) ขององค กร โดยแตล ะยุทธศาสตรจ ะตองสอดคลองกั บ ภารกิ จ หรือ
พัน ธกิ จ (Mission) ตา งๆ ที่ไดกํา หนดขึ้น สํา หรับใชเป น เป า หมายในการดํา เนิ น กิจ การให เป น ไปตาม
วิสัยทัศนนั้น ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตรยังตองแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงกั นอยา งของยุทธศาสตรตางๆ
เพื่ อ ให เกิ ด การดํ า เนิ น การที่ เป น ระบบในการบริ ห ารจั ด การและมี ค วามชั ด เจนในทางปฏิ บั ติ ด ว ย
แผนยุ ทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร จึงเปนหนึ่งในแผนยุทธศาสตรขององคกร โดยมุงเนนเฉพาะการ
ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ เป น ทรั พ ยากรที่ สํ า คั ญ ขององค ก รให มี ค วามรู ทั ก ษะ
ความสามารถ สมรรถนะ ทัศนคติ และคุณสมบัติตางๆ ที่ดีขึ้น ซึ่งจะชวยสงเสริมตอยุทธศาสตรดานอื่นๆ
และพันธกิจขององคกรประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค อันจะทําใหองคกรสามารถบรรลุตอวิสัยทัศน
ที่กําหนดไวดวย ประกอบกับปจจุบันองคกรตาง ๆ จะตองเตรียมความพรอมของบุคลากรใหทันตอการ
เปลี่ ย นแปลง ที่ เ กิด ขึ้ น สาหรั บ หน ว ยงานภาครัฐ ภายใต ก ารบริห ารจั ด การภาครัฐ แนวใหม ที่ มี ก าร
ปรั บ เปลี่ ย นทางโครงสร า ง และการบริห ารจัด การบุ ค ลากรภาครัฐจะต องได รับ การเพิ่ ม พู น ความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะให สามารถปฏิบัติงานได ตามที่องคกรคาดหวัง พระราชบัญ ญัติ
ระเบี ย บข า ราชการพลเรือ น พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๒ จึ ง กํ า หนดให ส ว นราชการมี ห น า ที่ เพิ่ ม พู น
ประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจใหแกขาราชการ เพื่อให ขาราชการมีคุณภาพ คุณธรรม มีคุณภาพ
ชี วิต มีข วัญ กาลัง ใจในการปฏิบัติราชการใหเกิ ดผลสัมฤทธิ์ตอ ภารกิจ ภาครัฐ ซึ่งแนวทางการเพิ่ มพู น
ประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจจะตองสอดคลองกับภารกิจ วิสัยทัศน และยุทธศาสตรของแตละ
หนวยงาน รวมทั้งยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ ตลอดจนความจํา เปนในการพัฒ นาของขาราชการ
ในแตละกลุมและผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการดวยการพัฒนาบุคลากรจึงถือเปนหัวใจ
สําคัญในการขับเคลื่อนองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องดังกลาว จึงไดจัด
โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรบริหารงานบุคคลดานตางๆของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหขา ราชการมีความรูความเขาใจในการจัดทําแผนยุ ทธศาสตรการพัฒ นา
ขาราชการ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และไดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความทันสมัย สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติ แผนพัฒนาบุคลากรของ สํานักงาน
ก.พ. ของกระทรวงศึกษาธิการและของสํา นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การและบริบทของสังคมที่
เปลี่ยนไป นําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล
๒. เพื่อใหขาราชการมีความรูความเขาใจในการจัดทําแผนกลยุทธดา นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR scorecard) ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และไดแผนกลยุทธดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR scorecard) ใหมีความทันสมัย สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมของชาติ แผนพัฒนาบุคลากรของ สํานักงาน ก.พ. ของกระทรวงศึกษาธิการและของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไป นําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล

๓. เพื่อใหขาราชการมีความรูความเขาใจในการจัดทําแผนสรางความผาสุกและความ
พึงพอใจของบุคลากรในสังกัดสํา นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และไดแผนสรางความผาสุกและ
ความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหมีความทันสมัย สอดคลอง
กับคุณภาพชีวิตของบุคลากรทั้งดานการทํางาน ดานสวนตัว ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ นําไปสูการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
๔ เปาหมาย
ผูทําหนาที่จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธดานการบริหาร
ทรั พ ยากรบุ ค คล (HR scorecard) และแผนสรา งความผาสุ ก และความพึ ง พอใจของบุ ค ลากร
ทุกสํานัก สังกัด สป. รวม ๔๐ คน
๕. วิธีดําเนินการ/ ขั้นตอนการดําเนินงาน
๕.๑ เสนอขออนุมัติ / ความเห็นชอบโครงการ
๕.๒ เชิญประชุมคณะทํางาน
๕.๓ กําหนดกิจกรรม
๕.๔ สรุปเปนแผน/คูมือ นําเสนอผูบริหารใหความเห็นชอบ
๕.๕ ดําเนินการจัดกิจกรรม
๕.๖ รายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ
๖. ระยะเวลาดําเนินงาน และสถานที่ดําเนินงาน
เดือน ธ.ค. ๒๕๕๙
