
ตัวช้ีวดั/ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่ับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 
20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.

รวมงบประมาณ 101.4986 36.7342 6.9178 8.2117 153.3623
1. โครงการจดังานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 
2561

เพื่อให้ประชาชนได้
ตระหนักถงึความส าคัญ
ของเด็กและเยาวชน สนใจ
ในการเล้ียงดูอบรม ส่ังสอน
เด็กและเยาวชน

ผู้เขา้ร่วมงานในส่วนกลาง
ไมน่้อยกว่า 50,000 คน

1. ระดับความส าเร็จ
ของการจดัโครงการ       
2. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เขา้ร่วมโครงการ (ร้อย
ละ 85)

15.0000 15.0000  ม.ค.61 สอ. 3 1 4 6

2. โครงการจดังานเทิดพระเกยีรติพระบรม-
วงศานุวงศ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3.8416 0.3966 0.3966 0.3967 5.0315

  2.1 จดังานเทิดพระเกยีรติพระบรมวงศานุวงศ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เพื่อเฉลิมพระเกยีรติและ
น้อมถวายพระพรชยัมงคล
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัวสมเด็จพระนาง
เจา้สิริกต์ิิพระบรมราชนิีนาถ
ในรัชกาลที9่ และพระบรม
วงศานุวงศ์

ผู้บริหาร ขา้ราชการ ครู 
อาจารย์ นักเรียน 
นักศึกษา ผู้ปกครอง 
และประชาชนทั่วไปได้เขา้
ร่วมตลอดทั้งโครงการไม่
น้อยกว่า 5,000 คน

1. ระดับความส าเร็จ
ของการจดัโครงการ        
2. ผู้เขา้ร่วมโครงการ
มคีวามพึงพอใจ 
(ร้อยละ 85)

3.4450 3.4450 ต.ค.-ธ.ค.60 สอ. 1 5 1 6

  2.2 เทิดพระเกยีรติพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อจดักจิกรรมร าลึกถงึ
พระมหากรุณาธิคุณและ
กจิกรรมเทิดพระเกยีรติ

บุคลากรในสังกดั
กระทรวงศึกษาธิการ 
นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชน

ระดับความส าเร็จกจิกรรม
ร าลึกพระมหากรุณาธิคุณ
และกจิกรรมเทิดพระเกยีรติ 
(ระดับ 5)

0.3966 0.3966 0.3966 0.3967 1.5865 ต.ค.-ธ.ค.60 สนย. 1 5 1 6

3. โครงการประชมุชี้แจงการจดัท ารายงานการเงิน
และแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงาน
ในระบบ GFMIS ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เพื่อให้ผู้เขา้รับการอบรม 
มคีวามรู้ ความเขา้ใจในการ
จดัท ารายงานการเงิน
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560

บุคลากรในสังกดั
ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ผู้รับผิดชอบ
การปฏิบัติงานด้านบัญช ี
จ านวน 100 คน

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เขา้ร่วมประชมุฯ 
(ไมน่้อยกว่าร้อยละ 85)

0.3000 0.3000  ต.ค.60 สอ. 6 6 10 6

4. โครงการประชมุเชงิปฏิบัติการการวิเคราะห์
ระบบงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อให้ผู้เขา้ร่วมประชมุ
สามารถออกแบบระบบ
การท างานระหว่าง

บุคลากรสังกดั ศธภ.และ
ศธจ.จ านวน 50 คน 

ได้ระบบงานของ สป . 
(ศธภ.และศธจ.) เกดิ
ประสิทธิผล

0.3500 0.3500  ม.ีค.61 สอ. 6 6 10 6

4.2 ตารางรายละเอียดงาน/โครงการตามประเด็นยุทธศาตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ สป.ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจดัการให้มีประสทิธิภาพ

เป้าประสงค์ สป.  1 หน่วยงานมีระบบบริหารจดัการที่มีประสทิธิภาพ


โครงการ/กิจกรรมหลกั
วตัถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท)  ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคลอ้ง

58



ตัวช้ีวดั/ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่ับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 
20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.


โครงการ/กิจกรรมหลกั
วตัถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท)  ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคลอ้ง

หน่วยงานภายใน สป.และ
หน่วยงานที่สังกดัองค์กร
หลักที่อยู่ในพื้นที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

5. โครงการประชมุเชงิปฏิบัติการจดัท าแผนปฏิบัติ
ราชการและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี

1. เพื่อจดัท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 (แผนใชเ้งิน)
2. เพื่อจดัท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 2563 
(แผนขอเงิน)
3. เพื่อจดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2561

ขา้ราชการ ศทก. จ านวน 
38 คน

1. จ านวนแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 (แผนใชเ้งิน) 
(1 ฉบับ)
2. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2563 (แผนขอเงิน)(1 ฉบับ)
3. รายงานผลการด าเนิน 
งานประจ าปี 2561(1 ฉบับ)

0.2090 0.2090  ก.ย.61 ศทก. 6 6 4 6

6. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ (PMQA)

1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการจดัการขอ้มลู 
การวัด วิเคราะห์ การ
ทบทวนผลการด าเนินงาน
และการจดัการความรู้ของ 
สป.ศธ. และของ ศทก. ให้
เป็นไปเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ
PMQAหมวด 4
2. เพื่อให้บุคลากรในสังกดั
สป. ได้รับความรู้เกี่ยวกบั
ระบบการวัดผลการด าเนิน 
งานของ สป. และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯที่
ชว่ย ในการปฏิบัติงาน 
สามารถน าความรู้มาปฏิบัติ 
งานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น

1. บุคลากรผู้แทน
หน่วยงานในสังกดั สป. 
และ ศทก. จ านวน
ไมน่้อยกว่า 70 คน
2. สป.และ ศทก.มกีาร
พัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพ
การบริหารจดัการภาครัฐ
หมวด 4 เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง เต็มรูปแบบตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐที่ก าหนด

ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร มผีล
การตรวจประเมนิองค์กร 
ประจ าปีงบประมาณ 2560
 ตามเกณฑ์คุณภาพบริหาร
จดัการภาครัฐ PMQA 
หมวด 4 สูงขึ้น

0.1935 0.0065 0.2000 พ.ย.60- ก.ย.61 ศทก. 6 6 10 6

7. โครงการประชมุปฏิบัติการจดัท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกจิการนักเรียน
 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร)

เพื่อจดัท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของส านักฯ (ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณที่ได้รับ
จดัสรร)

1 แผน แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2561 
ของส านักการลูกเสือ
ยุวกาชาดและกจิการ
นักเรียน (1 แผน)

0.3340 0.3340 ต.ค.60 สกก. 6 6 4 6
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ตัวช้ีวดั/ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่ับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 
20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.


โครงการ/กิจกรรมหลกั
วตัถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท)  ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคลอ้ง

8. โครงการประชมุเชงิปฏิบัติการประเมนิผล
แผนปฏิบัติราชการและจดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 2560 ของส านักการลูกเสือ 
ยุวกาชาดและกจิการนักเรียน

เพื่อจดัท ารายงานการ
ประเมนิผลแผนปฏิบัติ
ราชการและจดัท ารายงาน
ผลการด าเนินงาน ประจ าปี
 2560 ส าหรับเป็นฐาน 
ขอ้มลูผลการด าเนินงานและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

2 เร่ือง รายงานการประเมนิผล
แผนปฏิบัติราชการ 
และรายงานผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 2560 
(2 เร่ือง)

0.1200 0.1200 พ.ย.60 สกก. 6 6 4 6

9. โครงการประชมุติดตามและประเมนิผล
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561
ของส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกจิการ
นักเรียน

เพื่อติดตามและประเมนิผล
การปฏิบัติราชการให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของส านักฯ

4 คร้ัง จ านวนคร้ังในการติดตาม
ผลการปฏิบัติราชการ 
(4 คร้ัง)

0.0616 0.0616 ต.ค.60-ก.ย.61 สกก. 6 6 4 6

10. โครงการประชมุเชงิปฏิบัติการจดัท าและ
ติดตามผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการระดับส านัก

เพื่อให้บุคลากรให้มคีวามรู้
ความเขา้ใจ ในรายละเอยีด
ตัวชี้วัดเพื่อประกอบ
ค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับส านัก

1 เร่ือง คู่มอืรายละเอยีดตัวชี้วัด
เพื่อประกอบค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.2561
(1 เร่ือง)

0.0558 0.0558 ต.ค.60-ก.ย.61 สกก. 6 6 4 6

11. โครงการจดัระบบการวางแผน การงบประมาณ
และการติดตามประเมนิผลการด าเนินงาน
ของส านักงาน ก.ค.ศ.

เพื่อพัฒนาระบบการ
วางแผนการงบประมาณ
การติดตามประเมนิผลให้มี
ประสิทธิภาพ

1 ค าขอ
1 แผน
1 ฉบับ

จ านวนค าขอ (1 ค าขอ)
จ านวนแผน (1 แผน)
จ านวนรายงานปี (1 ฉบับ)

0.2700 0.2250 0.2250 0.1800 0.9000 ต.ค.60-ก.ย.61 ส านักงาน
ก.ค.ศ

6 6 4 6

12. โครงการพัฒนาระบบราชการแนวใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพบริหาร
จดัการของส านักงาน ก.ค.ศ.

 4 กจิกรรม จ านวนกจิกรรม 
(4 กจิกรรม)

0.3000 0.2500 0.2500 0.2000 1.0000 ต.ค.60-ก.ย.61 ส านักงาน
ก.ค.ศ

6 6 10 6

13. โครงการบริหารงานตรวจสอบภายใน เพื่อบริหารงานตรวจสอบ
ภายใน

20 รายงาน จ านวนรายงาน 
(20 รายงาน)

0.0030 0.0025 0.0025 0.0020 0.0100 ต.ค.60-ก.ย.61 ส านักงาน
ก.ค.ศ

6 6 10 6

14. โครงการประชมุปฏิบัติการจดัท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
และจดัท ารายละเอยีดงบประมาณรายจา่ย 
ประจ าปี พ.ศ. 2562

1. เพื่อจดัท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
2. เพื่อจดัท าแผนปฏิบัติ
ราชการฯ

1. จดัประชมุปฏิบัติการ
จดัท าแผนปฏิบัติราชการ 
ฯของส านักและ ผตร.ศธ. 
2. มแีผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
2561

มแีผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
2561 และรายละเอยีดค า
ของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562

0.0143 0.0143 ต.ค 60 สตผ. 6 6 4 6

15. โครงการประชมุคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมนิผลการจดัการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ

1. เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน
การประชมุของคณะกรรม 
การติดตามฯของ ศธ. ได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ

1. จดัประชมุ คณะ
กรรมการฯ 2 คร้ัง /ปี    
2. ประชมุคณะ
อนุกรรมการฯ 2 คร้ัง/ปี 

1. จ านวนคร้ังที่ประชมุ
คณะกรรมการติดตามฯ 
และคณะอนุกรรมการฯ    
2. ผลการด าเนินงานตาม
มติและขอ้เสนอแนะ

0.0780 0.0780 0.1560 ต.ค60-ก.ย.61 สตผ. 6 6 4 6
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ตัวช้ีวดั/ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่ับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 
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 (สศช.)

นโยบาย
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ยทุธศาสตร์
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โครงการ/กิจกรรมหลกั
วตัถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท)  ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคลอ้ง

2.เพื่อติดตามและ
ด าเนินการตามมติและ
ขอ้เสนอแนะจากผลการ
ประชมุคณะกรรมการ
ติดตามฯ

3. ประชมุคณะประเมนิฯ 
2 คร้ัง /ปี

16. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานในการ
ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. เพื่อปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุน ผตร.ศธ.ในการ
ตรวจราชการกรณีปกติ 
และกรณีพิเศษ
2. เพื่อปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุน ผตร.ศธ.ในการ
ตรวจราชแบบบูรณาการ
ร่วมกบัส านักนายกรัฐมนตรี
3. เพื่อร่วมเป็นคณะตรวจ
ราชการของ ผตร. ในพื้นที่
ทุกภูมภิาคของประเทศ

ผช.ผตร.ศธ. 
และผู้เกี่ยวขอ้ง

จ านวนคร้ังในการร่วม
ติดตามฯ กบั ผตร.ศธ.
(10 คร้ัง/ปี)

0.1391 0.2203 0.2203 0.2203 0.8000 ต.ค60-ก.ย.61 สตผ. 6 6 4 6

17. โครงการประชมุปฏิบัติการจดัท าค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ และจดัท าตัวชี้วัดรายบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. เพื่อเป็นกรอบแนวทาง 
หรือคู่มอืการปฏิบัติราชการ
2. เพื่อขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงานในภาพรวม
ของ สป.
3. เพื่อเป็นเคร่ืองมอืในการ
วัดผลการปฏิบัติงาน

บุคลากร สตผ. 
จ านวน 32 คน

กรอบแนวทางหรือคู่มอืการ
ปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการฏิบัติราชการ

0.1757 0.1757 พย.2560 สตผ. 6 6 10 6

18. โครงการประชมุเชงิปฏิบัติการจดัท ารายงานผล
การตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561

1. เพื่อก าหนดประเด็นการ
ตรวจราชการ และจดัท า
เคร่ืองมอืเกบ็ขอ้มลู 
2. เพื่อให้ได้เคร่ืองมอืในการ
เกบ็ขอ้มลูเพื่อการตรวจ
ราชการ
3. เพื่อสร้างเคร่ืองมอืและ
ตัวชี้วัดในการตรวจสอบ
และประเมนิผล
4. เพื่อจดัท ารายงานผลการ
ตรวจราชการของ ผตร.ศธ.
ในภาพรวมกรณี

1.จดัประชมุท าเคร่ืองมอืฯ
เพื่อการตรวจราชการ
2. จดัประชมุเชงิ
ปฏิบัติการสรุปผลจดัท า
รายงานผลการตรวจ
ราชการ

1. ระดับความส าเร็จของ
การจดัท าเคร่ืองมอืการ
จดัเกบ็ขอ้มลู                
2. รายงานผลการตรวจ
ราชการของ ผตร.ศธ.

