โครงการ/กิจกรรม สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ งบประมาณ
เป้าประสงค์ที่ 1. หน่วยงานสามารถแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัตไิ ด้อย่างเป็นรูปธรรม
มาตรการที่ 1. จัดทานโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัตริ าชการ แผนงบประมาณ แผนเฉพาะด้าน ของกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. บูรณาการนโยบาย และยุทธศาสตร์ของทุกภาคส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับด้านการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการ 3 ระยะ
(พ.ศ. 2559-2560) ของกระทรวงศึกษาธิการ
(แผนการบริหารราชการแผ่นดิน)
โครงการประชุมปฏิบตั ิการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560
และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
โครงการประชุมปฏิบตั ิการจัดทาแผน
ปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ

2

3

4

5

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) กลุ่มผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

แผนฯ 1 ฉบับ

ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาแผนฯ (ระดับ 5)

ต.ค.-พ.ย.58

40,000 กลุ่มยุทธศาสตร์
และแผน ศธ.

งบดาเนินงาน

1. แผนปฏิบตั ิการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 สป.
2. แผน 3 ระยะ

1. จานวนแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ของสานักงาน
ปลัดกระทวงศึกษาธิการ
(จานวน 2 แผน)
ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาแผนฯ (ระดับ 5)

ต.ค.-58

350,000 กลุ่มยุทธศาสตร์
และแผน สป.

งบดาเนินงาน

พ.ย.-58

280,000 กลุ่มยุทธศาสตร์
และแผน ศธ.

งบดาเนินงาน

100,000 กลุ่มบริหารและ งบดาเนินงาน
บริการรทางวิชาการ

แผนฯ 1 ฉบับ

แผนฯ 1 ฉบับ

ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาแผนฯ (ระดับ 5)

ต.ค.-58

แผนฯ 1 ฉบับ

ระดับความสาเร็จของการ
จัดทาแผนฯ (ระดับ 5)

พ.ย.58-ก.พ.59

280,000 กลุ่มยุทธศาสตร์
และแผน ศธ.

งบดาเนินงาน
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ที่
6

7

8

9

10

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(สาหรับจัดทาคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

เป้าหมาย
แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 สป.

ตัวชี้วัดโครงการ

จานวนแผน
ปฏิบตั ิราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
ของสานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ
(แผนขอเงิน) จานวน 1 แผน
โครงการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
แผนฯ 1 ฉบับ
ระดับความสาเร็จของการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12
ของการจัดทาแผนฯ
(พ.ศ. 2560-2564)
(ระดับ 5)
โครงการประชุมปฏิบตั ิการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการศึกษา จานวนแผนพัฒนาการศึกษา
การพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวง ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ศึกษาธิการ ในช่วงแผนพัฒนา
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (พ.ศ. 2560-2564) ของ สป.
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จานวน 1 แผน
โครงการประชุมปฏิบตั ิการจัดทาแผน
แผนการบริหารความเสี่ยง
จานวนแผนการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ของ สป.
ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จานวน 1 ฉบับ
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
จังหวัดชายแดนที่มีอาณาเขต
พื้นที่ชายแดนชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
(พ.ศ.2559-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ
จังหวัดชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง

ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) กลุ่มผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ธ.ค.58-ม.ค.59

350,000 กลุ่มยุทธศาสตร์
และแผน สป.

งบดาเนินงาน

ต.ค.58-ก.ย.59

530,000 กลุ่มยุทธศาสตร์
และแผน ศธ.

งบดาเนินงาน

ก.พ.-59

350,000 กลุ่มยุทธศาสตร์
และแผน สป.

งบดาเนินงาน

ธ.ค.58-ก.พ.59

200,000 กลุ่มยุทธศาสตร์
และแผน สป.