๗. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนดาน
การศึกษา กิจกรรมการดําเนินงานดานนโยบายและยุทธศาสตร กิจกรรมยอยพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งบรายจายอื่น รายการคาใชจายในการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (หาหมื่นบาทถวน)
๘. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
๘.๑ ประเด็นความเสี่ยง ผูเขารับการอบรมอาจไมสามารถเขารับการอบรมตามที่
แจงได เนื่องจากมีเหตุขัดของ เครื่องคอมฯ ไมทันสมัย
๘.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง มีการแจงตอบรับ และมีการโทรศัพทยืนยันอีกครั้ง
๙. หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ
กลุมบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๐. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
๑๐.๑ รอยละของผูเขารับการอบรมมีคะแนนผานเกณฑประเมิน (รอยละ ๘๐)
๑๐.๒ รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ (รอยละ ๘๕)
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีแผนบริหารงานบุคคลดานตางๆ นําไปสูการ
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
*****************

๑. โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมิน
เพื่อเลื่อนใหดํารงตําแหนงที่สงู ขึ้น
๒. หลักการและเหตุผล
ตามที่ ก.พ. ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) และตําแหนงวิชาชีพ
เฉพาะ ตํ า แหน งระดั บ ๘ ลงมา ตามหนั ง สื อ สํา นั กงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวั น ที่ ๑๕
กันยายน ๒๕๔๘ และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การประเมิ น บุ คคล เพื่ อ แตง ตั้ง ให ดํา รงตํา แหนงสํ าหรับ ผูป ฏิ บั ติ งานที่ มี ป ระสบการณ (ตํา แหน ง
ประเภททั่วไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพ เฉพาะ ตําแหนงระดับ ๘ ลงมา ตามประกาศ อ.ก.พ.
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกไขเพิ่มเติม เพื่อให
การประเมินบุคคลของขาราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการไดอยางเปน
ระบบ มีความโปรงใส เปนธรรม มีความชัดเจน และมีกลไกใหขาราชการสามารถขอรับการประเมินได
อยางเหมาะสมและเปนมาตรฐานเดียวกัน
ปจจุบันขาราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการประเมินบุคคลของขาราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการคอนขางนอย
สงผลใหการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น มีความ
เขาใจที่คลาดเคลื่อน และไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน
ดังนั้น กลุม บริห ารงานบุค คล สํา นัก อํา นวยการ สป. ในฐานะผู รั บ ผิด ชอบหลัก
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นวา การเขียนผลงานทาง
วิชาการเพื่ อขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น เปนเรื่องที่มีความสําคัญและตอง
ดําเนินการดวยความถูกตองตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑที่ทางราชการกําหนด หากไดมีการให
ความรู ความเขาใจ ในรายละเอียดตางๆ จะชวยใหการดํา เนินการในเรื่องดังกลาวมีความถูกตอ ง
ชัดเจน รวดเร็ว เปนระบบและเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน จึงเห็นสมควร จัดใหมีโครงการอบรมให
ความรูเกี่ยวกับการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหขาราชการในสั งกั ดสํา นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมี ความรู ความ
เขาใจ และสามารถเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนใหดํารงตําแหนงที่
สูงขึ้นได
๒. เพื่อใหมีแนวทาง และรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมิน
เพื่อเลื่อนใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
๓. สามารถนําความรู และวิธีการที่ไดรับจากการอบรมไปถายทอดใหกับขาราชการ
ในสังกัด ใหสามารถเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นได
๔. เปาหมาย
ขา ราชการในสังกัดสํา นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดํารงตําแหนงประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ จํานวน ๒๐๐ คน

๕. วิธีการดําเนินการ
๑. เสนอขออนุมัติโครงการ
๒. แตงตั้งคณะทํางาน
๓. ดําเนินการจัดประชุมใหความรูเกี่ยวกับการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่ อขอรับ
การประเมินเพื่อเลื่อนใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
- บรรยายใหความรูจากวิทยากร
- การฝกเขียนผลงานทางวิชาการ
๔. สรุปผลและรายงานเสนอผูบริหาร
๖. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือน ธ.ค. ๒๕๕๙
๗. สถานที่ดําเนินการ
กรุงเทพมหานครหรือตางจังหวัด
๘. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
๘.๑ ประเด็นความเสี่ยง : ผูเขารวมโครงการจากหนวยงานตางๆ ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไมตรงกับกลุมเปาหมายของโครงการ