0.0275 0.2355 0.2630 ต.ค.60 - 
เม.ย.61 สตผ. 6 6 4 6
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ตัวช้ีวดั/ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่ับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 
20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.


โครงการ/กิจกรรมหลกั
วตัถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท)  ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคลอ้ง

ปกติและแบบบูรณาการ5 
เพื่อน าเสนอสรุปผลการ
ด าเนินงานประเด็นนโยบาย
ส าคัญ(Issue)ในรายงานผล
การตรวจราชการแบบ
บูรณาการของ ศธ.

19. โครงการจดัท าระบบขอ้มลูสารสนเทศ
เพื่อการตรวจ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล 
การจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

1. เพื่อพัฒนาระบบขอ้มลู
สารสนเทศ
2. เพื่อให้การตรวจ ติดตาม
และการใชข้อ้มลูเป็นไป
อย่างมปีระสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การด าเนินการ
ส ารวจ จดัเกบ็ รวบรวม
ประมวลผลขอ้มลูทาง
การศึกษา

มรีะบบฐานขอ้มลู
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การตรวจราชการของ 
ผตร.ศธ.

1. ระดับความส าเร็จของ
การจดัท าฐานขอ้มลู
สารสนเทศ
2. ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาระบบขอ้มลู
สารสนเทศเพื่อการตรวจ

0.2300 0.2300 พ.ย.60 -
ก.ย.61 สตผ. 6 6 4 6

20. โครงการติดตามประเมนิผลตามแผน
การตรวจราชการและนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561

1 เพื่อจดัท าแผนการ
ติดตามประเมนิผล        
2. เพื่อก าหนดตัวชี้วัด
และจดัท าเคร่ืองมอืในการ
ติดตามประเมนิผล
3. เพื่อจดัท ารายงานผลการ
ด าเนินโครงการติดตาม
ประเมนิผล

1. จดัประชมุ 2 คร้ังๆ ละ
25 คน 
2. ลงพื้นที่ติดตามผล 
4 คร้ัง ๆ ละ 3 วัน

มขีอ้มลูผลการด าเนิน
โครงการติดตามประเมนิผล
การตรวจราชการตาม
แผนการตรวจ
ราชการตามนโยบาย
ของ ศธ.

0.2630 0.2630 ต.ค.60 -
ก.ย.61 สตผ. 6 6 4 6

21. โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจยั (Routine
 to Research)เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ
และติดตามประเมนิผล

1. เพื่อส่งเสริมและสนับ 
สนุนให้บุคลากรได้เรียนรู้ 
และเขา้ใจวิธีการพัฒนา
งานวิจยั
2. เพื่อศึกษาวิจยัเกี่ยวกบั
ประเด็นปัญหาในการ
ตรวจราชการ
3. เพื่อให้บุคลากรที่ได้จาก
วิธีการวิจยัแบบ R2R ไป
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ด้านการตรวจราชการ

1.ฝึกอบรม 2 รุ่น ๆ ละ 
50 คน  รวม 100 คน 
2.การศึกษาวิจยั  อย่าง
น้อย 25 เร่ือง
3. การผลิตส่ือ CD เพื่อ
เผยแพร่

1. จ านวนผู้เขา้รับการ
ฝึกอบรมไมต่่ ากว่าเป้าหมาย
2. ผลการวิจยัเกี่ยวกบั
ประเด็นปัญหาในการตรวจ
ราชการฯ
3. ร้อยละ 90 ของผู้เขา้รับ
การฝึกอบรมมคีววามรู้ 
ความเขา้ใจ

0.1000 0.1000 พ.ย.60 -
ก.ค..61 สตผ. 6 6 4 6
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ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่ับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 
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แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.


โครงการ/กิจกรรมหลกั
วตัถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท)  ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคลอ้ง

22. โครงการติดตามประเมนิผลการจดัการศึกษา 
ตามนโยบายที่เป็นจดุเน้นพิเศษของ
กระทรวงศึกษาธิการ

1. เพื่อติดตามและ
ประเมนิผลการด าเนินงาน
โครงการส าคัญตามนโยบาย
รัฐบาล และ
กระทรวงศึกษาธิการ

ติดตามประเมนิผล
การจดัการศึกษาตาม
นโยบายที่เป็นจดุเน้น
พิเศษ ของ ศธ. จ านวน 
1-2 นโยบาย

1. รายงานการติดตาม
ประเมนิผลการจดัการ 
ศึกษาตามนโยบายที่เป็น
จดุเน้นพิเศษของ ศธ. 
จ านวน 1-2 เร่ือง

0.2630 0.2630 ก.ค.-ก.ย.61 สตผ. 6 6 4 6

2. เพื่อค้นหา ปัญหา 
อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ
ในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามนโยบายที่
เป็นจดุเน้นพิเศษ ของ ศธ.

2. ระดับความส าเร็จในการ
น าผลการติดตามประเมนิผล
 ไปปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานตามนโยบาย

23. โครงการสนับสนุนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เพื่อสนับสนุนการลงพื้นที่
ตรวจราชการของ ผตร.ศธ.

ผตร.ศธ. ประจ าเขตตรวจ
ราชการที่ 1-18 และ 
กทม. สามารถลงพื้นที่
ตรวจราชการกรณีปกติ 
และกรณีพิเศษ หรือการ
ตรวจราชการ
แบบบูรณาการ

1. จ านวนคร้ังในการร่วม
ติดตามและสนับสนุนการ
ตรวจราชการกบั ผตร.ศธ. 
ไมน่้อยกว่า 12 คร้ัง /ปี /
เขตตรวจราชการ         
2. จ านวนรายงานผลการ
ตรวจราชการที่เสนอ
ผู้บริหารระดับสูง

0.4075 0.4075 0.4075 0.4075 1.6300 ต.ค.60 - ก.ย.61 สตผ. 6 6 4 6

24. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 1. เพื่อส่งเสริม สนับสุนน ด าเนินการติดตาม 1. มกีารอบรมพร้อมชี้แจง 2.1310 0.7090 2.8400 ก.พ.-
เม.ย.61 สตผ. 6 6 4 6
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล การด าเนินงานของ ประเมนิผล และส่งเสริม การตรวจราชการและ
และสนับสนุนการตรวจราชการในระดับจงัหวัด ศึกษาธิการภาค และ สนับสนุนการจดัการ การใชง้านระบบติดตาม
  24.1 โอนเงินให้ ศธจ. ทุกจงัหวัด ศึกษาธิการจงัหวัด ศึกษาและสนับสนุน เพื่อรายงานขอ้มลูสนับสนุน 2.1310 2.1310
จ านวน 77 จงัหวัด 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ การตรวจราชการ การตรวจราชการ ใน
  24.2 จดัอบรมระบบขอ้มลูสารสนเทศ ความเขา้ใจ และรับทราบ ทั้งระดับภาคและจงัหวัด ระดับภาคและจงัหวัด 0.7090 0.7090

เพื่อการตรวจฯ ปัญหาอปุสรรคในการ 2. มกีารติดตามประเมนิผล
ด าเนินงาน และสนับสนุนการตรวจ
3. เพือ่รายงานความก้าวหน้า ราชการในระดับจงัหวัด
ความส าเร็จ ปัญหาอปุสรรค 3. มกีารรายงานผล
และขอ้เสนอแนะ การติดตาม ประเมนิผล
4. เพื่อให้เครือขา่ยการตรวจ และสนับสนุนการตรวจ
ราชการเป็นองค์กรที่เขม้แขง็ ราชการตามนโยบาย
มศัีกยภาพ มปีระสิทธิภาพ  
เป็นมาตรฐานเดียวกนั
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ตัวช้ีวดั/ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่ับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 
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 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
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โครงการ/กิจกรรมหลกั
วตัถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท)  ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคลอ้ง

5. เพื่อให้เครือขา่ยการตรวจ
ราชการสามารถเชื่อมโยง
การปฏิบัติงานสนับสนุน
การตรวจราชการของ
ผตร.ศธ. ได้อย่าง
มปีระสิทธิภาพ 

25. โครงการจดัท าแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

0.3570 0.0880 0.0880 1.2100 1.7430 ต.ค.60-ก.ย.61 สนย. 6 6 4 6

  25.1 จดัท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร)

เพื่อทบทวนปรับปรุง
เป้าหมายการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด และจดัท าราย 
ละเอยีดของแผน ปฏิบัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
(ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณที่ได้รับจดัสรร) 
ของ ศธ.

เอกสารแผนปฏิบัติ 
ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณที่ได้รับจดัสรร)
จ านวน 1 ฉบับ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
(ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณที่ได้รับจดัสรร) 
(จ านวน 1 ฉบับ)

0.0300 0.0300 ต.ค. - ธ.ค. 60 สนย. 6 6 4 6

  25.2 จดัท าแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ ให้มคุีณภาพเท่าเทียม
และทั่วถงึ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เพื่อพิจารณากรอบแนวทาง
และการจดัท าแผนงาน
บูรณาการฯ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ที่ศธ.เป็น
หน่วยงานเจา้ภาพหลัก
รวมถงึบูรณาการแผน
ระหว่างส่วนราชการ
ภาพรวมประเทศหน่วยงาน
ในสังกดัและในก ากบัศธ.ให้
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ

แผนงานบูรณาการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและ
การเรียนรู้ให้มคุีณภาพเท่า
เทียมและทั่วถงึ 
ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มคุีณภาพ
เท่าเทียมและทั่วถงึ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 (จ านวน 1 ฉบับ)

0.0630 0.0630 0.0630 0.0630 0.2520 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 สนย. 6 6 4 6

  25.3 ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564)

1. เพื่อจดัท าค านิยาม
ตัวชี้วัด (KPIs) ของแผน
พัฒนาการศึกษาฯ ฉบับที่
12 เพื่อให้การประเมนิ
แผนพัฒนาการศึกษาฯ
ฉบับที่ 12 เป็นไปอย่างมี

1. เอกสารแผนพัฒนา
การศึกษาฯ ฉบับที่ 12
ฉบับปรับปรุง ที่สอดคล้อง
กบับริบทการเปล่ียนแปลง
2. ได้ค านิยามที่ระบุถงึ
ค าจ ากดัความ วิธีการ 

1. เอกสารแผนพัฒนา
การศึกษาฯ ฉบับที่ 12
ฉบับปรับปรุง จ านวน
1 เล่ม
2. ค านิยามตัวชี้วัดภายใต้
แผนพัฒนาการศึกษาฯ

0.0720 0.0720 0.1440 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 สนย. 6 6 4 6
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ตัวช้ีวดั/ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่ับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 
20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.


โครงการ/กิจกรรมหลกั
วตัถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท)  ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคลอ้ง

ประสิทธิภาพ สามารถ
บ่งชี้ระดับการพัฒนา
การศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการได้อย่างชดัเจน
2. เพื่อทบทวนบริบท
การเปล่ียนแปลงที่เกดิขึ้น
ส าหรับปรับปรุงยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ แนวทาง
การด าเนินงานภายใต้
แผนพัฒนาการศึกษาฯ
ฉบับที่ 12 ให้มคีวาม
เหมาะสม

และชว่งเวลาในการเกบ็
ขอ้มลูตามตัวชี้วัด (KPIs)
ของแผนพัฒนาการศึกษาฯ
ฉบับที่ 12

ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดหลัก 14 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
33 ตัวชี้วัด

  25.4 ประชมุปฏิบัติการจดัท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(ฉบับจดัท าค าของบประมาณรายจา่ยประจ าป)ี

เพื่อจดัท าแผนฯ ส าหรับใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
และเป็นขอ้มลูประกอบการ
จดัท าค าของบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี

ผู้บริหาร เจา้หน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานแผนและ
งบประมาณของหน่วยงาน
ในสังกดั สป. จ านวน 120
 คน

จ านวนแผนฯ (1 ฉบับ) 0.8500 0.8500  ก.ย.60 สนย. 6 6 4 6

  25.5 ประชมุปฏิบัติการจดัท าแผนการขบัเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อจดัท าแผนฯ ส าหรับใช้
เป็นกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานใน
สังกดั สป.ในการขบัเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ

ผู้บริหารและเจา้หน้าที่
รับผิดชอบด้านการจดัท า
แผนของหน่วยงานใน
สังกดั สป. จ านวน 35 คน

จ านวนแผนฯ (1 ฉบับ)  ต.ค.60 สนย. 6 6 4 6

  25.6 ประชมุปฏิบัติการจดัท าแผนบริหาร
ความเส่ียงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อจดัท าแผนบริหาร
ความเส่ียงของ สป.

ผู้บริหาร เจา้หน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารความเส่ียงของ
หน่วยงานในสังกดั สป.
จ านวน 70 คน

จ านวนแผนฯ (1 ฉบับ) 0.1670 0.1670  ธ.ค.60 สนย. 6 6 4 6

  25.7 ประชมุปฏิบัติการจดัท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

เพื่อจดัท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2562 ของ
 สนย.

บุคลากรในสังกดัส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ 
สป. จ านวน 40 คน

จ านวนแผนฯ (1 ฉบับ) 0.2000 0.2000 ก.ย.-61 สนย. 6 6 4 6

  25.8 การพัฒนานโยบาย ขบัเคล่ือนและพัฒนา
นโยบายด้านการศึกษาสู่
การปฏิบัติ

พัฒนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติตามที่ได้รับ
มอบหมาย

ร้อยละความส าเร็จของการ
พัฒนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ตามที่ได้รับมอบหมาย (ร้อย
ละ 100)

0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.1000 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 สนย. 6 6 4 6
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ตัวช้ีวดั/ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่ับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 
20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.


โครงการ/กิจกรรมหลกั
วตัถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท)  ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคลอ้ง

26. โครงการจดัท างบประมาณของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
และส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.

