
ยุทธศาสตร์ที ่2. พัฒนาองค์ความรู้ดา้นนโยบาย ยุทธศาสตร์ การงบประมาณ การวิจัย การตดิตามประเมนิผลและรายงานผล
เป้าประสงค์ที ่1.  ผลงานทางวิชาการสามารถน าไปใชใ้นการบริหารและจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. บุคลากรดา้นนโยบาย ยุทธศาสตร์ งบประมาณ การวิจัย และการตดิตามประเมนิผลและรายงานผลของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 ไดร้ับการพัฒนาให้มศัีกยภาพเพ่ิมขึ้น

มาตรการที ่ 1. จัดท าและพัฒนารูปแบบ/วิธีการ ตดิตามประเมนิผลและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
2. เร่งพัฒนาขดีสมรรถนะบุคลากร
3. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ทีเ่อ้ือตอ่การบริหารและจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) กลุ่มผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
1 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการจัดท ารายงาน จ านวน 35 คน รายงานผลการด าเนินงาน ก.ย.-59 200,000 กลุ่มบริหาร งบด าเนินงาน

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิติัราชการ ตามแผนปฏบิติัราชการ และบริการ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจ าปงีบประมาณ ทางวชิาการ
ของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. พ.ศ. 2558 ของส านักนโยบาย

และยุทธศาสตร์
2 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการจัดท ารายงานผล จัดประชุม 3 คร้ัง รายงานผลการด าเนินงาน ม.ค.-59 500,000 กลุ่มติดตาม งบด าเนินงาน

การด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธกิาร คร้ังละ 3 วนั ของกระทรวงศึกษาธกิาร พ.ค.-59 ประเมินผล
และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร จ านวนคร้ังละ 35 คน และส านักงานปลัดกระทรวง ก.ย.-59 และรายงาน
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 และรายงานผล ศึกษาธกิาร จ านวน 4 เร่ือง
การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

3 โครงการประชุมปฏบิติัการประเมินผล จัดประชุม 1 คร้ัง รายงานผลการประเมินผล ก.พ.-59 250,000 กลุ่มติดตาม งบด าเนินงาน
แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิาร 3 วนั/50 คน แผนพฒันาการศึกษา ประเมินผล
ฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ของกระทรวงศึกษาธกิาร และรายงาน

จ านวน 1 เร่ือง

โครงการ/กิจกรรม ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) กลุ่มผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
4 โครงการประชุมปฏบิติัการประเมินผล จัดประชุม 2 คร้ัง รายงานผลการประเมิน ก.พ.-59 400,000 กลุ่มติดตาม งบด าเนินงาน

แผนปฏบิติัราชการของส านักงานปลัดกระทรวง คร้ังละ 3 วนั แผนปฏบิติัราชการของ สป. ประเมินผล
ศึกษาธกิาร และกระทรวงศึกษาธกิาร จ านวนคร้ังละ 40 คน และ ศธ. ประจ าปงีบประมาณ และรายงาน
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559 จ านวน 2 เร่ือง

5 โครงการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน เอกสารรายงานฯ ส.ค.-ก.ย.59 30,260 กลุ่มแผนเฉพาะกิจ งบด าเนินงาน
พฒันาคุณภาพชีวติประชาชน ตามตัวชี้วดั จ านวน 1 ฉบบั เฉพาะพื้นที่
ความจ าเปน็พื้นฐาน (จปฐ.) 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

6 โครงการติดตามและรายงานผลการด าเนิน นักเรียน นักศึกษา สามเณร 1. ติดตามและเก็บรวบรวม ธ.ค.58-ก.ย.59 200,000 กลุ่มพฒันานโยบาย งบด าเนินงาน
โครงการทนุการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ทนุการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งด่วน
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 และผู้ปฏบิติังานโครงการ  ครบ 4 สังกัด ได้แก่ สพฐ., 

ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สอศ., สกอ. และ พศ.
สพฐ. สอศ. สกอ. และ พศ. 2.  รายงานผลการด าเนิน

โครงการฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
จ านวน 1 ชุด

7 โครงการพฒันาขีดสมรรถนะข้าราชการที่สอดคล้อง บคุลากรส านักนโยบาย ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม ต.ค.58-ก.ย.59 572,700 กลุ่มบริหาร งบรายจ่ายอื่น
ตามภารกิจของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. และยุทธศาสตร์ สป. มีความรู้ ความเข้าใจ และบริการ

จ านวน 80 คน ในภารกิจของ สนย.สป. ทางวชิาการ
8 โครงการพฒันาบคุลากรด้านการวางแผนการศึกษา บคุลากรด้านการวางแผน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ เม.ย.-มิ.ย.59 320,000 กลุ่มยุทธศาสตร์ งบรายจ่ายอื่น