๘.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง : แจงหนวยงานตางๆ ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดสงบุคคลที่ตรงกับกลุมเปาหมายโครงการ โดยจัดทําเปนตารางสรุป
คุณสมบัติหรือรายชื่อผูที่สามารถเขารวมโครงการได ของหนวยงานนั้นๆ
๙. งบประมาณ
จากงบประมาณแผนงานพื ้น ฐานดา นการพัฒ นาและเสริม สรา งศัก ยภาพคน
ผลผลิตนโยบายและแผนดานการศึกษา กิจกรรมการดําเนินงานดานนโยบายและยุทธศาสตร งบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการคา ใชจายในการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน ๔๓๗,๐๐๐ บาท
๑๐. ผูรับผิดชอบโครงการ
กลุมบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๑. การประเมินผล/ตัวชี้วัด
๑๑.๑ รอยละของผูเขารับการอบรมมีคะแนนผานเกณฑประเมิน (รอยละ ๘๐)
๑๑.๒ รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ (รอยละ ๘๕)
๑๒. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๒.๑ ขาราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่เขารับการอบรมใน
ครั้งนี้ มีความรู ความเขาใจ และสามารถเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนให
ดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นได
๑๒.๒ มีแนวทาง และรูป แบบการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมิน
เพื่อเลื่อนใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
๑๒.๓ ข า ราชการที่ เข า รั บ การอบรมในครั้ ง นี้ ส ามารถถ า ยทอดความรู ให กั บ
ขาราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ไมไดเขารวมอบรมเขาใจ และสามารถเขียน
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นได
*****************

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทําแผนอัตรากําลัง ของกระทรวงศึกษาธิการ
และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ สํานักงาน ก.พ. แจงการ
ประชุ ม คณะหั ว หน า ส วนราชการระดั บ กระทรวงหรือ เที ย บเท า ครั้ง ที่ 3/2559 เมื่ อ วัน ที่ 22
เมษายน 2559 ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดมีขอสั่งการเกี่ยวกับภารกิจดานการบริหารราชการแผนดิน โดยมี
ประเด็นที่เกี่ยวของกับการเพิ่มอัตรากําลังตั้งใหมของสวนราชการ ซึ่งกําหนดใหทุกสวนราชการจัดทํา
ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ สําหรับการปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับยุ ทธศาสตรชาติ 20 ป
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ทุก 5 ป) รวมทั้งใหปรับโครงสรางภายในสวนราชการ
ใหม โดยใหจัดทําแผนอัตรากําลังเพื่อรองรับภารกิจระยะสั้นและระยะยาวตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป
ดังนั้น ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดกําหนดจัด
โครงการประชุมใหความรูในการจัดทําแผนอัตรากําลัง เพื่อรองรับภารกิจระยะสั้น 5 ป ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการขึ้น โดยยังไมไดดําเนินโครงการจัดประชุมใหความรูจัดทําแผนอัตรากําลัง
ของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่ อรองรับภารกิจในอีก 20 ป
ขางหนา ใหส อดคลองเกณฑคุณ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามพัน ธกิ จ ของสวนราชการและ
เปนไปตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ทุก 5 ป) และแผน
ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ 20 ป ดังนั้น จึงกําหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน
อัตรากําลัง ของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหสวนราชการ
สามารถบริหารอัตรากําลังไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อทบทวนความรูในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ทุก 5 ป) แผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
20 ป และเปนไปตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
3.2 เพื่อใหกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีแนวทางใน
การบริหารกํา ลังคนที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจของสวนราชการที่เปลี่ยนแปลงทั้งในปจจุบันและ
อนาคต สอดคลองเกณฑคณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
3.3 เพื่อใหกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สามารถ
วางแผนดานอัตรากําลัง การบริหารทรัพยากรบุคคล และใชประโยชนจากกําลังคน อันจะสงผลให
ภารกิจของสวนราชการบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
4. เปาหมาย
4.1 เปาหมายเชิงคุณภาพ
แผนอัตรากําลังของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดจริง
4.2 เปาหมายเชิงปริมาณ
แผนอัตรากําลัง ของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รวมจํานวน 2 แผน
/4.3 กลุมเปาหมาย...

