แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จาแนกตามแผนงานงบประมาณแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และยุทธศาสตร์ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 1

แผนปฎิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานโยบาย จัดทายุทธศาสตร์ แผน และการจัดการงบประมาณ
งบประมาณ (บาท)
สอดคล้อง
ตัวชีว้ ัด /
เป้าหมาย
หน่วยงานที่ ยุทธศาสตร์ แผน
แผน
แผน ยุทธ ยุทธ ยุทธ หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ของโครงการ
รับผิดชอบ
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม
ชาติ
แม่บท ปฏิรูป พัฒนา ศาสตร์ ศาสตร์ ศาสตร์
20 ปี
ย.ชาติ ประเทศ 12 ศธ. สป. สนย.
1. โครงการจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
35,000
35,000
กลุ่ม
6
20
12
6
5
5
1
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวง
งบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์
ศึกษาธิการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ
และแผน
จานวน 1 ฉบับ
ศธ.
2. โครงการจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
50,000
50,000
กลุ่ม
6
20
12
6
5
5
1
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวง
งบประมาณ พ.ศ. 2566
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ
ยุทธศาสตร์
ศึกษาธิการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ จานวน
และแผน
1 ฉบับ
ศธ.
3. โครงการจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการ 5 ปี
แผนปฏิบัตริ าชการ 5 ปี
แผนปฏิบัตริ าชการ 5 ปี
50,000
50,000
กลุ่ม
6
20
12
6
5
5
1
(พ.ศ.2566-2570) ของกระทรวงศึกษาธิการ
(พ.ศ.2566-2570)
(พ.ศ.2566-2570)
ยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ
และแผน
จานวน 1 ฉบับ
ศธ.
4. โครงการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
1) แผนพัฒนาการศึกษา
1) แผนพัฒนาการศึกษา
100,000
50,000 50,000 200,000
กลุ่ม
6
20
12
6
5
5
1
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 13
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์
(พ.ศ. 2566-2570)
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)
และแผน
2) แผนพัฒนาการศึกษา
จานวน 1 ฉบับ
ศธ.
ของกระทรวงศึกษาธิการ
2) หน่วยงานด้านการศึกษา
ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 –2570)
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีความสอดคล้องกับ
นาแผนพัฒนาการศึกษาของ
ยุทธศาสตร์ชาติ และเป็น
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 13
แผนด้านการศึกษาที่ตอ่ เนื่อง
(พ.ศ.2566 – 2570) ไปเป็น
กรอบแนวทางในการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติได้
5. โครงการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารด้าน
แผนปฏิบัตกิ ารด้านการจัด
แผนปฏิบัตกิ ารด้านการจัด
50,000
50,000
กลุ่ม
3
11
12
1
3
3
1
(พ.ศ.
2566-2570)
การจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวง
การศึกษาปฐมวัยของกระทรวง
การศึกษาปฐมวัยของกระทรวง
ยุทธศาสตร์
ศึกษาธิการ (พ.ศ. 2566-2570)
ศึกษาธิการ (พ.ศ.2566-2570)
ศึกษาธิการ (พ.ศ.2566-2570)
และแผน ศธ.
จานวน 1 ฉบับ

หน้าที่ 2

งบประมาณ (บาท)

ตัวชีว้ ัด /
โครงการ/กิจกรรมหลัก
6. โครงการจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

เป้าหมาย
ของโครงการ
1) แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร) จานวน 1 ฉบับ
2) แผนปฏิบัตริ าชการรายปี
พ.ศ. 2565 ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้
สนาหรั
าเข้าบข้อมูลในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ของสานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จานวน 1 ฉบับ

