โครงการ/กิจกรรม สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาองค์ความรู้ดา้ นนโยบาย ยุทธศาสตร์ การงบประมาณ การวิจัย การติดตามประเมินผลและรายงานผล
เป้าประสงค์ที่ 1. ผลงานทางวิชาการสามารถนาไปใช้ในการบริหารและจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. บุคลากรด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ งบประมาณ การวิจัย และการติดตามประเมินผลและรายงานผลของกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับการพัฒนาให้มศี ักยภาพเพิ่มขึ้น
มาตรการที่ 1. จัดทาและพัฒนารูปแบบ/วิธีการ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
2. เร่งพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร
3. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ทีเ่ อื้อต่อการบริหารและจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

1

โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทารายงาน
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.

จานวน 35 คน

2

โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทารายงานผล
การดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
และสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และรายงานผล
การดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
โครงการประชุมปฏิบตั ิการประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)

จัดประชุม 3 ครั้ง
ครั้งละ 3 วัน
จานวนครั้งละ 35 คน

3

จัดประชุม 1 ครั้ง
3 วัน/50 คน

ตัวชี้วัดโครงการ
รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ของสานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์
รายงานผลการดาเนินงาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ
และสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จานวน 4 เรื่อง
รายงานผลการประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
จานวน 1 เรื่อง

ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) กลุ่มผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ก.ย.-59

200,000 กลุ่มบริหาร
และบริการ
ทางวิชาการ

งบดาเนินงาน

ม.ค.-59
พ.ค.-59
ก.ย.-59

500,000 กลุ่มติดตาม
ประเมินผล
และรายงาน

งบดาเนินงาน

ก.พ.-59

250,000 กลุ่มติดตาม
ประเมินผล
และรายงาน

งบดาเนินงาน
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ที่
4

5

6

7

8

โครงการ/กิจกรรม
โครงการประชุมปฏิบตั ิการประเมินผล
แผนปฏิบตั ิราชการของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
พัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชน ตามตัวชี้วดั
ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการติดตามและรายงานผลการดาเนิน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เป้าหมาย
จัดประชุม 2 ครั้ง
ครั้งละ 3 วัน
จานวนครั้งละ 40 คน
เอกสารรายงานฯ
จานวน 1 ฉบับ

นักเรียน นักศึกษา สามเณร
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
และผู้ปฏิบตั ิงานโครงการ
ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
สพฐ. สอศ. สกอ. และ พศ.

โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะข้าราชการที่สอดคล้อง บุคลากรสานักนโยบาย
ตามภารกิจของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. และยุทธศาสตร์ สป.
จานวน 80 คน
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวางแผนการศึกษา บุคลากรด้านการวางแผน
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ
การศึกษาของกระทรวง
พ.ศ. 2559
ศึกษาธิการ จานวน 60 คน

ตัวชี้วัดโครงการ
รายงานผลการประเมิน
แผนปฏิบตั ิราชการของ สป.
และ ศธ. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 จานวน 2 เรื่อง

ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) กลุ่มผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ก.พ.-59

ส.ค.-ก.ย.59

1. ติดตามและเก็บรวบรวม
ธ.ค.58-ก.ย.59
ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ครบ 4 สังกัด ได้แก่ สพฐ.,
สอศ., สกอ. และ พศ.
2. รายงานผลการดาเนิน
โครงการฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
จานวน 1 ชุด
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม ต.ค.58-ก.ย.59
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในภารกิจของ สนย.สป.
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
เม.ย.-มิ.ย.59
ความเข้าใจด้านการวางแผน
การศึกษา โดยมีคะแนน
หลังการฝึกอบรม เฉลี่ยไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 70

400,000 กลุ่มติดตาม
ประเมินผล
และรายงาน

งบดาเนินงาน

30,260 กลุ่มแผนเฉพาะกิจ งบดาเนินงาน
เฉพาะพื้นที่

200,000 กลุ่มพัฒนานโยบาย งบดาเนินงาน
เร่งด่วน

572,700 กลุ่มบริหาร
และบริการ
ทางวิชาการ
320,000 กลุ่มยุทธศาสตร์
และแผน ศธ.