งบดาเนินงาน

พ.ย.58-ก.ย. 59

740,340 กลุ่มแผนเฉพาะกิจ งบดาเนินงาน
เฉพาะพื้นที่
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ที่

11

12

โครงการ/กิจกรรม
10.1 การจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พื้นที่ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง
(พ.ศ.2559-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ
10.2 ติดตามผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ชายฝั่งทะเล
และเกาะแก่ง (พ.ศ.2559-2564)
ของกระทรวงศึกษาธิการ
10.3 จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปี
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
พื้นที่ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง
(พ.ศ.2559-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ
10.4 การจัดทาสัมประสิทธิค์ วามไม่เสมอภาค
(Gini Coefficient) ด้านการศึกษาในจังหวัด
ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา)
โครงการจัดทาแผนบูรณาการการพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวติ ของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของกระทรวงศึกษาธิการ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) กลุ่มผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

บุคลากรทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค จานวน 24 คน

เอกสารแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ

พ.ย.-58

144,000

บุคลากรทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ในพื้นที่เป้าหมาย

เอกสารติดตามผลการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์

ม.ค.-ก.ค.59

383,740

บุคลากรทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค จานวน 20 คน

เอกสารรายงานผลการ
ดาเนินงาน ประจาปีฯ

ก.ย.-59

142,000

บุคลากรทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค จานวน 20 คน

เอกสารรายงานสัมประสิทธิค์ วาม ต.ค.58-ก.ย.59
ไม่เสมอภาคฯ

70,600

แผนฯ 1 ฉบับ

ระดับความสาเร็จของการ
พ.ย.58-ก.ย.59
ดาเนินการจัดทาแผนฯ (ระดับ 5)

50,000 กลุ่มยุทธศาสตร์
และแผน ศธ.

1. แผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 1. แผนฯ จานวน 1 แผน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ธ.ค.58-ก.ย.59

งบดาเนินงาน

100,000 กลุ่มพัฒนานโยบาย งบดาเนินงาน
เร่งด่วน

32

ที่

13

14
15

16
17
18

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

2. รายงานผลการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษาเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โครงการประชุมปฏิบตั ิการจัดทาแผนปฏิบตั ิงาน 1. แผนปฏิบตั ิงานด้านการศึกษา
ด้านการศึกษาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(พ.ศ. 2557-2561)
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561)
2. รายงานผลการดาเนินงาน
ด้านการศึกษาตามแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2557-2561)
โครงการจัดทากลยุทธ์ของสถานศึกษาชายขอบ กลยุทธ์ของสถานศึกษาชายขอบ
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการประชุมปฏิบตั ิการจัดทายุทธศาสตร์
บุคลากรจากหน่วยงาน
และจุดเน้นการวิจัยของ สป. (พ.ศ. 2560-2564) ในสังกัด สป.

โครงการจัดทาข้อมูลวิชาการเพื่อการวางแผน
การศึกษา
โครงการศึกษานโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
การวิจัยของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) กลุ่มผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

2. รายงานผลฯ จานวน 1 เล่ม

1. แผนฯ จานวน 1 แผน

ธ.ค.58-ก.พ.59

125,000 กลุ่มพัฒนานโยบาย งบดาเนินงาน
เร่งด่วน

ธ.ค.58-พ.ค.59

225,000 กลุ่มพัฒนานโยบาย งบดาเนินงาน
เร่งด่วน
150,000 กลุ่มยุทธศาสตร์ งบดาเนินงาน
การวิจัยและพัฒนา

2. รายงานฯ
จานวน 1 เล่ม

จานวน 1 กลยุทธ์

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. ระดับความสาเร็จ
เม.ย.-มิ.ย..59
ของการกาหนดยุทธศาสตร์
การวิจัยของ สป.ปีงบประมาณ
(พ.ศ. 2560-2564) (ระดับ 5)
ระดับความสาเร็จของการดาเนิน ธ.ค.58-ก.ย.59
การจัดทาข้อมูลวิชาการฯ(ระดับ 5)
1 เล่ม
เม.ย.-ก.ย.59

บุคลากรในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่สนใจทางานวิจัย

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผู้ร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยน
เรียนรู(้ ร้อยละ 80)

5 เรื่อง

ก.ค.-ก.ย.59

50,000 กลุ่มยุทธศาสตร์ งบดาเนินงาน
และแผน ศธ.
100,000 กลุ่มพัฒนานโยบาย งบดาเนินงาน
เร่งด่วน
50,000 กลุ่มยุทธศาสตร์ งบดาเนินงาน
การวิจัยและพัฒนา

33

ที่

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ

19

โครงการประชุมปฏิบตั ิการจัดทาข้อเสนอการวิจัย บุคลากรของสานักงานปลัด
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ สามารถ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จัดทาข้อเสนอการวิจัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เม.ย.-มิ.ย.59