1.4146 0.4746 0.1007 0.1750 2.1649 สนย.

  26.1 ประชมุเชงิปฏิบัติการพิจารณารายละเอยีด
ค าของบประมาณรายจา่ยประจ าปี

เพื่อให้ได้ร่างกรอบวงเงิน
ค าของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของ ศธ.
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการให้ความ
เห็นชอบและส่งส านัก

1. ผู้บริหารระดับสูง 
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การจดัท างบประมาณของ
ศธ. ส่วนราชการ 
หน่วยงานในก ากบัฯ 
องค์การมหาชนในสังกดั 
ส านักงบประมาณและ

ร้อยละการด าเนินโครงการ
ประชมุ
เชงิปฏิบัติการพิจารณา
รายละเอยีดค าขอ 
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของ ศธ.

0.0500 0.0500 0.1000 ต.ค. 60 - ก.พ. 61 สนย. 6 6 4 6

งบประมาณตามเวลาที่
ก าหนดไว้ในปฏิทิน
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี

คณะรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวขอ้ง 
จ านวน 130 คน
2. ร่างกรอบวงเงินค าขอ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของ ศธ.
จ านวน 1  ฉบับ

น าไปสู่ การปฏิบัติ (ร้อยละ 
80)

  26.2 ประชมุการจดัท างบประมาณ
เชงิยุทธศาสตร์ (Agenda) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อให้ได้สรุปขอ้เสนอ
เบื้องต้นในการจดัท า
งบประมาณเชงิยุทธศาสตร์ 
(Agenda) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวขอ้ง

ผู้บริหารระดับสูงของศธ.
ผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานด้าน
การจดัท างบประมาณของ
ศธ.ของส่วนราชการ
หน่วยงานในก ากบัฯและ
องค์การมหาชนในสังกดั
และส านักงบประมาณและ
คณะ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวขอ้ง
จ านวน 60 คน

ร้อยละของการด าเนิน
โครงการประชมุการจดัท า
งบประมาณเชงิยุทธศาสตร์ 
(Agenda) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของ ศธ.น าไปสู่การปฏิบัติ
(ร้อยละ 80)

0.0250 0.0250 0.0500 ต.ค. 60 - ก.พ. 61 สนย. 6 6 4 6

  26.3 ประชมุเชงิปฏิบัติการจดัท าเป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เพื่อให้ได้เป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวง 
ศึกษาธิการประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2562 
ส าหรับใชใ้นการจดัท าค าขอ

ผู้บริหารระดับสูง 
ผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานด้าน
การจดัท าเป้าหมายการ
ให้บริการของกระทรวงฯ 
ส่วนราชการหน่วยงานใน

ร่างเป้าหมายการให้บริการ
กระทรวงฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่รมว.ศธ.เห็นชอบส าหรับใช้
เป็นแนวทางการจดัท าค าขอ

0.0247 0.0246 0.0493 ต.ค. 60 - 
ก.พ. 61

สนย. 6 6 4 6
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ตัวช้ีวดั/ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่ับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 
20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.


โครงการ/กิจกรรมหลกั
วตัถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท)  ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคลอ้ง

งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
2562 ของศธ.และใชเ้ป็น
แนวทางการจดัท า
เป้าหมายการให้บริการของ
หน่วยงานได้สอดคล้องกนั

ก ากบัฯ และองค์การ
มหาชนในสังกดัรวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวขอ้ง 60 คน

งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
2562 ของกระทรวงฯและ
การจดัท าเป้าหมาย การ
ให้บริการของหน่วยงาน
(จ านวน 1 ฉบับ)

  26.4 ประชมุเชงิปฏิบัติการวิเคราะห์สังเคราะห์ 
เอกสารขอ้มลูประกอบการชี้แจงร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อให้ได้เอกสารขอ้มลู
ประกอบการชี้แจงร่าง 
พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ของกระทรวงฯ ส าหรับ
ให้รัฐมนตรีว่าการฯชี้แจง
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และหัวหน้าส่วนราชการ

ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
งบประมาณของ
กระทรวงฯส่วนราชการ 
หน่วยงานในก ากบัฯ และ
องค์การมหาชนในสังกดั 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวขอ้งจ านวน
 30 คน

1. ได้ร่างเอกสารขอ้มลู
ประกอบการชี้แจงร่าง 
พ.ร.บ. งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี พ.ศ.2562 
ของศธ.เร่ืองประเด็น 
ปัญหาที่สาธารณชนให้
ความสนใจ(1 ฉบับ)  
2. เอกสารเสนอสภานิติ

0.0507 0.0507 เม.ย. - พ.ค. 61 สนย. 6 6 4 6

ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ
วิสามญัพิจารณาร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี พ.ศ. 2562

บัญญัติแห่งชาติ 1 ฉบับ
และเอกสารเสนอ
คณะกรรมาธิการวิสามญัฯ
(1 ฉบับ)
3. ร้อยละของการด าเนิน
โครงการประชมุเชงิ 
ปฏิบัติการจดัเตรียม
และจดัท าเอกสารขอ้มลู
ประกอบการชี้แจง
ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 
2562ของ ศธ.น าไปสู่การ
ปฏิบัติ (ร้อยละ 80)

  26.5 เร่งรัดติดตามการใชจ้า่ยงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อติดตามการด าเนินการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้
จา่ยงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ 

1. ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานด้าน
งบประมาณของ
กระทรวงฯส่วนราชการ

สรุปรายงานผลการใชจ้า่ย
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ของส่วนราชการใน

0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.1000 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 สนย. 6 6 4 6

  26.6 ประชมุปฏิบัติการจดัท างบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง 
และเจา้หน้าที่จดัท าแผน
และงบประมาณมคีวามรู้ 
ความเขา้ใจ ในนโยบาย
หลักการวิธีการ ในการ

จดัท างบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของ สป.

ระดับความส าเร็จจดัท า
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
2562 ของ สป. (ระดับ 5)

1.2834 1.2834 ต.ค.-60 สนย. 6 6 4 6
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ตัวช้ีวดั/ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่ับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 
20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.


โครงการ/กิจกรรมหลกั
วตัถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท)  ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคลอ้ง

บริหารจดัการงบประมาณ 
รายจา่ย เพื่อความพร้อมใน
การจดัสรรงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
อย่างมปีระสิทธิภาพ

  26.7 ประชมุทบทวน เป้าหมาย ผลผลิต โครงการ
 กจิกรรม และตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อประชมุทบทวนการ
ก าหนดเป้าหมาย ผลผลิต 
โครงการ กจิกรรมและ
ตัวชี้วัดประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2562 ของ สป.

ก าหนดเป้าหมายการ
ให้บริการ ผลผลิต 
โครงการกจิกรรมและ 
ตัวชี้วัดประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 -
2565

ระดับความส าเร็จของการ
ทบทวนเป้าหมาย ผลผลิต 
โครงการ และตัวชี้วัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ของ สป.

0.0065 0.0065 พ.ย.-60 สนย. 6 6 4 6

  26.8 ประชมุปฏิบัติการปรับปรุงเกณฑ์
การจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปี
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อปรับปรุงเกณฑ์การ
จดัสรรงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ
ของ สป.

เพื่อจดัท าเกณฑ์การ
จดัสรรงบประมาณ
รายจา่ยประจ า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ร้อยละความส าเร็จของการ
ปรับปรุงเกณฑ์การจดัสรร
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของสป. (ร้อยละ 
100)

พ.ย.-60 สนย. 6 6 4 6

  26.9 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านงบประมาณของ
ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

เพื่อจดัท าระบบสารสนเทศ
ด้านงบประมาณของ
ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

ร้อยละความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านงบประมาณของ สป.
ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562  (ร้อยละ 100)

0.3500 0.3500 พ.ย. 60 - มี.ค. 61 สนย. 6 6 4 6

  26.10 ประชมุซักซ้อมการชี้แจงงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อเตรียมการซักซ้อม
การชี้แจงงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ของส านักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อซักซ้อมการชี้แจง
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ในภาพรวม
ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ร้อยละความส าเร็จในการ
ชี้แจงงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ร้อยละ 100)

0.0250 0.0250 ม.ิย.-61 สนย. 6 6 4 6

  26.11 จดัท าแผนความต้องการงบลงทุน
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อจดัท าแผนความ
ต้องการงบลงทุน
ของส านักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อจดัท าแผนความ
ต้องการงบลงทุน
ของ สป. ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2563

ร้อยละความส าเร็จในการ
จดัท าแผนความต้องการ
งบลงทุนของ สป.
(ร้อยละ 100)

0.1500 0.1500 ม.ิย. - ก.ค. 
61

สนย. 6 6 4 6

27. โครงการจดัท ารายงาน ติดตาม ประเมนิผล 
ของกระทรวงศึกษิการ ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.

0.2000 0.2000 0.3000 0.7000 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 สนย. 6 6 4 6
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ตัวช้ีวดั/ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่ับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 
20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.


โครงการ/กิจกรรมหลกั
วตัถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท)  ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคลอ้ง

  27.1 ประชมุปฏิบัติการติดตามผลการด าเนินงาน
ในระยะ 2 ปีแรก ของแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564)
    1) ติดตามความกา้วหน้าของการขบัเคล่ือน
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

1. เพื่อติดตามความ 
กา้วหน้าของการขบัเคล่ือน
แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560-2564) 
สู่การปฏิบัติ)

บุคลากรด้านการติดตาม 
ประเมนิผลและรายงาน
ขององค์กรหลักและ
หน่วยงานในก ากบัของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวน 40 คน

ระดับความส าเร็จของการ
จดัท ารายงานการติดตาม
ผลการด าเนินงานในระยะ 2
 ปีแรก ของแผนพัฒนา
การศึกษาของ

0.2000 0.2000 ธ.ค.-60 สนย. 6 6 4 6

ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สู่การปฏิบัติ
    2) จดัท ารายงานการติดตามผลการด าเนินงาน
ในระยะ 2 ปีแรก ของแผนพัฒนาการศึกษา 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                   

2. เพื่อ จดัท ารายงานการ
ติดตามผลการด าเนินงานใน
ระยะ 2 ปีแรกของ แผน 
พัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564

กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่
 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) 
(ระดับ 5)

  27.2 ประชมุปฏิบัติการประเมนิผลแผนปฏิบัติ
ราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561
   

1. เพื่อติดตามการติดตาม
ประเมนิผลแผนปฏิบัติ
ราชการของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

บุคลากรด้านการติดตาม 
ประเมนิผลและรายงาน
ขององค์กรหลักและ
หน่วยงานในก ากบัของ

ระดับความส าเร็จของการ
จดัท ารายงานการติดตาม
และประเมนิผลแผนปฏิบัติ
ราชการของส านักงาน

0.2000 0.2000 ม.ีค.-61 สนย. 6 6 4 6

     1) การติดตามประเมนิผลแผนปฏิบัติราชการ
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561
    2) การจดัท ารายงานการประเมนิผลแผนปฏิบัติ
ราชการของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561

และกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561
2. เพื่อศึกษาปัญหา 
อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ
ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติ
ราชการของ สป.การ
น าไปใชใ้นระยะต่อไป

กระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวน 40 คน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (ระดับ 5)
2. จ านวนรายงานการ
ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (1 ฉบับ)
3. จ านวนรายงานผลการ
ประเมนิแผนปฏิบัติราชการ
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561(1 ฉบับ)

  27.3 ประชมุเชงิปฏิบัติการจดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 และรายงานผลการด าเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล

1 เพื่อจดัท ารายงาน
ประจ าปีของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
และส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ
ประจ าปีงบประมาณ

คณะท างานและ
ผู้เกี่ยวขอ้งในการรายงาน
ผลการด าเนินงานของศธ.
และ สป.จ านวน 58 คน

1. จ านวนรายงานประจ าปี 
2561 ของ ศธ.(1 ฉบับ)
2. จ านวนรายงานประจ าปี 
2561 ของ สป. (1 ฉบับ)
3. จ านวนรายงานผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย

0.3000 0.3000 ก.ย.-61 สนย. 6 6 4 6
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ตัวช้ีวดั/ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่ับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 
20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.


โครงการ/กิจกรรมหลกั
วตัถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท)  ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคลอ้ง

 1) จดัท ารายงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการและ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
    2) จดัท ารายงานตามนโยบายรัฐบาล 
ในรอบ 6 เดือน ประจ าปี 2561
    3) จดัท ารายงานตามนโยบายรัฐบาล 
ในรอบ 1 ปี ประจ าปี 2561

งบประมาณ พ.ศ. 2561
2. เพื่อจดัท ารายงานตาม
นโยบายรัฐบาล ในรอบ 6 
เดือน และ 1 ปีประจ าปี
2561
3. เพื่อจดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน
บูรณาการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชวิีต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

 รัฐบาลในรอบ 6 เดือน 
(1 ฉบับ) 
4. จ านวนรายงานผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาลในรอบ 1 ปี (1 
ฉบับ)5. จ านวนรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนงาน
บูรณาการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชวิีต (1 ฉบับ)
6. จ านวนรายงานผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาลในรอบ 6 เดือน
 (1 ฉบับ)

28. โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกมุารี 0.2250 0.0250 0.2750 0.0250 0.5500

  28.1 เสริมสร้างความเขา้ใจในการด าเนินงาน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกมุารี ระยะที่ 2

สร้างความเขา้ใจในการ
ด าเนินงานโครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกมุารี
 ระยะที่ 2

ศึกษาธิการภาค
ศึกษาธิการจงัหวัด มี
แนวทางในการด าเนินงาน
ในทิศทางเดียวกนั

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการ (ระดับ 5)

0.2000 0.2000 ต.ค. - ธ.ค. 61 สนย. 6 6 4 6

  28.2 ติดตามประเมนิผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกมุารี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.เพื่อติดตามและจดัท า
รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิม
ราชกมุารี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
เสนอต่อคณะกรรมการที่
ปรึกษา และคณะกรรมการ
อ านวยการ รับทราบ
2. เพื่อรับทราบปัญหา 
อปุสรรค ในการด าเนินงาน
และการได้รับทุนของผู้รับ
ทุนเพื่อศึกษาและหา
แนวทางให้โครงการ
ด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

ผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้รับผิดชอบ
ทั้งส่วนกลางและภูมภิาค

จ านวนรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกมุารี
 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (1 ฉบับ)

0.2500 0.2500 เม.ย. - ม.ิย. 61 สนย. 6 6 4 6
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ตัวช้ีวดั/ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่ับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 
20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.