4.3 กลุมเปาหมาย
1. ผูบริหารสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสํา นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จํานวนประมาณ 30 คน
2. บุ ค ลากรผู รับ ผิด ชอบงานดา นการบริหารทรัพ ยากรบุ ค คลและเจ า หน า ที่ ที่
เกี่ยวของในสังกั ดกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จํ านวนประมาณ
100 คน
5. ขั้นตอนการดําเนินงาน
5.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1. ทบทวนความรูในการจัดทําแผนอัตรากําลัง และซักซอมแนวทางการดําเนินการในการ
จัดทําแผนอัตรากําลังใหเปนไปตามแนวทางที่ ก.พ. กําหนด สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการ 20 ป
รวมทั้งสอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2. การทบทวนบทบาท ภารกิจ ของสวนราชการ
3. การพิจารณาอัตรากําลังภายในของสวนราชการ
4. กําหนดแนวทางในการดําเนินการจัดทําขอมูลเพื่อประกอบการจัดทําแผน
อัตรากําลังของกระทรวงศึกษาธิการ
5.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ 20 ป รวมทั้งสอดคลอง
กับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2. วิเคราะหการจัดทําคําขอเพิ่มอัตรากําลังตั้งใหม ตามแบบวิเคราะหความตองการ
อัตรากําลังที่ ก.พ. กําหนด (ถามี)
5.3 กิจกรรมครั้งที่ 3
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบรายละเอียด วิเคราะห ขอมูลแผนอั ตรากํ าลัง
กําลังของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. สรุ ป ผลภาพรวมแผนอั ตรากํ า ลั งของกระทรวงศึ ก ษาธิ การ และสํ านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. วิเคราะหการจัดทําคําขอเพิ่มอัตรากําลังตั้งใหมของกระทรวงศึกษาธิการ ตามแบบ
วิเคราะหความตองการอัตรากําลังที่ ก.พ. กําหนด (ถามี)
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
ครั้งที่ 1 วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2559
ครั้งที่ 2 ภายในเดือนมีนาคม 2560
ครั้งที่ 3 ภายในเดือนมิถุนายน 2560
7. งบประมาณ /แหลงที่มา
กลุมบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จํานวน 350,000 บาท (กิจกรรมที่ 1)
8.สถานที่...

8. สถานที่ดําเนินการ
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และตางจังหวัด
9. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
8.1 ประเด็นความเสี่ยง :
1. สวนราชการสงบุคคลเขารวมประชุมไมตรงกับกลุมเปาหมายของโครงการ
2. ผูบ ริหารอาจไมใหความสําคัญในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ อาจสงผลใหแผน
อัตรากําลังไมสอดคลองกับความตองการของสวนราชการ
3. การจัดทําแผนอัตรากําลังมีกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินการมากพอสมควร
แตมีระยะเวลาและงบประมาณจํากัด อาจสงผลใหการดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังไมแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กาํ หนด
8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
1. แจง ขอความรว มมื อ ให ห น ว ยงานต า ง ๆ จั ด สง บุ คคลที่ รับ ผิ ด ชอบงานด า น
บริหารอัตรากําลังเขารวมโครงการ ตามกลุมเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการฯ ที่วางไว
2. ผูบริหารควรเขารวมโครงการดวยตนเอง เพื่อมอบนโยบายและทิศทางในการ
จัดทําแผนอัตรากําลังที่สอดคลองกับความตองการของสวนราชการ
3. ดําเนินการในแตละขั้นตอนใหแลวเสร็จตามปฏิทินการปฏิบัติงาน
10. ผูร ับผิดชอบโครงการ
งานอัตรากําลัง กลุมบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ สป.