300,000 กลุ่มยุทธศาสตร์ งบดาเนินงาน
การวิจัยและพัฒนา

20

โครงการจัดทางานวิจัยภายใต้โครงการ
LEAP Programme ของสานักงานยูเนสโก
กรุงเทพมหานคร
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการพิจารณารายละเอียด จานวน 120 คน
คาของบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ต.ค.58-มี.ค.59

29,400 กลุ่มแผนเฉพาะกิจ งบดาเนินงาน
เฉพาะพื้นที่

21

ร้อยละของจานวนข้อเสนอ
การวิจัยของ สป. ที่สามารถ
ดาเนินการทั้งผ่านระบบ NRMS
และในรูปแบบเอกสารเสนอ วช.
ได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
(ร้อยละ 80)
เอกสารงานวิจัยฯ จานวน 1 ฉบับ เอกสารงานวิจัยภายใต้
โครงการ LEAP Programme

ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) กลุ่มผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

22

โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทาเป้าหมาย
การให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จานวน 35 คน

23

โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการทบทวนการอุดหนุน จานวน 50 คน
ค่าใช้จ่ายรายหัวให้แก่ผู้เรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดคาของบประมาณ
ต.ค.58-เม.ย.59
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ของกระทรวง
ศึกษาธิการ
เป้าหมายการให้บริการ
ธ.ค.58- ก.พ.59
กระทรวงศึกษาธิการและ
ในรูปแบบเอกสารและตัวชี้วดั
ค่าเป้าหมายที่เชื่อมโยงสอดคล้อง
กับงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อเสนอค่าใช้จ่ายรายหัว
ต.ค.58-ก.ย.59
ที่เหมาะสมสาหรับผู้เรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

50,000 กลุ่มวิเคราะห์
งบประมาณ ศธ.

งบดาเนินงาน

80,000 กลุ่มวิเคราะห์
งบประมาณ ศธ.

งบดาเนินงาน

300,000 กลุ่มวิเคราะห์
งบประมาณ ศธ.

งบดาเนินงาน
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ที่
24

25

26

27

28

29

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนา
จานวน 55 คน
กรอบแนวทางการดาเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการวิเคราะห์สังเคราะห์ จานวน 30 คน
เอกสารข้อมูลประกอบการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
จานวน 35 คน
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการประชุมปฏิบตั ิการจัดทางบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการประชุมทบทวนเป้าหมาย ผลผลิต
โครงการ กิจกรรม และ ตัวชี้วดั ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการประชุมปฏิบตั ิการปรับปรุง
เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จานวน 85 คน

ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) กลุ่มผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

กรอบแนวทางการดาเนิน
โครงการของ ศธ. ที่มีการพัฒนา
และใช้ได้ทนั เปิดภาคเรียน

ต.ค.58-ก.ย.59

180,000 กลุ่มวิเคราะห์
งบประมาณ ศธ.

งบดาเนินงาน

ข้อมูลประกอบการชี้แจง
ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของกระทรวงศึกษาธิการ
เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ใช้ในการจัดทาคาขอและเอกสาร
ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ ปี 2559
เอกสารคาของบประมาณ
ปี 2560

ธ.ค.58-พ.ค.59

60,000 กลุ่มวิเคราะห์
งบประมาณ ศธ.

งบดาเนินงาน

ต.ค.58-ก.ย.59

180,000 กลุ่มวิเคราะห์
งบประมาณ ศธ.

งบดาเนินงาน

ม.ค.-59

436,100 กลุ่มวิเคราะห์
งบประมาณ สป.

งบดาเนินงาน

จานวน 40 คน

มีการทบทวนเป้าหมายฯ
ปี 2560

พ.ย.-58

130,000 กลุ่มวิเคราะห์
งบประมาณ สป.

งบดาเนินงาน

จานวน 40 คน

เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

พ.ค.-58

207,000 กลุ่มวิเคราะห์
งบประมาณ สป.

งบดาเนินงาน
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ที่
30

31

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการพัฒนาทักษะการเตรียมข้อมูล
การนาเสนอและการสื่อสารด้านนโยบาย
และยุทธศาสตร์การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าหมาย
จานวน 60 คน

จานวน 25 คน

ตัวชี้วัดโครงการ
คาของบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการ

ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) กลุ่มผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
พ.ย.-58

220,200 กลุ่มวิเคราะห์
งบประมาณ สป.

งบดาเนินงาน

ต.ค.-58

61,100 กลุ่มวิเคราะห์
งบประมาณ สป.

งบดาเนินงาน
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