โครงการ/กิจกรรมหลกั
วตัถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท)  ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคลอ้ง

  28.3 ประชมุคณะกรรมการด าเนินการ
คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ 
(4 คณะ) ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานโครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกมุารี

เพื่อบริหารจดัการการ
ด าเนินโครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกมุารี
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 
2561

ประชมุคณะกรรมการ
ด าเนินการคณะกรรมการ
บริหาร คณะอนุกรรมการ 
(4 คณะ) ที่เกี่ยวขอ้งกบั
การด าเนินงานโครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราช
กมุารี จ านวน 14 คร้ัง

ระดับความส าเร็จของการ
ประชมุคณะกรรมการ
ด าเนินการคณะกรรมการ
บริหาร คณะอนุกรรมการ 
(4 คณะ) ที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานโครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกมุารี
 (ระดับ 5)

0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.1000 ต.ค. 60 - ก.ย. 61 สนย. 6 6 4 6

29. โครงการประชมุเชงิปฏิบัติการจดัท ารายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อจดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของสนย. รวมทั้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แกน่่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก ศธ.

ขา้ราชการ ส านักนโยบาย
และยุทธ์ศาสตร์ สป. 
จ านวน 40 คน

จ านวนรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของ สนย.
(1 ฉบับ)

0.0228 0.0228 พ.ย. - ธ.ค. 60 สนย. 6 6 4 6

30. โครงการประชมุปฏิบัติการจดัท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาพื้นที่
ชายแดนและแผนพัฒนาการศึกษา ในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษ (พ.ศ.2560-2564) 
ของกระทรวงศึกษาธิการ

1. เพื่อให้เกดิการขบัเคล่ือน
การด าเนินงานตามแผน 
พัฒนาการศึกษาพื้นที่
ชายแดน และแผนพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษ (พ.ศ. 2560 -
2564) ของ ศธ. อย่างเป็น
รูปธรรม 
2. เพื่อจดัท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.2561 
ภายใต้แผน พัฒนา
การศึกษาพื้นที่ชายแดน 
และแผนพัฒนาการศึกษา
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ 
(พ.ศ. 2560-2564) ของ ศธ.

จงัหวัดชายแดนที่มี
อาณาเขตติดต่อกบั
ประเทศเพื่อนบ้าน  ได้แก่
 ชายแดนไทย-สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมยีนมา 
ชายแดนไทย-สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ชายแดนไทย-
ราชอาณาจกัรกมัพูชา 

จ านวนแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ภายใต้
แผนพัฒนาการศึกษา
พื้นที่ชายแดน 
(พ.ศ. 2560-2564)
ของกระทรวงศึกษาธิการ   
(1 ฉบับ)

พ.ย.-60 สนย. 1 5 2 6

31. โครงการประชมุเชงิปฏิบัติการจดัท ารายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แผนพัฒนา
การศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) 
ของกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อจดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
ภายใต้แผนพัฒนา

จงัหวัดชายแดนที่มอีาณา
เขตติดต่อกบัประเทศ
เพื่อนบ้าน  ได้แก ่ชาย 
แดนไทย-สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมยีนมา

เอกสารรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
ภายใต้แผนพัฒนา

0.4500 0.4500 ก.ย.-61 สนย. 1 5 2 6
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ตัวช้ีวดั/ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่ับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 
20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.


โครงการ/กิจกรรมหลกั
วตัถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท)  ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคลอ้ง

การศึกษาพื้นที่ชายแดน 
(พ.ศ. 2560-2564) 
ของกระทรวงศึกษาธิการ

ชายแดนไทย-สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ชายแดนไทย-
ราชอาณาจกัรกมัพูชา

การศึกษาพื้นที่ชายแดน 
(พ.ศ.2560-2564) 
ของ ศธ. (1 ฉบับ)

32. โครงการการจดัท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สน. สป.

เพื่อจดัท าแผนปฏิบัติ
ราชการให้บุคลากรใชเ้ป็น
แนวทางการด าเนินงาน
และบริหารงบประมาณ
อย่างมปีระสิทธิภาพ

บุคลากรสังกดั สน. สป. จ านวนแผนปฏิบัติราชการ
ของ สน.สป.  
(1 เล่ม)

0.0211 0.0211  ต.ค. 60 สน. 6 6 4 6

33. โครงการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกบัการจดัการศึกษา

เพื่อทบทวนความเหมาะสม
ของกฏหมายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
และปรับปรุงแกไ้ขกฏหมาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ให้มคีวามเหมาะสม

ผู้ปฏิบัติงานด้านกฏหมาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้มส่ีวนได้เสียหรือผู้อยู่
ภายใต้กฏหมาย

1. รายงานผลการทบทวน
ความเหมาะสมของ
กฏหมายของศธ.ที่ใชบ้ังคับ
ในปัจจบุันและครบก าหนด
ระยะเวลาการทบทวนฯ
(จ านวน 1 ฉบับ)   
2. กฏหมายของศธ.ที่ได้รับ
การปรับปรุงแกไ้ข (จ านวน 
2 ฉบับ)

0.1536 0.1536 0.0928 0.4000  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 สน. 6 6 10 6

34. โครงการแปลกฏหมายเป็นภาษากลางอาเซียน
และเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของ
กฏหมาย พ.ศ. 2558

เพื่อแปลกฏหมายเป็น
ภาษากลางอาเซียน
และเผยแพร่ทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามพระราชกฤษฎีกา
การทบทวนความเหมาะสม
ของกฏหมาย พ.ศ. 2558

ผู้มส่ีวนได้เสียหรืออยู่
ภายใต้บังคับกฏหมาย

จ านวนกฏหมายที่ได้
ท าการแปลเป็นภาษากลาง
อาเซียนและเผยแพร่
ทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(จ านวน 5 ฉบับ)

0.0030 0.0600 0.0030 0.0020 0.0680  ต.ค. 60 - ก.ย. 61 สน. 6 6 10 6

35. โครงการจดัท าตัวชี้วัดรายบุคคลของ สน. สป.
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เพื่อให้บุคลากรร่วมกนั
จดัท าตัวชี้วัดรายบุคคล
และค่าเป้าหมายผลการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

บุคลากรสังกดั สน. สป. ร้อยละของบุคลากรที่มี
ตัวชี้วัดรายบุคคล
ประกอบการประเมนิผลการ
เล่ือนเงินเดือน
ครบทุกคน (ร้อยละ 100)

0.2400 0.2400  ธ.ค. 60 สน. 6 6 10 6

36. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานในองค์กร

เพื่อเสริมสร้างจติส านึกและ
 ทัศนคติที่ดีในการท างาน
เป็นทีมและเห็นคุณค่า
บทบาทหน้าที่ของตนเอง
และผู้ร่วมงาน

บุคลากรสังกดั สน. สป. ร้อยละของบุลากรที่
เขา้ร่วมกจิกรรม 
(ร้อยละ 60)

0.2400 0.2400  ม.ค. - มี.ค. 61 สน. 6 6 4 6
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ตัวช้ีวดั/ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่ับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 
20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.


โครงการ/กิจกรรมหลกั
วตัถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท)  ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคลอ้ง

37. โครงการพัฒนาการจดัท าบัญชแีละงบการเงิน
โรงเรียนเอกชน

1,206 คน จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการฯ
(1,206)

0.4185 0.4185 ต.ค.-ธ.ค.60 สช. 6 6 4 6

38. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
และติดตามประเมนิผลการปฏิบัติราชการ 
ตามหลักการบริหารกจิการบ้านเมอืงที่ดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการและส านัก
  38.1 จดัท าแนวทางการประเมนิส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (มาตรา 44) ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
  38.2 จดัท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับ
ส านักในสังกดัส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  38.3 ประเมนิผลการปฏิบัติราชการ
ตามแนวทางการประเมนิส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
(มาตรา 44) ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการและตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับส านักในสังกดัส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

1. เพื่อให้มแีนวทางการ
ประเมนิส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ(มาตรา 44) และ
ส านักมคี ารับรองการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างเหมาะสม
และมคู่ีมอืรายละเอยีด
ตัวชี้วัดเพื่อประกอบ
ค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
2. เพื่อให้ผู้บริหารและ
เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดมคีวามรู้ ความเขา้ใจ
และสามารถจดัท า
รายละเอยีดตัวชี้วัดได้อย่าง
ถกูต้อง สมบูรณ์

1.มแีนวทางการประเมนิ
ส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ(มาตรา 44)
2.ส านัก จ านวน 111 
ส านัก (ส่วนกลาง 16 
ส านัก /ศธภ. 18 ส านัก/
ศธจ.77 ส านัก) มคี า
รับรองและคู่มอื
รายละเอยีดตัวชี้วัดตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ
 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
3. รายงานการพัฒนา
ระบบราชการ จ านวน 1 
เล่ม

1. ระดับความส าเร็จของ
การจดัท ารายละเอยีดการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ (ม.44)
และการประเมนิผลของสป. 
(ระดับ 3)
2. จ านวนหน่วยงานใน
ระดับส านักในสังกดัสป.ที่
จดัท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2561(111 ส านัก)
3. จ านวนหน่วยงานใน
ระดับส านักในสังกดั
ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการที่จดัท าคู่มอื
รายละเอยีดตัวชี้วัดประกอบ

0.0387 0.1057 0.0037 0.0019 0.1500 ต.ค.60
-
ก.ย. 61








 กพร.สป. 6 6 10 6

  38.4 จดัท ารายงานเกี่ยวกบัการพัฒนา
ระบบราชการของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการ)
  38.5 พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

3.เพื่อติดตามความ
กา้วหน้าและรายงาน
ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติ
ราชการตามแนวทาง
การประเมนิส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ(มาตรา 44)
ของสป. และตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของส านักในสังกดั
4.เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ สป.

4. ส านักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
มรีายงานการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน จ านวน 
1 เล่ม/ฉบับ

ค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
(111 ส านัก)
4. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการพัฒนาระบบ
บริหารของ สป.และส านัก 
(ระดับ 3)
5. ระดับความส าเร็จในการ
จดัท ารายงานผลการพัฒนา
ระบบราชการของสป.(ระดับ
 5)
6. ร้อยละของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
งานของสป. (ร้อยละ 100)

กพร.สป. 6 6 10 6
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ตัวช้ีวดั/ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่ับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 
20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.


โครงการ/กิจกรรมหลกั
วตัถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท)  ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคลอ้ง

39. โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจดัการ
องค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  39.1 พัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ
ของ สป.
    1) ทบทวนและจดัท าลักษณะส าคัญขององค์การ
    2) รด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    3) พัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ (การสมคัรขอรับรางวัลปี 2561)
    4) สนับสนุนการน าองค์การ (หมวด 1)

1. เพื่อพัฒนาส านักงาน
ปลัดกระทรวงให้เป็น
หน่วยงานที่มปีระสิทธิภาพ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกจิการบ้านเมอืง
ที่ดี พ.ศ. 2546 และตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย 
2. เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
 ด าเนินงานให้เป็นไปตาม

1. รายงานลักษณะส าคัญ
ขององค์การของ สป. 
จ านวน 1 เล่ม
2. แผนพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจดัการภาครัฐ
ของ สป. จ านวน 1 แผน
3. รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน 
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐของ สป. 
จ านวน 1 เล่ม

ร้อยละของความส าเร็จของ
การด าเนินงาน/กจิกรรม
สนับสนุนการน าเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐและนวัตกรรม
เกี่ยวกบัการบริหารจดัการ
องค์การมาใชใ้นการ
ปฏิบัติงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
(ร้อยละ90) 

0.0601 0.0728 0.0409 0.0552 0.2290 พ.ย. 60
-
ก.ย. 61



 กพร.สป. 6 6 10 6

  39.2 ด าเนินงานตามนโยบายการก ากบัดูแล
องค์การที่ดีของ สป. 
  39.3  จดัการความรู้ ของ สป. 
  39.4. ส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร/ความ
เชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลของผู้รับบริการในงาน
พัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/งานนวัตกรรมเกี่ยวกบั
การบริหารจดัการองค์การ

มาตรฐานสากลไว้
3. เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ
ด้านการบริหารจดัการ
องค์การด้วยนวัตกรรมใหม่
ให้กบับุคลากร

4. แผนการด าเนินงาน
ตามนโยบายการก ากบั
ดูแลองค์การที่ดีของ สป.
จ านวน 1 แผน
5. รายงานผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย
การก ากบัดูแลองค์การ
ที่ดีของ สป. จ านวน 1 เล่ม

40. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบ
ราชการโครงสร้างและระบบงาน
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
  40.1 จดัท าแผนปฏิรูปองค์การ ตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.เพื่อวิเคราะห์บทบาท
หน้าที่และภารกจิของ
กระทรวงศึกษาธิการ
และส านักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
และจดัท าขอ้เสนอการ
ปรับเปล่ียนบทบาทภารกจิ
โครงสร้างและก าลังคนเพื่อ
รองรับบทบาทใหมใ่นอนาคต
2.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกบัการ
วิเคราะห์บทบาทหน้าที่และ
ภารกจิของ ศธ.และ สป. 
เพื่อรองรับบทบาทใหมใ่น
อนาคต 

กระทรวงศึกษาธิการ
ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ทั้งในระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ 
และระดับส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(117 ส านัก)

ระดับความส าเร็จ
ในการจดัท าแผนปฏิรูป
องค์การของกระทรวง
ศึกษาธิการและแผนปฏิรูป
องค์การของส านักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
(ระดับ 5)

0.2462 0.2462 พ.ย.-ธ.ค.60
 กพร. 6 6 10 6

41. โครงการตรวจสอบและให้ค าปรึกษา 0.0825 0.1025 0.2725 0.0878 0.5453 ต.ค.60 - ก.ย.61 ตสน.สป. 6 6 10 6
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ตัวช้ีวดั/ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่ับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 
20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.


