แผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
รายละเอียดงาน/โครงการจําแนกตามผลผลิต/โครงการเทียบเทาผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของสํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แผนงานพื้นฐาน

นโยบายรัฐบาล ขอ 1 การปองกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
นโยบายรัฐบาล ขอ 4 การศึกษาและการเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายรัฐบาล ขอ 10 การสงเสริมการบริหารราการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
จุดเนน รมว.ศธ. ขอ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร ศธ. ขอ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
กลยุทธ สป. ขอ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ผลิต/โครงการเทียบเทาผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

เปาหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมายตัวชี้วัด

ผลผลิต : นโยบายและแผนดานการศึกษา
กิจกรรม : การดําเนินงานดานนโยบายและยุทธศาสตร
กิจกรรม : สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน
งบลงทุน
งบบริหารจัดการสํานักงาน
1. โครงการพระราชทานรางวัลแกนักเรียนนักศึกษา
ประจําปการศึกษา 2559

1. เพื่อสนองประราชปรารภ 1. ระดับความสําเร็จ

ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว
2. เพื่อเปนเกียรติประวัติ
แกนักเรียน นักศึกษา
ที่เรียนดีประพฤติดี และ
สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาดี
3. เพื่อใหมีแบบอยางอัน
ดีสําหรับเด็กและเยาวชน
รวมทั้งผูบริหารตระหนัก
และมีความตั้งใจในการ
กระทําดีเพื่อประโยชน
ของชาติ

ของการจัดโครงการ
2. รอยละความพึงพอใจ
ของผูเขารวมโครงการ
(รอยละ 85)

งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หนวย : ลานบาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
24.6640
9.5500 18.1659 11.1475
24.5629
9.4489 18.0648 11.0463
0.1011
0.1011
0.1011
0.1012
1.2140
5.0000
8.0000
9.0030
9.0030
9.1629

ระยะเวลา หนวยงานที่
(ระบุเดือน) รับผิดชอบ

รวม
63.5274
63.1229
0.4045
1.2140 ธ.ค.-59
31.0060 ต.ค.59-ก.ย.60
9.1629 ก.ค.-60

สอดคลองกับ
นย. รัฐบาล

จุดเนน รมว.ศธ.

10

6

ยุทธฯ ศธ. กลยุทธ สป.

6

1

หมายเหตุ

ผลิต/โครงการเทียบเทาผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
2. โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ

เปาหมายของโครงการ
1. เพื่อใหเด็กและเยาวชนไทย

มีความยึดมั่นในสถานชาติ

ศาสนาพระมหากษัตริย
และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระ
มหากษัตริยเปนประมุข
2. ประชาชนไดตระหนักถึง
ความสําคัญของเด็กและ
เยาวชนสนใจในการเลี้ยงดู

ตัวชี้วัด/

งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หนวย : ลานบาท)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1. ระดับความสําเร็จของการ 15.0000
จัดโครงการ
2. รอยละความพึงพอใจ
ของผูเขารวมโครงการ
(รอยละ 85)
คาเปาหมายตัวชี้วัด

ระยะเวลา หนวยงานที่
รวม
(ระบุเดือน) รับผิดชอบ
15.0000 ธ.ค.-59

สอดคลองกับ
นย. รัฐบาล

จุดเนน รมว.ศธ.

ยุทธฯ ศธ. กลยุทธ สป.

10

6

6

1

0.2000 ก.พ.-มี.ค.60

10

6

6

1

3.4445

1

6

6

1

อบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน

3. เพื่อใหเด็กไดรูจักหนาที่
ของตนและอยูในระเบียบ
วินัย
4. เพื่อเผยแพรปฏิญญา
สากลวาดวยสิทธิของเด็ก
5. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

เด็กและเยาวชนมีสุขภาพดี

ทั้งรางกายและจิตใจ
3. โครงการประกวดตราสัญลักษณ (โลโก) วันเด็กแหงชาติ

แหงชาติ ประจําป
4. โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ

0.2000

เพื่อใชเปนสัญลักษณวันเด็ก ระดับความสําเร็จของ

การจัดโครงการ
ระดับความสําเร็จของ
การจัดโครงการ

2.0000

1.0000

0.4445

ธ.ค.59 ก.ย.-60

หมายเหตุ

ผลิต/โครงการเทียบเทาผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
5. โครงการฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม
(การเปนขาราชการที่ด)ี

เปาหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมายตัวชี้วัด

เพื่อใหผูเขารับการอบรม 1.รอยละของผูเขารับการ
มีความรับผิดชอบงานราชการ อบรมมีคะแนนผาน
และประพฤติปฏิบัติตนเปน เกณฑประเมิน (รอยละ80)
ขาราชการที่ดีตามรอยพระ 2. รอยละความพึงพอใจ
ยุคลบาท ปรัชญาเศรษฐกิจ ของผูเขารวมโครงการ
พอเพียง ซึ่งจะสรางเสริม (รอยละ85)

งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หนวย : ลานบาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
0.3000

ระยะเวลา หนวยงานที่
(ระบุเดือน) รับผิดชอบ

0.3000

รวม
0.6000 ธ.ค.59,ส.ค.60

1.2000

1.2000 ส.ค.-ก.ย.60

สอดคลองกับ
นย. รัฐบาล

จุดเนน รมว.ศธ.