11. การประเมินผล ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
10.1 การประเมินผล
ประเมิ นผลความสํ าเร็ จของการจั ดทํ าแผนอั ตรากํ าลั งของกระทรวงศึ กษาธิ การและ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
10.2 ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ระดับ ความสํ าเร็จของการจั ดทํ าแผนอัตรากํ าลั ง ของกระทรวงศึ กษาธิ การและ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
12. ผลที่คาดวาจะไดรับ
12.1 บุคลากรผูเขารวมโครงการฯ มีความรูความเขาใจในการจัดทําแผนอัตรากําลังได
อยางชัดเจนและสามารถนําความรูไปใชในการดําเนินการจัดทําแผนฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
12.2 กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีแผนอัตรากําลัง
เพื่ อ ใช เป น แนวทางในการบริ ห ารกํ า ลั ง คนที่ เ หมาะสมกั บ บทบาทภารกิ จ ของส ว นราชการที่
เปลี่ยนแปลงทั้งในปจจุบันและอนาคต สอดคลองเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
12.3 กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สามารถนําแผน
อัตรากําลัง ไปใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล และใชประโยชนจากกําลังคน อันจะสงผลใหภารกิจ
ของสวนราชการบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
*****************

๑. โครงการประชุมสัมมนาเครือขายสื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการเปนกระทรวงหลักที่มีบทบาทหนาที่ที่สําคัญยิ่ง ตอการสรางและพัฒนา
เด็กและเยาวชนของชาติใหไดรับการศึกษาอยางสมบูรณและเต็มกําลัง ทั้งดานรางกายและดานจิตใจ
อันรวมไปถึงการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหเด็กและเยาวชน
ไดรับการศึกษาอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม โดยการนํา นโยบายไปสูการปฏิบัติใหปรากฏเห็นผล
อยางเปนรูปธรรม วัดผลและประเมินผลได มีการบูรณาการการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งนี้ การดํา เนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจะบรรลุเปาหมายและประสบ
ความสําเร็จไดจะตองอาศัยความรวมมือและสนับสนุนจากทุกภาคสวน ภาคสื่อสารมวลชนเปนอีกภาค
สวนหนึ่งที่มีความสําคัญตอการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการเผยแพรนโยบาย
ขอมูลขาวสารและผลงานตามนโยบายของกระทรวง รวมถึงการนํา เสนอภารกิจการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นสื่อมวลชนและเจาหนาที่ประชาสัมพันธของภาคสวน
ตางๆ จึงเปนเครือขายที่สําคัญอันจะชวยในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใหบรรลุ
เปาหมาย
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นควรจัดการประชุมเครือขายสื่อมวลชนเพื่อการ
ประชาสัมพั นธข องกระทรวงศึก ษาธิ การ เพื่ อ เปน การสงเสริม สนั บสนุ น การดํา เนิน งานและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ ในการประชาสัมพันธของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการใหบรรลุเปาหมายและ
ประสบความสําเร็จตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตอไป
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่ อ สร า งเครื อ ข า ยสื่ อ มวลชนในการส ง เสริ ม การประชาสั ม พั น ธ ข องสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒. เพื่ อ รั บ ฟ งคว าม คิ ด เห็ น ขอ งสื่ อ มวล ช น ต อ น โยบ าย การจั ดก ารศึ ก ษ าข อ ง
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเพื่ อ นํ า ข อ มู ล มาพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานและพั ฒ นาบุ ค ลากร
ผูปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธ
๓. เพื่ อ เสริ ม สร า งความสั ม พั น ธ ที่ ดี ร ะหว า งผู บ ริ ห ารและสื่ อ มวลชนอั น จะก อ ให เกิ ด
ประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๔.เปาหมาย
เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ (รอยละ ๘๐)
เชิงปริมาณ : ผูบริหาร เจาหนาที่ประชาสัมพันธกระทรวงศึกษาธิการและสื่อมวลชน จํานวน
๖๕ คน
ประกอบดวย
๑. ผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการ
(ปศธ.๑ รองปลัด ๓ ผตร. ๑๒ เลขาธิการ ๓ ผอ.สอ.สป. ๑) (๒๐)
๒. สื่อมวลชน (๓๕)
๓. เจาหนาที่ประชาสัมพันธของหนวยอื่น (๖ )
๔. เจาหนาที่ประชาสัมพันธสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (๑๔)

๕. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ
๑. แตงตั้งคณะทํางาน
๒. ประเมินและวิเคราะหการดําเนินงานของโครงการที่ผานมา