โครงการ/กิจกรรมหลกั
วตัถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท)  ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคลอ้ง

  41.1 การตรวจสอบ เพื่อให้กจิกรรมการ 1. จ านวนหน่วยงาน 1. จ านวนหน่วยรับตรวจ 0.0575 0.0775 0.2725 0.0878 0.4953

    1) ตรวจสอบการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตรวจสอบครอบคลุมภารกจิ ในสังกดัส านักงาน ที่ได้รับการตรวจสอบ 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.2000

ด้านการเงิน การบัญช ีและการดูแลรักษา ส าคัญของหน่วยงานตาม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การปฏิบัติงานด้านการเงิน 
ของทรัพย์สิน ล าดับการประเมนิ ที่ได้รับการตรวจสอบ การบัญช ีและการดูแลรักษา 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0100

    2) สอบทานการด าเนินงานโครงการที่มี ความเส่ียงนโยบาย ติดตามประเมนิผล ความปลอดภัยของทรัพย์สิน
ความส าคัญ ของฝ่ายบริหาร ความเห็น 2. รายงานผลการปฏิบัติ (38 หน่วยงาน) 0.0050 0.0050 0.0100

    3) ตรวจติดตามประเมนิผลการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการ งานตรวจสอบครบถว้น 2. จ านวนหน่วยรับตรวจ 0.0253 0.0253

    4) ติดตามการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะ ตรวจสอบและประเมนิผล ตามแผนการตรวจสอบ ที่ได้รับการสอบทานประเมนิ 0.1000 0.1000

ในรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน ประจ ากระทรวงศึกษาธิการ ภายในประจ าปี ความเพียงพอและ

การคลังและการดูแลรักษาความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม ประสิทธิผลของระบบ
ของทรัยพ์สิน ที่เปล่ียนแปลง การควบคุมภายใน

    5) ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ (109 หน่วยงาน) 0.1000 0.1000

ส่งเสริมสถานศึกษาอาชวีศึกษาให้มคีวามเป็นเลิศ 3. รายงานผลการ

เฉพาะทาง ปฏิบัติงานครบถว้น
    6) ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ ตามแผนการตรวจสอบ 0.0200 0.0200 0.0100 0.0500

พัฒนาส่ืออเิล็กทรอนิกส์และคลังขอ้มลูองค์ความรู้ (16 เร่ือง)
    7) ติดตามการใชจ้า่ยงบประมาณ 4. ร้อยละของรายงานผล

ในส่วนของงบลงทุน การปฏิบัติงานตรวจสอบ
    8) ตรวจสอบกองทุนเพื่อโครงการ เสนอปลัดกระทรวง

อาหารกลางวัน ศึกษาธิการอย่างชา้ภายใน 

    9) สอบทานกฎบัตรการตรวจสอบ 60 วัน นับแต่วันที่ตรวจสอบ
ภายในของกระทรวงศึกษาธิการ แล้วเสร็จ  (ร้อยละ 100)

    10) สอบทานผลการประเมนิตนเอง
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    11) สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน

และการจดัท าแผนการตรวจสอบของ
กระทรวงศึกษาธิการ
    12) สอบทานผลการตรวจสอบใน
ของกระทรวงศึกษาธิการ
    13) สอบทานรายงานการเงิน

ของกระทรวงศึกษาธิการ

    14) ประเมนิการควบคุมภายใน
ของกระทรวงศึกษาธิการ
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ตัวช้ีวดั/ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่ับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 
20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.


โครงการ/กิจกรรมหลกั
วตัถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท)  ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคลอ้ง

    15) ติดตามการใชจ้า่ยงบประมาณ

    16) วิเคราะห์/สังเคราะห์รายงานผล
การตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

  41.2 บริการให้ค าปรึกษาระบบการเงิน เพื่อให้กจิกรรมการ หน่วยงานที่รับบริการ จ านวนหน่วยงานที่เขา้รับ 0.0250 0.0250 0.0500 ม.ีค.61-เม.ย.61 ตสน.สป. 6 6 10 6

การคลัง ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัด ให้ค าปรึกษาครอบคลุม เป็นไปตามเป้าหมายที่ บริการเป็นไปตามเป้าหมาย
ภารกจิส าคัญของหน่วยงาน ก าหนดในโครงการ ของโครงการ
ตามล าดับการประเมนิ
ความเส่ียง นโยบายของ

ฝ่ายบริหารความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมนิผลประจ า

กระทรวงและสภาพแวดล้อม

ที่เปล่ียนแปลง
42. โครงการประชมุเชงิปฏิบัติการจดัท า 1. เพื่อให้หน่วยตรวจสอบ มแีนวทาง/คู่มอื จ านวนแนวทาง/คู่มอื 0.2820 0.2820 ก.ย.61 ตสน.สป. 6 6 10 6

แนวทาง/คู่มอืการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบ ภายใน ส านักงาน การปฏิบัติงานให้หน่วย การปฏิบัติงานให้หน่วย
ภายในของส านักงานศึกษาธิการจงัหวัด ศึกษาธิการจงัหวัดมคู่ีมอื/ ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน ส านักงาน

แนวทางในการปฏิบัติงาน ส านักงานศึกษาธิการ ศึกษาธิการจงัหวัด (1 ชดุ)

2. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน จงัหวัด
ของส านักงานศึกษาธิการ

จงัหวัดมคีวามรู้ ความเขา้ใจ

และมกีรอบแนวทางในการ
ตรวจสอบ

43. โครงการประชมุชี้แจงการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละของบุคลากร 0.2110 0.2110 พ.ย.60 - ธ.ค.60 ตสน.สป. 6 6 10 6

ตามแนวทาง/คู่มอืการปฏิบัติงาน ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัด เขา้ร่วมประชมุรับฟัง กลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วม
ของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการ มคีวามรู้ความเขา้ใจ ค าชี้แจงเป็นไป ประชมุรับฟังค าชี้แจงตลอด
จงัหวัด ในแนวทาง/คู่มอื ตามเป้าหมายที่ก าหนด หลักสูตรเป็นไปตาม

การปฏิบติงาน เป้าหมายที่ก าหนด
(ร้อยละ 80)

44. โครงการพัฒนาเกณฑ์การประเมนิความเส่ียง 1. เพื่อให้หน่วยงาน จ านวนบัญชคีวามเส่ียง จ านวนบัญชคีวามเส่ียง 0.1800 0.1800 เม.ย.61 - พ.ค. 61 ตสน.สป. 6 6 10 6

เพื่อการวางแผนการตรวจสอบของหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน สังกดั และเกณฑ์การประเมนิ เกณฑ์การประเมนิ
ตรวจสอบภายใน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ความเส่ียงเพื่อการวางแผน ความเส่ียงเพื่อการวางแผน
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ตัวช้ีวดั/ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่ับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 
20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.


โครงการ/กิจกรรมหลกั
วตัถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท)  ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคลอ้ง

มบีัญชคีวามเส่ียง การตรวจสอบของ การตรวจสอบของ

และเกณฑ์การประเมนิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ความเส่ียงเพื่อการวางแผน (อย่างน้อย 1 ชดุ) (อย่างน้อย 1 ชดุ)
การตรวจสอบ

2. เพื่อให้บุคลากรด้านการ
ตรวจสอบภายในมคีวามรู้
ความสามารถในการจดัท า

เกณฑ์การประเมนิความเส่ียง
เพื่อการวางแผนการ

ตรวจสอบ
45. โครงการตรวจสอบและประเมนิผลของ ค.ต.ป. 1. เพื่อน านโยบาย วาระการประชมุและ จ านวนระเบียบวาระ 0.2066 0.3065 0.5131 ต.ค.60 -ก.ย.61 ตสน.สป. 6 6 10 6

ประจ ากระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางของ รายงานการประชมุ การประชมุและรายงาน
  45.1 จดัประชมุ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง คณะกรรมการตรวจสอบ การประชมุ (12 คร้ัง) 0.2066 0.2065 0.4131

ศึกษาธิการ และประเมนิผลภาคราชการ

  45.2 ตรวจสอบและประเมนิผลโครงการ สู่การปฏิบัติ 0.1000 0.1000

ตามยุทธศาสตร์ส าคัญ โครงการส าคัญตามนโยบาย 2. ส่วนราชการในสังกดั
เร่งด่วนของรัฐบาล หรือการตรวจสอบร่วมกบั กระทรวงศึกษาธิการ 

อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านสังคม และส่วนราชการ ได้รับการก ากบั ดูแล 
ในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ ตรวจสอบ ติดตาม 

ประเมนิผลให้เป็นไป

ตามคุณภาพและมาตรฐาน
46. โครงการติดตามประเมนิผลการประกวด
หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกนัตนเอง

เพื่อให้หมู่บ้าน ชมุชน ผู้น า
ชมุชน กลุ่ม/องค์กรภาค
ประชาชน มศัีกยภาพ
และภูมคุ้ิมกนัปัญหา
และสามารถพัฒนาตนเอง
อย่างย่ังยืน โดยร่วมมอืกบั
ภาครัฐ ภาคเอกชน ให้มี
ความพร้อมในการเผชญิ
สถานการณ์ปัญหาที่กระทบ
ต่อความมั่นคง

หมู่บ้านในพื้นที่ชายแดน 
จ านวน 30 จงัหวัด

จ านวนหมู่บ้านที่ผ่านการ
ประเมนิเป็นหมู่บ้านอาสา
พัฒนาและพัฒนาป้องกนั
ตนเองตามที่ก าหนด

0.0800 0.0800 พ.ค-ก.ค 61 สสก. 1 5 1 6

47.โครงการประชมุเชงิปฏิบัติการจดัท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เพื่อจดัท าแผนงาน /
โครงการลงสู่การปฏิบัติให้
สอดคล้องกบัภารกจิของ
ส านักฯ

บุคลากรส านักส่งเสริม
กจิการการศึกษา จ านวน 
25 คน

ร้อยละของผู้เขา้ร่วมประชมุ
ฯ ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 80

0.1503 0.1503 ต.ค-พ.ย 60 สสก. 6 6 4 6
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ตัวช้ีวดั/ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่ับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 
20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.


โครงการ/กิจกรรมหลกั
วตัถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท)  ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคลอ้ง

48. โครงการประชมุชี้แจง "กฏกระทรวงก าหนด
ประเภทของสถานศึกษาและการด าเนินการของ
สถานศึกษาในการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561

เพื่อชี้แจง รูปแบบ 
แนวทางการปฏิบัติ มอีงค์
ความรู้สามารถปฏิบัติการ
ได้ถกูต้อง มปีระสิทธิภาพ
และเพื่อการน านโยบายสู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

ศึกษาธิการจงัหวัด 
จ านวน 77 คน และ
เจา้หน้าที่ สสก. 8 คน 
รวมทั้งส้ิน 85 คน

ผู้เขา้ร่วมประชมุมคีวามรู้ 
ความเขา้ใจ สามารถน าองค์
ความรู้สู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษาในการด าเนิน 
การตามพระราชบัญญัติ
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
การต้ังครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ. 
2561

0.2700 0.2700 ม.ค-ส.ค 61 สสก. 3 1 4 1

49. อดุหนุนส านักงานและองค์การระหว่างประเทศ เพื่ออดุหนุนองค์การ
ระหว่างประเทศ/
ส านักงาน/ศูนย์ภูมภิาคใน
ประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ในฐานะที่
ประเทศไทยเป็นสมาชกิ

จ านวน 9 องค์การ/
ส านักงาน/ศูนย์ภูมภิาค 
และสนับสนุนโครงการ
จ านวน 3 โครงการ

จ านวน 9องค์การ/
ส านักงาน/ศูนย์ภูมภิาค 
และสนับสนุนโครงการ
จ านวน 3 โครงการ

64.3131 7.9545 1.3445 73.6121 ต.ค. 60 -  พ.ค. 61 สต. 6 10 2 6

50. ประชมุเจา้หน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของ
อาเซียน  และการประชมุที่เกี่ยวขอ้ง

เพื่อเสริมสร้างความร่วมมอื
กบัการต่างประเทศ

ติดตามผลการด าเนินงาน
และพัฒนาความร่วมมอื
ด้านการศึกษาภายใต้
กรอบอาเซียน

รายงานผลการประชมุ 0.2000 0.2000 พ.ย. 60 สต. 6 10 2 6

51. ประชมุเจา้หน้าที่อาวุโสของซีมโีอ คร้ังที่ 40 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมอื
กบัการต่างประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการจะ
เป็นเจา้ภาพในการจดั
เล้ียงผู้เขา้ร่วมการประชมุ 
ร่วมกบั ซีมโีอ

จ านวนผู้เขา้ร่วมการประชมุ
 100 คน

0.1318 0.1318 พ.ย. 60 สต. 6 10 2 6

52. ประชมุหารือความร่วมมอืด้านการศึกษา
ระหว่างประเทศไทยและประเทศคู่เจรจา
   การจดัประชมุคณะท างานร่วมด้านการศึกษา
ไทย - ออสเตรเลีย

เพื่อเสริมสร้างความร่วมมอื
กบัการต่างประเทศ

การหารือความร่วมมอื
ด้านการศึกษากบัประเทศ
คู่เจรจา

รายงานผลการด าเนินงาน 0.1400 0.1400 ธ.ค. 60 สต. 6 10 2 6

53. ปฐมนิเทศผู้เขา้ร่วมโครงการแลกเปล่ียน
เยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ผู้เขา้ร่วมโครงการได้
เรียนรู้ด้านวิชาการและ
วัฒนธรรมของประเทศ
ญี่ปุ่น

จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ 0.0250 0.0250 0.0500 ธ.ค. 60 , มี.ค. 61 สต. 6 10 2 6

54. ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว

3.9482 0.6670 4.6152 สต. 6 10 2 6

  54.1 เยือนต่างประเทศของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูง

เพื่อเสริมสร้างความร่วมมอื
กบัการต่างประเทศ

ผู้บริหารระดับสูงมกีาร
หารือความร่วมมอืด้าน
การศึกษา

รายงานผลการเยือน 0.8674 0.4251 1.2925 ต.ค. - ธ.ค. 
60,

พ.ค. 61

สต. 6 10 2 6
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ตัวช้ีวดั/ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่ับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 
20 ปี

แผน 12
 (สศช.)
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รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.