ยุทธฯ ศธ. กลยุทธ สป.

4

4

2

1

4

6

2

1

คุณลักษณะที่พึงประสงค
ของการเปนขาราชการยุคใหม

เพื่อปลุกฝง ปรัชญาการเปน

ขาราขการที่ดี เสริมสราง
สมรรถนะและทักษะที่จําเปน
สําหรับการปฏิบัติหนาที่ราชการ

สงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม การทํางานเปนทีม

และการพัฒนาเครือขายใน
การทํางานสําหรับขาราชการ

ที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ รวมถึงการสราง

สายสัมพันธิ์ที่ดีและเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
6. โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

เพื่อใหบุคลากรไดรับความรู 1.รอยละของผูเขารับการ

ของสํานักอํานวยการ ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ความเขาใจ สามารถ
ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนและ
พฤติกรรมที่ตอบสนอง
ตอคานิยมที่พึงประสงค
เพื่อใหบุคลากรมีการ
ทํางานเปนทีมมากขึ้น
และมีจิตมุงบริการที่ดี
เกิดการเสียสละมีน้ําใจ
ใหกันและกัน และแสดง
มุทิตาจิตตอเพื่อนรวมงาน
และที่จะอําลาชีวิตราชการ

อบรมมีคะแนนผานเกณฑ

ประเมิน(รอยละ 80)
2.รอยละความพึงพอใจ
ของผูเขารวมโครงการ
(รอยละ 85)

หมายเหตุ

ผลิต/โครงการเทียบเทาผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
7. โครงการสงขาราชการเขารับการอบรมหลักสูตรตางๆ
ที่หนวยงานภายนอกจัด

เปาหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด/

งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หนวย : ลานบาท)

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
0.2000
เพื่อใหขาราชการมีความรู 1.รอยละของผูเขารับการ
คาเปาหมายตัวชี้วัด

ความเขาใจ ทักษะสมรรถนะ อบรมมีคะแนนผานเกณฑ
ในการปฏิบัติงานตามแนวทาง ประเมิน (รอยละ 80)

ใหม ๆ ชวยวางแผนพัฒนา 2.รอยละความพึงพอใจ

หนวยงาน กฎหมายตาง ๆ ของผูเขารวมโครงการ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง (รอยละ 85)
และพัฒนาประเทศ
เพื่อใหขาราชการมีความรู
และเพื่อใหมีจิตสํานึก การ
เปนผูนําองคกรและนําไป
ปฏิบัติเพื่อเสริมสราง
ความมั่นคงของประเทศได
อยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อเสริมสรางทักษะในการใช

วิธีการ เครื่องมือ และเทคนิค

ทางการจัดการสมัยใหม
อันจะสามารถนําไปปรับใช
กับองคกรของตนเองได
หรือผูรวมงานไดอยางเหมาะสม

เพื่อสรางโอกาสใหมีการ
แลกเปลี่ยนความรู ความคิด

และประสบการณระหวาง
หนวยงาน จะทําใหสามารถ
นํามาปรับปรุงพัฒนา ตอยอด

ใหมีประสิทธิภาพอยางกวาง

ขวางขึ้น

ระยะเวลา หนวยงานที่
รวม
(ระบุเดือน) รับผิดชอบ
0.2000 มิ.ย.-ก.ย.60

สอดคลองกับ
นย. รัฐบาล

จุดเนน รมว.ศธ.

4

4

ยุทธฯ ศธ. กลยุทธ สป.

6

1

หมายเหตุ

ผลิต/โครงการเทียบเทาผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

เปาหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมายตัวชี้วัด

งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หนวย : ลานบาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

ระยะเวลา หนวยงานที่
(ระบุเดือน) รับผิดชอบ

สอดคลองกับ
นย. รัฐบาล

จุดเนน รมว.ศธ.

4

6

ยุทธฯ ศธ. กลยุทธ สป.