๓. วางแผนและกําหนดรายละเอียด/หลักดําเนินงานตามโครงการหลักสูตรเนื้อหาที่จะดําเนิน
โครงการ
๔. ติดตอประสานงานและทําหนังสือเชิญผูเกี่ยวของวิทยากรผูเชี่ยวชาญและผูเกี่ยวของ
๕. ดําเนินการตามโครงการ
๖. สรุปผลและประเมินตามเปาหมาย
และวัตถุประสงคตามที่ต้งั ไว
๖.ระยะเวลาดําเนินการ
เดือน มีนาคม ๒๕๖๐
๗.งบประมาณ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนดานการศึกษา กิจกรรมการดําเนินงานดานนโยบาย
และยุทธศาสตร กิจกรรมยอยดานประชาสัมพันธและเผยแพร จํานวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสน หาหมื่นบาทถวน)
๘. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ
๘.๑ ประเด็นความเสี่ยง ความเสี่ยงดา นการดําเนินงาน ดานบุคลากร เนื่องจากหนวยงาน
กลุมเปาหมายเปนสื่อมวลชน จะไมมีกําหนดการในการเขารวมแนนอน จึงทําใหการตอบรับเขารวม
การประชุ ม ไม แ น น อน ส ง ผลถึ ง การจั ด เนื้ อ หาในการประชุ ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู และส ง ผลถึ ง
งบประมาณการคาใชจาย
๘.๒ แนวทางบริหารความเสี่ยง คือผูรับ ผิดชอบโครงการจัดทํ าหนั งสือบั น ทึกแจงตนสังกัด
ของสื่อมวลชนและใหระบุชื่อบุคคลที่จะเขารวม และไมติดภารกิจในการปฏิบัติงานดานการขาว ใน
วันที่จัดประชุม ในสวนของคาใชจายจะมีการการันตีกับโรงแรมใหต่ํากวาบุคลากรที่แจงชื่อเขารวม
๙. ผูรับผิดชอบ
กลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๐. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ (รอยละ ๘๐)
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ไดรับทราบแนวคิดของสื่อมวลชนตอนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่ อ นํ าม า ใช เป น แน วท างก ารป รั บ เป ลี่ ย น น โย บ ายก ารจั ด ก ารศึ ก ษ าข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒. เกิ ดความสั ม พั นธ ที่ ดีร ะหวา งหนว ยงาน ผูบ ริหารและสื่ อมวลชน ซึ่ งจะส งเสริม ความ
รวมมืออันดีในการปฏิบัติงานรวมกันในอนาคต รวมถึงการพัฒนาการดํา เนิน งานและ
พัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธ
๓. ไดเครือขายสื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธของกระทรวงศึกษาธิการใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
****************

๑. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานการคลังของสํานักอํานวยการ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และหนวยงานกลางอื่นๆ ผูซึ่งมี
หนาที่ออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ แนวทาง และวิธีปฏิบัติดานการคลัง ไดมีการปรับปรุง
แกไขระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการคลังเพิ่มเติม ซึ่งบุคลากรดานการคลัง จะตองนํามาเปน
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น บุคลากรของกลุมบริหารงานคลังและสินทรัพย รวมทั้งบุคลากรที่รับผิดชอบ
งานดา นการคลังของทุกกลุม/ศูนย ในสังกัดสํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
ควรไดเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ ในการปฏิบัติงานดานการคลัง สามารถนําความรูไปปฏิบัติงาน
ที่ เกี่ย วขอ งไดอย างมีป ระสิทธิ ภาพ จึงจั ดให มีโครงการพั ฒนาสมรรถนะบุคลากรดานการคลั ง ของ
สํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหบุคลากรในสังกัดสํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีความรู ความเขา ใจเกี่ ยวกับ กฎหมาย ระเบี ย บ ของกระทรวงการคลั ง สํ านั กงบประมาณ และ
หนวยงานกลางอื่นๆ ที่เปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานดานการคลัง
๒. เพื่อใหบุคลากรในสังกัดสํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นําความรูที่ไดรบั ไปปรับใชและพัฒนางานดานการคลัง ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๔. เปาหมาย
บุคลากรในสังกัดกลุมบริหารงานคลังและสินทรัพย สํานักอํานวยการ และผูแทนทุก
กลุม/ศูนยในสังกัดสํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน ๖๕ คน
๕. วิธีดําเนินการ
๑. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
๒. จัดประชุมคณะทํางาน กําหนดกรอบการดําเนินงานโครงการ
๓. กําหนดหลักสูตรและกิจกรรม
๔. จัดประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานการคลัง ของสํานักอํานวยการ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๔.๑ บรรยาย /อภิปราย
๔.๒ ซักถาม – ตอบ
๖. ระยะเวลาดําเนินการ /สถานที่
เดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐ จังหวัดกาญจนบุรี
๗. งบประมาณ...