โครงการ/กิจกรรมหลกั
วตัถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท)  ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคลอ้ง

  54.2 ประชมุสมยัสามญัขององค์การยูเนสโก
คร้ังที่ 39

เพื่อเสริมสร้างความร่วมมอื
กบัการต่างประเทศ

ติดตามและสรุปผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ/
กจิกรรมขององค์การ
ยูเนสโกหารือแลกเปล่ียน
แนวทางความร่วมมอื

รายงานผลการประชมุ 3.0808 3.0808 พ.ย. 60 สต. 6 10 2 6

  54.3 ประชมุคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก เพื่อเสริมสร้างความร่วมมอื
กบัการต่างประเทศ

ติดตามและสรุปผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ/
กจิกรรมขององค์การ
ยูเนสโก

รายงานผลการประชมุ 0.2419 0.2419 เม.ย. 61 สต. 6 10 2 6

55. โครงการประชมุจดัท าแผนการเสนอเร่ืองต่อ
คณะรัฐมนตรี ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปี 2561

เพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเสนอเร่ืองของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
เขา้สู่ที่ประชมุคณะรัฐมนตรี

เอกสารแผนการเสนอ
เร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี    
ของ ศธ. ส าหรับส่งไปยัง
ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

จ านวนเอกสารแผน
การเสนอเร่ืองต่อ
คณะรัฐมนตรีของ ศธ. 
(1 เล่ม)

0.0092 0.0092 ต.ค.60-
ก.ย.61 สปคร. 6 6 10 6

56. โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ
การบริหารจดัการ สร.ศธ. 
  56.1 พัฒนาองค์การ สร.ศธ. 
  56.2 พัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้บุคลากร
 สร.ศธ.
    1) ประชมุปฏิบัติการบุคลากร สร.ศธ.
    2) จดัการความรู้

เพื่อฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้
ทักษะความสามารถ
บุคลากร สร.ศธ. และให้
เป็นส่วนราชการที่มี
ประสิทธิภาพเสริมสร้าง
ความร่วมมอืในการ
ปฏิบัติงานกบัเครือขา่ย
ได้มโีอกาสศึกษาดูงาน
หน่วยงาน เพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 

บุคลากร สร.ศธ. จ านวน
45 คน

1. ร้อยละของบุคลากร
ส านักงานรัฐมนตรีเขา้ร่วม 
(ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80)
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เขา้ร่วมกจิกรรม 
(ไมน่้อยกว่าระดับดี)

0.3000 0.1000 0.1000 0.2000 0.7000 ต.ค.60-ก.ย.61  สร. 6 6 10 6

57. โครงการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

0.2837 0.0198 0.0198 0.3233

  57.1 ประชมุปฏิบัติการทบทวนและจดัท า
แผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561และปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

1. เพื่อวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปี

ผู้บริหาร ขา้ราชการ 
และบุคลากรในสังกดั
กระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวขอ้งกบั
การป้องกนัและ

1. แผนปฏิบัติการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จ านวน 1 แผน

0.1156 0.1156 ต.ค-ธ.ค.60 ศปท.ศธ. 6 6 10 6

79



ตัวช้ีวดั/ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่ับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 
20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.


โครงการ/กิจกรรมหลกั
วตัถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท)  ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคลอ้ง

งบประมาณ พ.ศ. 2560 
และแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2560
2. เพื่อทบทวนและจดัท า
แผนปฏิบัติการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 และแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2561
3. เพื่อติดตาม ประเมนิผล 
และสรุปผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 และแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 ประจ าปีงบประมาณ 2561

ปราบปรามการทุจริต 
การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และผู้เกี่ยวขอ้ง 
จ านวน 40 คน

2. แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวง 
ศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ านวน 1 แผน

  57.2 ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561

1. เพื่อสร้างความรู้ความ
เขา้ใจเกี่ยวกบัการประเมนิ
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity
 & Transparency 
Assessment: ITA) 
แกบุ่คลากรของ สป. 
2. เพื่อสร้างความรู้ความ
เขา้ใจในสาระส าคัญของ
แบบประเมนิของการ
ประเมนิคุณธรรมและความ

กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
จ านวน 80 คน ดังนี้
 1. คณะท างานประเมนิ
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน
หน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment – ITA) 
ของสป. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ านวน 70 คน
น

1. หน่วยงานที่เขา้ร่วม
กจิกรรมสร้างความรู้ความ
เขา้ใจการประเมนิคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & 
Transparency 
Assessment: ITA) ร้อยละ
 90 มคีวามเขา้ใจการ
ประเมนิร้อยละ 80

0.0198 0.0198 ต.ค60-ม.ค.61 ศปท.ศธ. 6 6 10 6

80



ตัวช้ีวดั/ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่ับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 
20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.


โครงการ/กิจกรรมหลกั
วตัถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท)  ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคลอ้ง

โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & 
Transparency 
Assessment: ITA) 
3. เพื่อสร้างการมส่ีวนร่วม
ในการยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสป.

 2. ผู้ที่เกี่ยวขอ้งจาก
หน่วยงานในสังกดั
ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จ านวน 10 ค

 2. คะแนนการประเมนิ
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity
 & Transparency 
Assessment: ITA) ของสป.
 ร้อยละ 82

  57.3 พัฒนาและปรับกระบวนคิดต่อต้านการ
ทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561

1. เพื่อสร้าง/ทดลองใช/้
ปรับปรุงชดุความรู้ต่อต้าน
การทุจริตกระทรวง 
ศึกษาธิการ ส าหรับการ
ปรับกระบวนการและวิธี
คิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวมแกบุ่คลากรสังกดั
กระทรวงศึกษาธิการ
2. เพื่อส่งเสริมให้ทุกส่วน
ราชการในสังกดั ศธ.มส่ีวน
ร่วมจดักจิกรรมต่อต้านการ
ทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม

กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
จ านวน 40 คน ดังนี้
 1. คณะท างานจดัท าชดุ
ความรู้ต่อต้านการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวน 30 คน
 2. ขา้ราชการ และ
บุคลากรในสังกดั
กระทรวงศึกษาธิการ หรือ
ผู้ที่เกี่ยวขอ้ง จ านวน 10 
คน

1. ชดุความรู้ต่อต้านการ
ทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวน 1 ชดุ
2. หน่วยงานเขา้ร่วมการ
ด าเนินกจิกรรมปรับ
กระบวนคิดต่อต้านการ
ทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ 
ร้อยละ 90

0.0198 0.0198 ต.ค60-มิ.ย.61 ศปท.ศธ. 6 6 10 6

  57.4 ขบัเคล่ือนกลไกการแกไ้ขปัญหาการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561

1. เพื่อสร้างความรู้ความ
เขา้ใจระบบสารสนเทศเพื่อ
การก ากบัติดตามเร่ือง
ร้องเรียนและการ
ด าเนินการทางวินัย
กระทรวงศึกษาธิการ
2. เพื่อชี้แจงและสร้างการ
รับรู้นโยบาย ระเบียบ 
แนวทางการปฏิบัติงานของ
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
ก ากบัติดตามเร่ืองร้องเรียน
และการด าเนินการทาง

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 50
 คน ดังนี้
1. ผู้บริหาร จ านวน 10 คน
2. นิติกร/ผู้รับผิดชอบ
เร่ืองร้องเรียนและการ
ด าเนินการทางวินัย  
จ านวน 20 คน
3. ขา้ราชการ และ
บุคลากรในสังกดั ศธ.     
 ที่เกี่ยวขอ้ง จ านวน 10 คน
4. ผู้เกี่ยวขอ้ง จ านวน 
10 คน

1. หน่วยงานที่เขา้ร่วม
กจิกรรมมคีวามเขา้ใจระบบ
สารสนเทศเพื่อการก ากบั
ติดตามเร่ืองร้องเรียนและ
การด าเนินการทางวินัย
กระทรวงศึกษาธิการ 
ร้อยละ 80
2. หน่วยงานกรอกและ
รายงานขอ้มลูในระบบ
สารสนเทศเพื่อการก ากบั
ติดตามเร่ืองร้องเรียนและ

0.1141 0.1141 ต.ค.-ธ.ค.60 ศปท.ศธ. 6 6 10 6

81



ตัวช้ีวดั/ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่ับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 
20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.


โครงการ/กิจกรรมหลกั
วตัถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท)  ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคลอ้ง

วินัยกระทรวงศึกษาธิการ
3. เพื่อขบัเคล่ือนกลไกการ
แกไ้ขปัญหาการทุจริตใน
กระทรวงศึกษาธิการ

การด าเนินการทางวินัย
กระทรวงศึกษาธิการ 
ร้อยละ 95

  57.5 ประชมุเชงิปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์
กระบวนการปฏิบัติงานและจดัท าคู่มอื
ของศูนย์ปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงศึกษาธิการ

1. เพื่อวิเคราะห์
กระบวนการหลักในการ
ปฏิบัติงานของศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
 กระทรวงศึกษาธิการ
2. เพื่อจดัท าคู่มอืการ
ปฏิบัติงาน (Work Manual)
 ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ขา้ราชการ และบุคลากร
ในสังกดัศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงศึกษาธิการ
และผู้เกี่ยวขอ้ง

1. สรุปรายงาน
กระบวนการปฏิบัติงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
2.  คู่มอืการปฏิบัติงาน 
(Work Manual) ของ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวง 
ศึกษาธิการ ที่มเีนื้อหา 
สาระตามที่ ก.พ.ร. ก าหนด

0.0540 0.0540 ต.ค60-ก.ย.61 ศปท.ศธ. 6 6 10 6

58. โครงการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

0.0300 0.0709 0.1009 ต.ค60-ก.ย.61 ศปท.ศธ. 6 6 10 6

  58.1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561

1. เพื่อส่งเสริมให้ขา้ราชการ
และเจา้หน้าที่ของรัฐทุก
ระดับ ได้มคีวามรู้ ความ
เขา้ใจด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาของ
ขา้ราชการที่บัญญัติไว้เป็น
ขอ้กฎหมาย กฎ และ
ระเบียบ เห็นความส าคัญ
และเสริมสร้างภาพลักษณ์
ของหน่วยงานให้มคีวาม
โปร่งใส
และเป็นธรรม
2. เพื่อส่งเสริมให้ขา้ราชการ
และเจา้หน้าที่
ของรัฐทุกระดับ มกีระบวน
ทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม
ในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่ม
สมรรถนะและพัฒนาระบบ

ผู้บริหาร ขา้ราชการ 
และบุคลากรในสังกดั
กระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวน 100 คน

ผู้เขา้รับการฝึกอบรม 
จ านวน 100 คน ผ่านการ
ฝึกอบรมกจิกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
กระทรวงศึกษาธิการ

0.0300 0.0300 ต.ค60-ม.ค.61 ศปท.ศธ. 6 6 10 6
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ตัวช้ีวดั/ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่ับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 
20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.


โครงการ/กิจกรรมหลกั
วตัถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท)  ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคลอ้ง

ราชการไทยโดยยึดหลัก
บริหารกจิการบ้านเมอืงที่ดี
หลักเศรษฐกจิพอเพียงเป็น
แนวทางเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน
3. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา ให้กบั
ขา้ราชการและเจา้หน้าที่
ของรัฐทุกระดับ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ในการพัฒนา
คุณภาพชวิีตและการท างาน
ให้มคุีณลักษณะเป็น
ขา้ราชการยุคใหมท่ี่มี
คุณธรรม จริยธรรม

  58.2 ยกย่องเชดิชเูกยีรติบุคลากรดีเด่น “คนดี
ศักด์ิศรีแห่ง สป.” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

1. เพื่อด าเนินการส่งเสริม 
สนับสนุน และสร้างขวัญ
ก าลังใจให้บุคลากรใน
สังกดัสป.ผู้ประพฤติปฏิบัติ
ตนตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
 และสมควรเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของบุคลากรในองค์กร
2. เพื่อพิจารณาคัดเลือก
บุคลากรในสังกดัสป.ที่
สมควรได้รับการ
ยกย่องเชดิชเูกยีรติให้เป็น
บุคลากรดีเด่น “คนดี
ศักด์ิศรีแห่ง สป.” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

บุคลากรในสังกดั
ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จ านวน 80 คน

1. บุคลากรในสังกดัสป.เกดิ
ขวัญก าลังใจและได้รับการ
ยกย่องเชดิชเูกยีรติให้เป็น 
“คนดีศักด์ิศรีแห่ง สป.” 
2. บุคลากรในสังกดั
ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ มจีติส านึกที่ดี
ในการประพฤติปฏิบัติตน
ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม
 และธรรมาภิบาล ในการ
ท าความดีเพื่อตนเอง
และส่วนรวมมากขึ้น

0.0709 0.0709 ต.ค60-มิ.ย.61 ศปท.ศธ. 6 6 10 6

59. โครงการจดัท าแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน 1. เพื่อจดัท าแผนปฏิบัติ 1. แผนปฏิบัติราชการ 1. จ านวนแผนปฏิบัติ 0.1698 0.0559 0.0515 0.0985 0.3757 ต.ค.60-ก.ย.61 ศธภ.2,4,5 6 6 4 6

ศึกษาธิการภาค ราชการประจ าปี ประจ าปี ราชการ ประจ าปี (1ฉบับ) 6,7,8,12,14
2. เพื่อจดัท าแผนปฏิบัติ 2. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2. จ านวนแผนปฏิบัติ 16,17
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ตัวช้ีวดั/ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่ับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 
20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.