เพื่อเสริมสรางความรู
ความเขาใจ และแลกเปลี่ยน

ความคิดระหวางผูเกษียณ
อายุราชการ การปรับตัว
การเสริมสรางคุณภาพชีวิต
และคุณคาของชีวติ ภายหลัง

เกษียณอายุราชการ มีการ
แลกเปลี่ยนความรูประสบการณื

รวมกันและสรางเครือขาย
ในการสรางกลุมเพื่อทํา
ประโยชนแกสังคมเพิ่ม
มากขึ้น
8. โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานตางๆของขาราชการ
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อใหขาราชการมีความรู 1.รอยละของผูเขารับการ
ความเขาใจในการจัดทําแผน อบรมมีคะแนนผานเกณฑ

ยุทธศาสตรการพัฒนา ประเมิน (รอยละ 80)
ชาราชการของ สป. และ 2.รอยละความพึงพอใจ
ไดแผนยุทธศาสตรการ ของผูเขารวมโครงการ)
พัฒนาบุคลากรใหมี
(รอยละ 85
ความทันสมัย สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
ของชาติ แผนพัฒนาบุคลากร

ของสํานักงาน ก.พ. ของ
ของกระทรวงศึกษาธิการ
และบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป
นําไปสูการปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิผล

0.0500

0.0500

ธ.ค.-59

6

1

หมายเหตุ

ผลิต/โครงการเทียบเทาผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
9. โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการเขียนผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนใหดํารง
ตําแหนงที่สูงขึ้น

เปาหมายของโครงการ
เพื่อใหขาราชการในสังกัด

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมายตัวชี้วัด
1.รอยละของผูเขารับการอบรม

งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หนวย : ลานบาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
0.4370

ระยะเวลา หนวยงานที่
รวม
(ระบุเดือน) รับผิดชอบ
0.4370 ธ.ค.-59

สอดคลองกับ
นย. รัฐบาล

จุดเนน รมว.ศธ.

ยุทธฯ ศธ. กลยุทธ สป.

4

4

6

1

4

6

6

1

สป. มีความรูความเขาใจ มีคะแนนผานเกณฑ
และสามารถเขียนผลงานทาง ประเมิน (รอยละ 80)
วิชาการเพื่อขอรับการประเมิน 2.รอยละความพึงพอใจของ

เพื่อเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้นได ผูเขารวมโครงการ
เพื่อใหมีแนวทางและรูปแบบ (รอยละ 85)

การเขียนผลงานทางวิชาการ

เพื่อขอรับการประเมิน
เพื่อเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้น

ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
สามารถนําความรูและวิธิการ
ที่ไดจากการอบรมไปถายทอด

ใหกับขาราชการในสังกัด สป.

ใหสามารถเขียนผลงานทาง
วิชาการเพื่อขอรับการประเมิน

เพื่อเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้นได

10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนอัตรากําลัง
ของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

แผนอัตรากําลังของ
1.ประเมินผลความสําเร็จ
กระทรวงศึกษาธิการและ ของการจัดประชุมเชิง
สป. มีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติการจัดทําแผน
ประสิทธิผลและสามารถนํา อัตรากําลังของ ศธ.
ไปใชในการปฏิบัติงาน 2. ระดับความสําเร็จของ
ไดจริง
การจัดทําแผนอัตรากําลัง
แผนอัตรากําลังของ
ของ ศธ.
กระทรวงศึกษาธิการและ
สป. รวมจํานวน 2 แผน

0.3500

0.3500

ธ.ค.-59

หมายเหตุ

ผลิต/โครงการเทียบเทาผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
11. โครงการประชุมสัมมนาเครือขายสื่อมวลชนเพื่อการ
ประชาสัมพันธของ สป.

12. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานการคลัง
ของสํานักอํานวยการ สป.

เปาหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมายตัวชี้วัด

เปนการสรางความเขาใจ รอยละความพึงพอใจ
ประสานการทํางาน สราง ของผูเขารวมโครงการ
ความสัมพันธที่ดรี ะหวาง (รอยละ 85)
สื่อมวลชนกับผูบริหาร
และนักประชาสัมพันธ
บุคลากรในสังกัดกลุม

รอยละของผูเขารับการ

งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หนวย : ลานบาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
0.3500

0.3130

ระยะเวลา หนวยงานที่
รวม
(ระบุเดือน) รับผิดชอบ
0.3500 มี.ค.-60

0.3130

สอดคลองกับ
นย. รัฐบาล

จุดเนน รมว.ศธ.

ยุทธฯ ศธ. กลยุทธ สป.

4

6

6

1

ธ.ค.-59

4

6

2

1

ก.ย.-60

4

6

6

1

หมายเหตุ

บริหารงานคลังและสินทรัพย อบรมมีคะแนนผาน

สอ.สป. นําความรูที่ไดรับ เกณฑประเมิน (รอยละ 80)
ไปพัฒนา งานใหมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลตอองคกร
13. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและการแลกเปลี่ยน
1. บุคลากรของ สป. ไดรับ 1. การประเมินผลโครงการ
เรียนรูภายในองคกรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ความรูและมีการแลกเปลี่ยน จากแบบสอบถาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประสบการณการ
/แบบสํารวจ
ทํางานรวมกัน
2. รอยละความพึงพอใจ
2. สรางเสริมใหบุคลากร สป. ของผูเขารวมโครงการ
มีความผูกพันภายในองคกร (รอยละ 85)
3. สรางเสริมมิตรภาพความ

สัมพันธอันดีระหวาง
ผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชา

รอการ
จัดสรร