๗. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานพื้ น ฐานด า น
การพั ฒ นาและเสริม สร า งศั ก ยภาพคน ผลผลิ ต นโยบายและแผนด า นการศึ ก ษา กิ จ กรรมการ
ดําเนินงานดานนโยบายและยุทธศาสตร งบรายจายอื่น รายการคาใชจายในการพัฒนาครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา จํานวนเงิน ๓๑๓,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถวน)
๘. การวิเคราะหความเสี่ยงโครงการ
- ไมมี ๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
กลุม บริห ารงานคลังและสิ น ทรัพ ย สํา นั กอํา นวยการ สํา นั ก งานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
๑๐. การประเมินผลและตัวชี้วัด
รอยละของผูเขารับการอบรมมีคะแนนผานเกณฑประเมิน (รอยละ ๘๐)
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
บุคลากรในสังกัด สํา นัก อํา นวยการ สป. สามารถนํา ความรูที่ ไดรับ ไปปฏิ บัติแ ละ
พัฒนางานดานการคลัง ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
***************

๑. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกรของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หลักการและเหตุผล
ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนสวนราชการที่มีภารกิจในการสงเสริม
สนับสนุน นโยบายในการพัฒนาประเทศ ผานการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูของทรัพยากรบุคคล
โดยเฉพาะบุคลากร ในองคกรจะตองมีป ระสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับนโยบาย
ที่ กําหนดไว ประกอบกับ มาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
กําหนดใหสวนราชการมีหนาที่ดําเนินการใหมีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจแก
ขาราชการพลเรือนสามัญ เพื่อใหขา ราชการพลเรือนสามัญ มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพ
ชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ นอกจากนี้ สํานักงาน
ก.พ.ร. ได กํา หนดใหมีก ารวัด ระดับ ความสํา เร็จของการพัฒ นาคุณ ภาพการบริห ารจัด การภาครัฐ
(Public Sector Management Quality Award : PMQA ) ของสวนราชการระดับกรม ในหมวด ๑
การนําองคการ โดยกําหนดใหผูบริหารของสวนราชการจะตองสงเสริมใหมีกระบวนการและกิจกรรม
การเรียนรูเพื่อใหเกิดการบูรณาการและสรางความผูกพันรวมมือภายในองค กร รวมถึ งการสรา ง
แรงจูง ใจเพื่ อให บุ คลากรสามารถปฏิ บั ติง านไดต ามเปา หมายที่ กํา หนด อี ก ทั้ งเปน เกราะป อ งกั น
คุมครองและสงเสริมสนับสนุนคนดี คนเกง ใหมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานใหแกประเทศชาติสืบไป
ซึ่งผูบริหารทุกระดับจะตองมีศักยภาพในการเปนผูนําการบริหารราชการยุคใหม และมีบทบาทสําคัญ
ในการสรางบรรยากาศภายในองคกรใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน สงเสริมและพัฒนาบุคลากรให
มีความรูเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสรางความผูกพันความรวมมือภายในองคกร
เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถและมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านให สู ง ขึ้ น ไปสู ม าตรฐานสากล (High
Performance) กอ ใหเ กิดความเจริญ อยา งยั่ง ยืน ตอ การปฏิบัติงานตามภารกิจ ของสวนราชการ
ตอไป
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดเล็งเห็นความสําคัญและความเชื่อมโยงของ
ปจจัยต าง ๆ อันจะทํา ใหบุคลากรในสังกัดมีค วามรู ความผูกพั นภายในองคกร และเป นไปตามที่
กฎหมายกําหนด จึงไดจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดรับความรู และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณการทํางานรวมกัน โดยมีองคประกอบของความมีคุณธรรม
จริยธรรม ความรับผิดชอบ และการมีสวนรวมในเปาหมายเดียวกัน