โครงการ/กิจกรรมหลกั
วตัถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท)  ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคลอ้ง

ราชการ 4 ปี 3. แผนพัฒนาการศึกษา ราชการ 4 ปี (1ฉบับ)
3.เพื่อจดัท าแผนพัฒนา 4. รายงานผลการด าเนิน 3. จ านวนแผนพัฒนา
การศึกษา งาน การศึกษา (1 ฉบับ)
4. เพื่อจดัท ารายงาน 4. จ านวนรายผลการ
ผลการด าเนินงาน ด าเนินงาน (1 ฉบับ)

60. โครงการขบัเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาใน เพื่ออ านวยการ ส่งเสริม ด าเนินการขบัเคล่ือนการ ร้อยละความส าเร็จของ 0.2205 0.2433 0.2118 0.2173 0.8929 ต.ค.60-ก.ย.61 ศธภ.1,8,9 6 6 4 6

พื้นที่ระดับภาค ของส านักงานศึกษาธิการภาค สนับสนุนและพัฒนา พัฒนาการศึกษาในพื้นที่ การด าเนินกจิกรรม 10,11,14,15,
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การศึกษาแบบร่วมมอื รับผิดชอบของ ศธภ  (ร้อยละ 80)

และบูรณาการกบั รวมทั้งงานที่ได้รับ
หน่วยงานในพื้นที่ มอบหมายจาก ศธ.

61. โครงการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
  61.1 การจดัท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ
  61.2 การบริหารจดัการความรู้ (KM)
  61.3 การด าเนินงาน 5 ส
  61.4 สร้างความผาสุกและความพึงพอใจ 
  61.5 สนับสนุนการจดักจิกรรมวันส าคัญร่วมกบั
จงัหวัด
  61.6 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน กจิกรรมผ่าน
เอกสาร วารสาร เว็บไซต์

1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
องค์กรให้เป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง สอดคล้องกบั
การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ 
2. เพื่อจดักจิกรรมแบ่งปัน
ความรู้และสรุปองค์ความรู้
ที่จะน ามาใชใ้นการพัฒนา
องค์กร 
3. เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนา
ตนเองให้มจีติส านึกที่ดี มี
คุณภาพ จริยธรรม 
ตลอดจนมทีัศนคติที่ดีต่อ
การปฏิบัติงาน 

1. มกีารประเมนิผลผลิต
ส่วนราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ
ระดับส านักฯ  2 รายรอบ 
2. จดักจิกรรมการบริหาร
จดัการความรู้   
3. ด าเนินงานกจิกรรม 
5 ส
4. จดัประชมุประจ าเดือน
บุคลากรและลูกจา้ง   
5. สร้างความผาสุก
และความพึงพอใจ

การด าเนินกจิกรรมตามที่
ก าหนดไว้ในโครงการ 
ไมน่้อยกว่าร้อยละ 85

0.1286 0.1082 0.0902 0.1173 0.4443 ต.ค.60-ก.ย.61 ศธภ.3,4,5,6
7,8,9,12,
16,17

6 6 10 6

62. โครงการตรวจ ติดตาม ประเมนิผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ ในพื้นที่
รับผิดชอบ

เพื่อตรวจ ติดตาม 
ประเมนิผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในพื้นที่
รับผิดชอบ

ตรวจ ติดตาม ประเมนิผล
การด าเนินงานตาม
นโยบาย และยุทธศาสตร์ 
ในพื้นที่รับผิดชอบ

รายงานการตรวจ ติดตาม
ประเมนิผลการด าเนินงาน
ตามนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ในพื้นที่
รับผิดชอบ

0.1161 0.0629 0.0519 0.0832 0.3141 ต.ค.60-ก.ย.61 ศธภ.4,5,12
16,17

6 6 4 6

63. โครงการเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเจา้อยู่หัว
มหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
 28 กรกฏาคม 2561

1. เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวาย
เป็นราชสักการะและถวาย
พระพรชยัมงคลอนัเนื่องใน

1. ขา้ราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจา้งประจ า 
และพนักงานจา้งเหมา

ร้อยละ 80 ของบุคลากรเขา้
ร่วมกจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ

0.0010 0.0020 0.0050 0.0020 0.0100 พ.ย.60-ส.ค.61 ศธภ.7 1 5 1 6
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ตัวช้ีวดั/ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่ับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 
20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.


โครงการ/กิจกรรมหลกั
วตัถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท)  ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคลอ้ง

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 66 พรรษา 
28 กรกฎาคม 2561
2. เพื่อให้ทุกคนได้ส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณโดยร่วม
จดักจิกรรมเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 66 พรรษา 
28 กรกฎาคม 2651 
โดยพร้อมเพรียงกนั
3. เพื่อเผยแพร่เกี่ยวกบั
พระราชกรณียกจิของ
สมเด็จพระเจา้อยู่หัวให้เป็น
แบบอย่างที่ดีในการด าเนิน
ชวิีตอย่างพอเพียงเหมาะสม

บริการทุกคน ของศธภ.7 
เขา้ร่วมกจิกรรม จ านวน 
23 คน 

64. โครงการส่งเสริมเครือขา่ยต่อต้านการทุจริต
และธรรมาภิบาล ส านักงานศึกษาธิการภาค 9

เพื่อรณรงค์สร้างความ
ตระหนักในการปฏิบัติงาน
ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต 
พร้อมทั้งปลุกจติส านึกด้าน
การต่อต้านการทุจริตแก่
บุคลากรของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9

บุคลาการของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9

ระดับความส าเร็จของการ
ส่งเสริมเครือขา่ยต่อต้าน
การทุจริตและธรรมาภิบาล 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9
 (ระดับ 5)

0.0100 0.0100 0.0200 ต.ค 60-ก.ย.61 ศธภ.9 6 6 10 6

65. โครงการประชมุเชงิปฏิบัติการจดัท าร่างแผน 1. เพื่อสร้างความรู้ความ 1. ศธภ. /ศธจ. /ผอ.กศน.จ/ ระดับความส าเร็จของการ 0.0900 0.0900 พย.60 ศธภ.10 6 6 4 6
บูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค เขา้ใจในการจดัท าแผน ประธาน อศจ.และบุคลากร ด าเนินโครงการ
(ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ) บูรณาการการศึกษา ที่เกี่ยวขอ้งใน ศธภ.ศธจ.

ระดับภาค (ภาคตะวันออก ในพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉยีงเหนือ) ของ ศธ. เฉยีงเหนือ  
2. เพื่อจดัท าเอกสารแผนฯ จ านวน 170 คน

2. คณะท างาน/ตัวแทน
จาก ศธจ. จ านวน 30 คน
3. เอกสารแผน จ านวน
40 เล่ม
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ตัวช้ีวดั/ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่ับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 
20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.


โครงการ/กิจกรรมหลกั
วตัถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท)  ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคลอ้ง

66. โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษากลุ่มจงัหวัด

เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการบรรลุจดุหมาย
ของการพัฒนาการศึกษาใน
พื้นที่ให้เชื่อมโยง
และสอดคล้องกบั
ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
นโยบายและยุทธศาสตร์
ของ ศธ.และยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจงัหวัด  
แบบร่วมมอืและบูรณการ
กบัหน่วยงานใน ศธ. 
และหน่วยงานอื่นหรือ
ภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งในพื้นที่

1. แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา
กลุ่มจงัหวัด
จ านวน 18 ฉบับ
2. บุคลากรด้านการ
วางแผนของหน่วยงาน
ใน ศธ. และหน่วยงานอื่น
หรือภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง
ในพื้นที่ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 1-18
จ านวน 7,200 คน

มแีผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษากลุ่ม
จงัหวัด (จ านวน 18 ฉบับ)

1.4706 0.1974 1.6680 ต.ค.60- มี.ค.61 ศธภ. 6 6 4 6

67. โครงการจดัท าแผนพัฒนาการศึกษาจงัหวัด 1. เพื่อจดัท าขอ้มลู
สารสนเทศทางการศึกษา
ส าหรับใชใ้นการบริหาร
จดัการศึกษาของจงัหวัด  
2. เพื่อก าหนดกรอบ
แนวทางการพัฒนา
การศึกษาของจงัหวัด
ให้สอดคล้องกบัแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
ทุกระดับ
 3. เพื่อจดัท าแผนพัฒนา
การศึกษาจงัหวัด  
แผนปฏิบัติการประจ าปี
จงัหวัด และแผนปฏิบัติ
ราชการของส านักงาน
ศึกษาธิการจงัหวัด 

1. ส านักงานศึกษาธิการ
จงัหวัดทุกจงัหวัดจดัท า
ขอ้มลูสารสนเทศทาง 
การศึกษาในจงัหวัด เพื่อ
ใชใ้นการวางแผนการ
บริหารจดัการศึกษา 
2. ส านักงานศึกษาธิการ
จงัหวัดทุกจงัหวัดจดัท า
แผนพัฒนาการศึกษา
จงัหวัด แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีจงัหวัด 
3. ส านักงานศึกษาธิการ
จงัหวัดทุกจงัหวัดจดัท า
แผนปฏิบัติราชการของ
ส านักงานศึกษาธิการ
จงัหวัด

1. หน่วยงานทางการศึกษา
ทุกหน่วยงานมฐีานขอ้มลู
สารสนเทศทางการศึกษา
ของจงัหวัดที่ครอบคลุม 
ครบถว้น ถกูต้อง
และเป็นปัจจบุัน
2. หน่วยงานทางการศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง มี
แผนส าหรับใชใ้นการการ
บริหารจดัการศึกษา
(ร้อยละ 100)

0.8008 4.1272 4.9280  ต.ค.60-มี.ค.61 ศธจ. 6 6 4 6

68. โครงการตรวจติดตามประเมนิผล
การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  68.1 ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัด
  68.2 ส านักงานศึกษาธิการภาค

1. เพื่อรายงานผลการ
ติดตามและประเมนิผลตาม
นโยบายของ ศธ.
และหน่วยงานระดับจงัหวัด

รายงานผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายของ ศธ.

มรีายงานผลการตรวจ 
ติดตาม ประเมนิผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของ ศธ.

18.4438 18.4438 ม.ค.-ม.ีค.61 ศธจ., 
ศธภ.

6 6 4 6
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ตัวช้ีวดั/ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่ับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 
20 ปี
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 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.


โครงการ/กิจกรรมหลกั
วตัถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท)  ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคลอ้ง

2. เพื่อประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานและรายงานผล
การด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษา
ในสังกดั ศธ.

  1) ระดับจงัหวัด จ านวน 
77 เล่ม
  2) ระดับภาค จ านวน 18 
เล่ม

69. โครงการประชมุสัมมนาการชบัเคล่ือนการปฏิรูป 1. เพื่อชี้แจงให้ผู้บริหาร ผู้เขา้ร่วมประชมุมคีวามรู้ ผู้เขา้ร่วมประชมุมคีวาม 0.5061 0.5061 0.5061 0.5061 2.0244 ตค.61-กย.62 สบศ. 6 6 4 6
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมภิาค หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน ความเขา้ใจเกี่ยวกบั พึงพอใจในการเขา้ร่วม
ประจ าปี 2561 ในส่วนภูมภิาคในสังกดั กรอบแนวทางการ ประชมุและรับทราบ

ภูมภิาคในสังกดั ปฏิบัติงานในเชงิพื้นที่ แนวทางการด าเนินงาน
กระทรวงศึกษาธิการมี นโยบายของกระทรวง ร้อยละ 80
ความรู้ความเขา้ใจ ศึกษาธิการในทิศทาง
เกี่ยวกบักรอบแนวทาง เดียวกนั ตลอดจน
การปฏิบัติงานในเชงิพื้นที่ บูรณาการขบัเคล่ือน

นโยบายของกระทรวง นโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการไปในทิศทาง ประจ าปีงบประมาณ
เดียวกนั ตลอดจนการ พ.ศ. 2561 และสามารถ
บูรณาการขบัเคล่ือน น าความรู้ไปใชไ้ด้อยาง
นโยบายตามยุทธศาสตร์ มปีระสิทธิภาพ เกดิ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประสิทธิผลเป็นรูปธรรม
ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
2. เพื่อให้เกดิการประสาน
เชื่อมโยงและบูรณาการ
ภารกจิการศึกษาของ
ประเทศ สอดรับกบั
แนวทางการบริหารงาน
โดยประชารัฐและทิศทาง
การพัฒนาประเทศ
3. เพื่อได้ขอ้คิดเห็นและ
แนวทางการด าเนินงาน
ของ ศธภ.และ ศธจ.

70. การจดัท าคู่มอืการด าเนินงานส าหรับส านักงาน 1. เพื่อจดัท าคู่มอืการ คู่มอืการด าเนินงาน คู่มอืการด าเนินงาน 0.1121 0.1121 0.1121 0.1121 0.4484 ตค.61-กย.62 สบศ. 6 6 4 6
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ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่ับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 
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 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.