ของกระทรวงศึกษาธกิาร ประจ าปงีบประมาณ การศึกษาของกระทรวง ความเข้าใจด้านการวางแผน และแผน ศธ.
พ.ศ. 2559 ศึกษาธกิาร จ านวน 60 คน การศึกษา โดยมีคะแนน

หลังการฝึกอบรม เฉล่ียไม่ต่ ากวา่
ร้อยละ 70
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ที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) กลุ่มผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
9 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรด้านการวางแผน บคุลากรในสังกัด สป. บคุลากรผ่านเกณฑ์การทดสอบ เม.ย.-มิ.ย.59 400,000 กลุ่มยุทธศาสตร์ งบรายจ่ายอื่น

ยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร จ านวน 45 คน หลังการฝึกอบรม ร้อยละ 80 และแผน สป.
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

10 โครงการพฒันาบคุลากรด้านการติดตาม ประเมินผล จัดอบรม 1 คร้ัง 5 วนั/50 คน ร้อยละ 80 ของผูผู้เข้าร่วม ธ.ค.-58 400,000 กลุ่มติดตาม งบรายจ่ายอื่น
การด าเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษา โครงการมีความรู้เกียวกับ ประเมินผล
และแผนปฏบิติัราชการ ประจ าปงีบประมาณ การติดตาม ประเมินผลและ และรายงาน
พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธกิาร การจัดท ารายงานตามนโยบาย
และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร และแผนปฏบิติัราชการของ ศธ.

11 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรด้านงบประมาณ 28 คน ร้อยละ 80 ของบคุลากรที่เข้ารับ ต.ค.58-ก.ย.59 350,000 กลุ่มวเิคราะห์ งบรายจ่ายอื่น
ของกระทรวงศึกษาธกิาร การอบรมและแลกเปล่ียน งบประมาณ ศธ.

เรียนรู้ ในโครงการสามารถ
น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
จัดท างบประมาณใหม้ี
ประสิทธภิาพและเกิดประสิทธผิล

12 โครงการเสริมสร้างประสิทธภิาพงานวจิัย บคุลากร ในสังกัด สป. ร้อยละของผู้เข้ารับการพฒันา ม.ค.-มี.ค.59 500,000 กลุ่มยุทธศาสตร์ งบด าเนินงาน
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร ศักยภาพด้านการวจิัยที่ผ่านเกณฑ์ การวจิัยและพฒันา
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 การประเมิน (ร้อยละ 90)

ร้อยละของผู้เข้ารับการพฒันา
ศักยภาพ มีความพงึพอใจ
(ร้อยละ 80)

13 โครงการประชุมปฏบิติัการพฒันาศักยภาพ บคุลากรส านักนโยบาย ร้อยละของผู้เข้ารับการพฒันา ต.ค.-ธ.ค.58 800,000 กลุ่มบริหาร งบรายจ่ายอื่น
การปฏบิติังานของบคุลากร ส านักนโยบาย และยุทธศาสตร์ สป. ศักยภาพ มีความพงึพอใจ ก.ค.-ก.ย.59 และบริการ
และยุทธศาสตร์ สป. (2 คร้ัง) จ านวน 80 คน (ร้อยละ 80) ทางวชิาการ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดโครงการ ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) กลุ่มผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
14 โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏบิติังานในภารกิจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิติังาน ระดับความส าเร็จของการ ก.ค.-ก.ย.59 80,000 กลุ่มยุทธศาสตร์ งบรายจ่ายอื่น

ด้านการวางแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิาร ด้านการวางแผนการศึกษา จัดสัมมนาฯ (ระดับ 5) และแผน ศธ.
ทกุระดับในสังกัดส่วนราชการหลัก
และองค์กรในก ากับของกระทรวง
ศึกษาธกิาร จ านวน 60 คน

15 โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและพฒันา จ านวน 60 คน เครือข่ายนักจัดท างบประมาณ ธ.ค.-58 150,000 กลุ่มวเิคราะห์ งบรายจ่ายอื่น
เครือข่ายบคุลากรด้านการจัดท างบประมาณ งบประมาณ สป.
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร

16 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการพฒันาสมรรถนะ จ านวน 50 คน บคุลากรด้านการจัดท า ม.ค.-59 250,000 กลุ่มวเิคราะห์ งบรายจ่ายอื่น
และเพิ่มขีดความสามารถบคุลากร งบประมาณ มีสมรรถนะ งบประมาณ สป.
ด้านการจัดท างบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ ด้านการถ่ายทอดและส่ือสาร
พ.ศ. 2559 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร

17 โครงการจัดอบรมใหค้วามรู้ด้านความเสมอภาค ข้าราชการสังกัดกระทรวง ผู้เข้ารับการอบรม พ.ย.-มี.ค.59 233,000 กลุ่มแผนเฉพาะกิจ งบรายจ่ายอื่น
ระหวา่งหญิงชายของส านักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธกิาร จ านวน 30 คน จ านวน 30 คน เฉพาะพื้นที่
ศึกษาธกิาร   
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