๓.๒ เพื่อสรางเสริมใหบุคลากรของสํา นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความผูกพั นภายใน
องคกรอยางยั่งยืน
๓.๓ เพื่อสรางเสริมสรางมิตรภาพความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชา และ
สรางภาพลักษณที่ดีขององคกร
๔. เปาหมาย
บุคลากรทุกระดับในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน ๑,๐๐๐ คน

๕. วิธีดําเนินการ
๕.๑ การศึกษา วิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทําโครงการและกิจกรรม
๕.๒ เสนอขออนุมัติโครงการ
๕.๓ เตรียมการ ประสานงาน และการประชุมหารือรวมกัน
๕.๔ แจงหนวยงาน / ผูเกี่ยวของ เพื่อทราบและดําเนินการ
๕.๕ ดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการและกําหนดการ
๕.๖ การประเมินผลและรายงานผูบริหาร
๖. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัด
ใกลเคียง
๗. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตนโยบาและแผน
ดานการศึกษา กิจ กรรมการดําเนินงานดานนโยบายและยุทธศาสตรงบดําเนินงาน ของสํา นักงาน
ปลัด กระทรวงศึก ษาธิก าร เปนเงิน ทั้ง สิ้น ๕,๕๗๕,๐๐๐ บาท (หา ลา นหา แสนเจ็ดหมื่น ห า พั น
บาทถวน) *ขอรับ จัดสรรเพิ่มเติม* โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๗.๑ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ในอัตรา ๘๐ บาท x ๑,๐๐๐ คน x ๔ มื้อ
๓๒๐,๐๐๐ บาท
๗.๒ คาอาหารกลางวัน ในอัตรา ๓๕๐ บาท x ๑,๐๐๐ คน x ๒ มื้อ
๗๐๐,๐๐๐ บาท
๗.๓ คาอาหารเย็น ในอัตรา ๓๕๐ บาท x ๑,๐๐๐ คน x ๑ มื้อ
๓๕๐,๐๐๐ บาท
๗.๔ คาที่พักผูเขารวมโครงการ ๑,๘๐๐ บาท x ๔๕๕ หอง x ๑ คืน
๘๑๙,๐๐๐ บาท
๗.๕ คาที่พักผูเขารวมโครงการ ๑,๘๐๐ บาท x ๓๕ หอง x ๒ คืน
๑๒๖,๐๐๐ บาท
๗.๖ คาที่พักเจาหนาที่ดําเนินงาน ๑,๘๐๐ บาท x ๑๐ หอง x ๒ คืน
๓๖,๐๐๐ บาท
๗.๗ คาเชารถบัสปรับอากาศ ๑๒ คัน ๆ ละ ๑๙,๐๐๐ บาท
๒๒๘,๐๐๐ บาท
๗.๘ คาน้ํามันเชื้อเพลิงและคาผานทางพิเศษ สําหรับเจาหนาที่จัดทําโครงการ
๑๖,๐๐๐ บาท
๗.๙ คาวัสดุสาํ นักงาน
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๗.๑๐ คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๓๐,๐๐๐ บาท
๗.๑๑ คาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับเจาหนาที่จัดทําโครงการ
๕๐,๐๐๐ บาท
๗.๑๒ คาจัดจางบบริษัทเอกชนดําเนินการจัดกิจกรรม
๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท
รวมเปนเงิน
๕,๕๗๕,๐๐๐ บาท
๘. การวิเคราะหความเสี่ยงโครงการ
๘.๑ ประเด็นความเสี่ยงดานการดําเนินงาน
- จํานวนบุคลากรที่เขารับการอบรม (ตอบรับแลวไมสามารถเขารวมการอบรมได)
๘.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- ควรมีแบบตอบรับและการยืนยันทางโทรศัพทอีกครั้ง
- ตองประมาณการ และยืนยันยอดต่ํากวาจํานวนที่ตอบรับเขาอบรม รอยละ ๒๐

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
๙.๑ กลุมบริหารงานกลาง สํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๙.๒ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๐. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
๑๐.๑ การประเมินผลโครงการจากแบบสอบถาม / แบบสํารวจ
๑๐.๒ รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ (รอยละ 85)
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ขา ราชการและบุค ลากรทุก ระดับ ในสัง กัด สํา นัก งานปลัด กระทรวงศึก ษาธิก าร ไดรับ
ความรู และมีป ระสบการณ และสามารถนํา ไปพัฒ นาการปฏิ บั ติงานใหมี ประสิ ทธิ ภาพยิ่ งขึ้ น บน
พื้นฐานของการมีคุณธรรม จริย ธรรม ความรับผิดชอบ การมีสว นรว มและมีค วามผูกพัน ความรั ก
และสามัค คี ร ะหวา งบุค คล และระหวา งหน วยงาน มีทัศนคติที่ดี ในการปฏิบั ติงาน เพื่ อมุ งไปสู
ความสําเร็จและความเจริญยั่งยืนตามเปาหมายขององคกร
*****************