งบรายจ่ายอื่น

งบรายจ่ายอื่น

38

ที่

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

9

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวางแผน บุคลากรในสังกัด สป.
ยุทธศาสตร์ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 45 คน

10

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการติดตาม ประเมินผล จัดอบรม 1 ครั้ง 5 วัน/50 คน
การดาเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษา
และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ
และสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงบประมาณ 28 คน
ของกระทรวงศึกษาธิการ

11

12

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานวิจัย
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

บุคลากร ในสังกัด สป.

13

โครงการประชุมปฏิบตั ิการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบตั ิงานของบุคลากร สานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ สป. (2 ครั้ง)

บุคลากรสานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ สป.
จานวน 80 คน

ตัวชี้วัดโครงการ

ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) กลุ่มผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

บุคลากรผ่านเกณฑ์การทดสอบ
เม.ย.-มิ.ย.59
หลังการฝึกอบรม ร้อยละ 80
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ร้อยละ 80 ของผูผู้เข้าร่วม
ธ.ค.-58
โครงการมีความรู้เกียวกับ
การติดตาม ประเมินผลและ
การจัดทารายงานตามนโยบาย
และแผนปฏิบตั ิราชการของ ศธ.
ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่เข้ารับ ต.ค.58-ก.ย.59
การอบรมและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในโครงการสามารถ
นาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
จัดทางบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนา
ม.ค.-มี.ค.59
ศักยภาพด้านการวิจัยที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน (ร้อยละ 90)
ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนา
ศักยภาพ มีความพึงพอใจ
(ร้อยละ 80)
ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนา
ต.ค.-ธ.ค.58
ศักยภาพ มีความพึงพอใจ
ก.ค.-ก.ย.59
(ร้อยละ 80)

400,000 กลุ่มยุทธศาสตร์
และแผน สป.

งบรายจ่ายอื่น

400,000 กลุ่มติดตาม
ประเมินผล
และรายงาน

งบรายจ่ายอื่น

350,000 กลุ่มวิเคราะห์
งบประมาณ ศธ.

งบรายจ่ายอื่น

500,000 กลุ่มยุทธศาสตร์ งบดาเนินงาน
การวิจัยและพัฒนา

800,000 กลุ่มบริหาร
และบริการ
ทางวิชาการ

งบรายจ่ายอื่น

39

ที่
14

15

16

17

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบตั ิงานในภารกิจ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิงาน
ระดับความสาเร็จของการ
ด้านการวางแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการวางแผนการศึกษา
จัดสัมมนาฯ (ระดับ 5)
ทุกระดับในสังกัดส่วนราชการหลัก
และองค์กรในกากับของกระทรวง
ศึกษาธิการ จานวน 60 คน
โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนา
จานวน 60 คน
เครือข่ายนักจัดทางบประมาณ
เครือข่ายบุคลากรด้านการจัดทางบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการพัฒนาสมรรถนะ จานวน 50 คน
บุคลากรด้านการจัดทา
และเพิ่มขีดความสามารถบุคลากร
งบประมาณ มีสมรรถนะ
ด้านการจัดทางบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
ด้านการถ่ายทอดและสื่อสาร
พ.ศ. 2559 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านความเสมอภาค
ข้าราชการสังกัดกระทรวง
ผู้เข้ารับการอบรม
ระหว่างหญิงชายของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จานวน 30 คน
จานวน 30 คน
ศึกษาธิการ

ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) กลุ่มผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ก.ค.-ก.ย.59

80,000 กลุ่มยุทธศาสตร์
และแผน ศธ.

งบรายจ่ายอื่น

ธ.ค.-58

150,000 กลุ่มวิเคราะห์
งบประมาณ สป.

งบรายจ่ายอื่น

ม.ค.-59

250,000 กลุ่มวิเคราะห์
งบประมาณ สป.

งบรายจ่ายอื่น

พ.ย.-มี.ค.59

233,000 กลุ่มแผนเฉพาะกิจ งบรายจ่ายอื่น
เฉพาะพื้นที่

40