โครงการ/กิจกรรมหลกั
วตัถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท)  ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคลอ้ง

ศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัด ปฏิบัติงานของส านักงาน ส าหรับส านักงานศึกษา ส าหรับส านักงานศึกษา-
  70.1 ประชมุวางแผน จ านวน 2 คร้ัง ศึกษาธิการภาคและ ธิการภาคและส านักงาน ธิการภาคและส านักงาน
  70.2 บรรณาธิการคู่มอื 4 วัน ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัด ศึกษาธิการจงัหวัด ศึกษาธิการจงัหวัด

  70.3 จดัพิมพ์คู่มอืการด าเนินงาน ให้กบับุคลากรผู้ปฏิบัติการ จ านวน 1,000 ชดุ (จ านวน 1,000 ชดุ)
2. เพื่อให้การปฏิบัติงาน ชดุละ 200 เล่ม (1 ชดุ
ด้านต่างๆ ของบุคลากร ม ี4 เล่ม)
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั
3. เพื่อให้บุคลากรมคีวาม
เขา้ใจในแนวทาง บทบาท
ภารกจิ การปฏิบัติงาน
ที่ถกูต้อง ชดัเจน

71. โครงการติดตามประเมนิผลการด าเนินงาน 1. เพื่อติดตามความกา้วหน้า รายงานผลการ ร้อยละ 80 ของระดับ 0.1804 0.1804 0.1804 0.1804 0.7216 ตค.61-กย.62 สบศ. 6 6 4 6
ตามนโยบาย แนวทาง และมติของกรรมการ การด าเนินงานตามนโยบาย ด าเนินงานตามนโยบาย ความส าเร็จของการ
ขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา ขอ้ส่ังการ มติของ แนวทาง ขอ้ส่ังการ จดัท ารายงานผลฯ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมภิาคประจ าปี คณะกรรมการขบัเคล่ือน และมติของคณะกรรมการ
งบประมาณ 2562 การปฏิรูปการศึกษา ขบัเคล่ือนการปฏิรูป
  71.1 ประชมุชี้แจงและจดัท าเคร่ืองมอืในการ ของกระทรวงศึกษาธิการ การศึกษาของกระทรวง
ติดตามประเมนิผลการด าเนินงานตามนโยบาย ในภูมภิาคสู่การปฏิบัติ ศึกษาธิการในภูมภิาค
แนวทาง ขอ้ส่ังการและมติของคณะกรรมการฯ 2. เพื่อจดัท ารายงาน จ านวน 1 ฉบับ
  71.2 การตรวจเย่ียมติดตามผลความกา้วหน้า การติดตามผลการ
ปัญหา อปุสรรค ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด าเนินงานตามนโยบาย
ในการปฏิบัติงาน จ านวน 5 ภาค แนวทาง ขอ้ส่ังการและ
  71.3 ประชมุรายงายและสรุปการประเมนิผล มติของคณะกรรมการฯ
การด าเนินงานตามนโยบาย แนวทาง ขอ้ส่ังการ
และมติของคณะกรรมการฯ

72. โครงการประชาสัมพันธ์การขบัเคล่ือนการ 1. เพื่อส่ือสาร สร้างการรับรู้ ผู้เขา้ร่วมประชมุมี 1. ผู้เขา้ร่วมประชมุ 0.2979 0.2979 0.2979 0.2979 1.1916 ตค.61-กย.62 สบศ. 6 6 4 6

ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ความรู้ ความเขา้ใจ มคีวามพึงพอใจและ
ภูมภิาค ขอ้ส่ังการ นโยบาย กจิกรรม แนวทางการปฏิบัติงาน รับทราบแนวทาง
  72.1 ผลิตและเผยแพร่ส่ือส่ิงพิมพ์ ได้แก่ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิรูป ในเชงิพื้นที่ นโยบาย การด าเนินงาน
จดหมายขา่ว จดันิทรรศการ แผ่นพับ หนังสือ การศึกษาของ ศธ. โดย ศธ. ในทิศทางเดียวกนั (ร้อยละ 80)
ในโอกาสพิเศษ  ป้ายไวนิล ป้ายกลางแจง้ฯลฯ ผ่ายส่ือในรูปแบบที่ และสามารถน าความรู้ 2. ร้อยละของการ
เพื่อการประชาสัมพันธ์ หลากหลาย ไปใชอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ สร้างความรับรู้ 
  72.2 การประชมุเชงิปฏิบัติการเสริมสร้าง 2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ ประสิทธิผลเป็นรูปธรรม ความเขา้ใจในการ
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ตัวช้ีวดั/ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่ับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 
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ของโครงการ

เป้าหมาย
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งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท)  ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคลอ้ง

พลังเครือขา่ยส่ือสารองค์กร ศธจ. ความเขา้ใจและเจตคติ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ที่ดีแกข่า้ราชการ เจา้หน้าที่ การปฏิรูปการศึกษาของ
ที่เกี่ยวขอ้งต่อนโยบายของ ศธ.ในภูมภิาค
รัฐบาลในการปฏิบัติงาน
เชงิพื้นที่
3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
หนว่ยงานภาคีเครือขา่ย
ทั้งภาครัฐและเอกชน
มคีวามรู้ ความเขา้ใจที่
ถกูต้อง ตระหนักและ
เห็นความส าคัญของการ
ปฎิรูปการศึกษาของ
ศธ.ในภูมภิาค

73. โครงการประชมุเชงิปฏิบัติการจดัท าแผนพัฒนา 1. เพื่อร่วมกนัจดัท าแผน 1. มแีผนปฏิบัติราชการ ค่ายลูกเสือมคีวามพร้อม 0.4530 0.4530 ส.ค.-61 สลช. 6 6 4 6

ค่ายลูกเสือ พัฒนาค่ายลูกเสือของ ประจ าปี 1 ฉบับ ในการให้บริการ

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 2.มแีผนค าของบประมาณ 
2. เพื่อให้ผู้เขา้ร่วมประชมุ ของค่ายลูกเสือ 1 ฉบับ
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ และ

 ประสบการณ์เกี่ยวกบัการ

พัฒนาค่ายลูกเสือให้มี

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

3. เพื่อให้ค่ายลูกเสือ 

น าแผนที่ได้รับจากการ

จดัประชมุไปจดัท าค าขอ

งบประมาณในการพัฒนา

ค่ายลูกเสือ และแผน 

ปฏิบัติ ราชการประจ าปี

74. โครงการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการใชจ้า่ย 1. เพื่อให้หน่วยงานได้รับ 1. ส านักงานลูกเสือจงัหวัด หน่วยงานที่ได้รับเงินอดุหนุน 0.3200 0.3200 เม.ย. - ธ.ค. 61 สลช. 6 6 4 6

เงินงบประมาณของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ การนิเทศ ติดตาม  77 จงัหวัด จากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการ 2.  ส านักงานลูกเสือ ทุกแห่ง  ได้รับการส่งเสริม

ตรวจ ติดตามโครงการ เขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุน ก ากบั ดูแล
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ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่ับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 
20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.


โครงการ/กิจกรรมหลกั
วตัถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท)  ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคลอ้ง

ของส านักงานลูกเสือ 183 เขต การเบิกจา่ยและใชจ้า่ยเงิน

แห่งชาติ อย่างต่อเนื่อง 3. ค่ายลูกเสือจงัหวัดและ เป็นไปอย่างถกูต้องและ

เป็นระบบและมคุีณภาพ ในก ากบัของ สลช. 15 แห่ง วัตถปุระสงค์ของโครงการ

2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
การด าเนินงานของ

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ

ในส่วนภูมภิาค

75. โครงการสอบทานและประเมนิผลการควบคุม เพื่อให้ความเชื่อมั่นต่อ รายงานผลการสอบทาน จ านวนร้อยละของ 0.0320 0.0320 ต.ค.60 - ก.พ.61 สลช. 6 6 10 6

ภายใน ระบบการควบคุมภายใน การประเมนิผลการ ขอ้เสนอ แนะที่ส านักงาน

ของส านักงานลูกเสือ ควบคุมภายใน แบบ ปส. ลูกเสือแห่งชาติน าไปปรับปรุง

แห่งชาติ (ส่วนกลาง) 1 ฉบับ การควบคุมภายในให้มี

ว่าเหมาะสมเพียงพอ ความเพียงพอและ  

อย่างสมเหตุสมผลว่าการ มปีระสิทธิผล

ด าเนินงานจะบรรลุผล

ส าเร็จตามวัตถปุระสงค์

76. โครงการตรวจสอบการด าเนินงานของกลุ่ม เพื่อให้การตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบ จ านวนร้อยละของรายการ 0.0902 0.0902 เม.ย. -ก.ย. 61 สลช. 6 6 10 6

ลูกเสือต่างประเทศ ส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากร มปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้ขอ้เสนอแนะ ขอ้เสนอแนะในการด าเนิน

ทางการลูกเสือ ของการด าเนินงานการ ด้านการด าเนินงาน 1 ฉบับ งานได้รับการน าไปปฏิบัติให้

บริหารจดัการ ในการ การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ

ปฏิบัติงานประจ าปี ตามวัตถปุระสงค์อย่างมี

งบประมาณของ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หน่วยรับตรวจ 

77. โครงการตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติ เพื่อให้ความเชื่อมั่นแก่ รายงานผลการตรวจสอบ จ านวนร้อยละของรายการ 0.0797 0.0797 ต.ค.60 - ก.ย. 61 สลช. 6 6 10 6

ตามกฎหมาย ขอ้บังคับ ระเบียบและเปิดคลินิก บุคคลที่เกี่ยวขอ้งต่อ และให้ขอ้เสนอแนะ ที่ตรวจสอบซ่ึงได้รับ

ให้ค าปรึกษา ความถกูต้องและเชื่อถอืได้ ด้านการเงินและการปฏิบัติ ค าแนะน าหรือขอ้แสนอแนะ

ของขอ้มลูทางการเงิน ตามกฎ ระเบียบและ ในการ ปฏิบัติงาน

และการปฏิบัติตามกฎ ขอ้บังคับ จ านวน 1 ฉบับ ด้านการเงินและ การปฏิบัติ

ระเบียบและขอ้บังคับ ตามกฏ ระเบียบ และ

ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ขอ้บังคับได้รับการน าไป
ปฏิบัติได้ถกูต้อง
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ตัวช้ีวดั/ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่ับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 
20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.


โครงการ/กิจกรรมหลกั
วตัถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท)  ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคลอ้ง

78. โครงการการปรับโครงสร้างอตัราก าลัง 1. เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง ขอ้บังคับคณะกรรมการ ประกาศขอ้บังคับ 0.2500 0.2500 ต.ค - พ.ย. 60 สลช. 6 6 10 6

และบัญชเีงินเดือนของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ การบริหารงานและอตัรา บริหารลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารลูกเสือ

ก าลังของส านักงานลูกเสือ จ านวน 2 ฉบับ แห่งชาติ  จ านวน 2 เร่ือง

แห่งชาติให้สอดคล้องกบั

ภารกจิงานภายใต้ พรบ.

ลูกเสือ 2551

2. เพื่อแกไ้ขบัญชเีงินเดือน

ของพนักงานและลูกจา้ง

ของส านักงานลูกเสือ

แห่งชาติให้สอดคล้องกบั

สภาวะเศรษฐกจิปัจจบุัน

79. โครงการประชมุเชงิปฏิบัติการจดัท ายุทธศาสตร์ 1.เพื่อให้พนักงานและ 1. เอกสารค าของบประมาณผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวาม 0.2600 0.2600 ก.ย.61 สลช. 6 6 4 6

ด้านงบประมาณและค าของบประมาณรายจา่ย ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามรู้ รายจา่ยประจ าปี 2563 พึงพอใจในการเขา้ร่วมการ

ประจ าปี ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการจดั 1 ฉบับ จดัท าแผนของส านักงาน  

ท าแผนยุทธศาสตร์ (ร้อยละ 85)

งบประมาณ และการจดัท า

ค าของบประมาณรายจา่ย

ประจ าปี พ.ศ.2563

2. เพื่อให้พนักงานและ

ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามรู้

ความเขา้ใจเกี่ยวกบั

ยุทธศาสตร์ของชาติ

กบัภารกจิของส านักงาน

ลูกเสือแห่งชาติได้

3. เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์

เป้าหมาย กลุยุทธ์ ผลผลิต

กจิกรรมและตัวชี้วัดผล

ส าเร็จในการจดัท าแผน

ค าของงบประมาณรายจา่ย

ประจ าปี พ.ศ.2563
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ตัวช้ีวดั/ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวดั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่ับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 
20 ปี

แผน 12
 (สศช.)

นโยบาย
รฐับาล

ยทุธศาสตร์
 ศธ.


โครงการ/กิจกรรมหลกั
วตัถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท)  ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคลอ้ง

80. โครงการประชมุเชงิปฏิบัติการจดัท าแผน 1.เพื่อให้ความรู้ในการ 1. แผนปฏิบัติราชการ ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามพึง 0.2400 0.2400  ส.ค. 61 สลช. 6 6 4 6

ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณและการติดตาม ก าหนดยุทธศาสตร์ จ านวน 1 บับ พอใจในการเขา้ร่วมการ

ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต 2. รายงานผลการด าเนิน จดัท าแผนของส านักงาน  

กจิกรรมและตัวชี้วัด งานของส านักงานลูกเสือ (ร้อยละ85)

ผลส าเร็จในการจดัท าแผน แห่งชาติ 1 ฉบับ

ปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562

2. เพื่อจดัท าแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี พ.ศ. 2562

ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ

ส าหรับใชเ้ป็นเคร่ืองมอื

ในการบริหารงานของผู้บริหาร

และใชเ้ป็นแนวทางในการ

ด าเนินงานของส านักงาน

ลูกเสือแห่ชาติ

3. เพื่อจดัท ารายงาน

ผลการด าเนินงานของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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4.2 ตารางรายละเอียดงาน/โครงการตามประเด็นยุทธศาตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ สป.ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจดัการให้มีประสทิธิภาพ

เป้าประสงค์ สป.  1 หน่วยงานมีระบบบริหารจดัการที่มีประสทิธิภาพ

หมาย
เหตุ
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