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

1) จานวนแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
(จานวน 1 ฉบับ)
2) จานวนแผนปฏิบัตริ าชการ
รายปี พ.ศ. 2565 ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ใช้สาหรับนาเข้าข้อมูลในระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR) ของสานักงาน
สภาพัฒ
ฒนาการเศรษฐกิ
นาการ
สภาพั
จและ
สังคมแห่งชาติ (จานวน 1 ฉบับ)
7. โครงการประชุมปฏิบัตกิ ารทบทวนสาระสาคัญ (ร่าง) สาระสาคัญแผนปฏิบัตริ าชการจานวน(ร่าง) สาระสาคัญของ
แผนปฏิบัตริ าชการระยะ 5 ปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
(พ.ศ. 2566 - 2570) ของสานักงานปลัด
2566-2570 ของสานักงาน
งบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
กระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ของสานักงานปลัดกระทรวง
จานวน 1 ฉบับ
ศึกษาธิการที่ครบถ้วน
ตามองค์ประกอบของแผนฯ
(จานวน 1 ฉบับ)
และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
8. โครงการประชุมปฏิบัตกิ ารจัดทาแผนปฏิบัติ 1) แผนปฏิบัตริ าชการระยะ 5 ปี 1) จานวนแผนปฏิบัตริ าชการ
ราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
(พ.ศ.2566 – 2570) ของสานักงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570)
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ของสานักงานปลัดกระทรวง
และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ
จานวน 1 ฉบับ
ศึกษาธิการ (จานวน 1 ฉบับ)
พ.ศ. 2566 ของสานักงานปลัดกระทรวง
2) แผนปฏิบัตริ าชการระยะ 5 ปี 2) จานวนแผนปฏิบัตริ าชการ
ศึกษาธิการ (ฉบับจัดทาคาของบประมาณ
(พ.ศ.2566 – 2570) ของสานักงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570)
รายจ่ายประจาปี)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ของสานักงานปลัดกระทรวง

สอดคล้อง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
40,000

13,800

-

-

85,800

หน้าที่ 3

-

หน่วยงานที่ ยุทธศาสตร์ แผน
แผน แผน ยุทธ ยุทธ ยุทธ หมายเหตุ
รับผิดชอบ
ชาติ
แม่บท ปฏิรูป พัฒนา ศาสตร์ ศาสตร์ ศาสตร์
20 ปี
ย.ชาติ ประเทศ 12 ศธ. สป. สนย.
40,000
กลุ่ม
6
20
2
6
4
5
1
ยุทธศาสตร์
และแผน ศธ.

รวม

-

13,800

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์
และแผน ศธ.

6

20

2

6

4

5

1

-

85,800

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์
และแผน ศธ.

6

20

2

6

4

5

1

ตัวชีว้ ัด /
โครงการ/กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

สอดคล้อง
รวม

หน่วยงานที่ ยุทธศาสตร์ แผน
แผน แผน ยุทธ ยุทธ ยุทธ หมายเหตุ
รับผิดชอบ
ชาติ
แม่บท ปฏิรูป พัฒนา ศาสตร์ ศาสตร์ ศาสตร์
20 ปี
ย.ชาติ ประเทศ 12 ศธ. สป. สนย.

ใช้สาหรับนาเข้าข้อมูล
ในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR)
ของสานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จานวน 1 ฉบับ
3) แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566
ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับจัดทาคาขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี)
จานวน 1 ฉบับ
9. โครงการประชุมปฏิบัตกิ ารจัดทาแผน
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

ศึกษาธิการใช้สาหรับนาเข้า
ข้อมูลในระบบติดตามและประเมิน
ผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ของสานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(จานวน 1 ฉบับ)
3) จานวนแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ของสานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับจัดทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปี)
(จานวน 1 ฉบับ)
1) แผนพัฒนาคุณภาพการบริหาร 1) จานวนแผนพัฒนาคุณภาพ
จัดการภาครัฐ (PMQA) ประจาปี การบริหารจัดการภาครัฐ
งบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวด 2 (PMQA) ประจาปีงบประมาณ
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
พ.ศ. 2565 หมวด 2
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
จัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จานวน 1 ฉบับ
จัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562
2) แผนพัฒนาคุณภาพการบริหาร (จานวน 1 ฉบับ)
จัดการภาครัฐ (PMQA) ประจาปี 2) จานวนแผนพัฒนาคุณภาพ
งบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวด 2 การบริหารจัดการภาครัฐ
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
(PMQA) ประจาปีงบประมาณ
ตามเกณฑ์การประเมินสถานะ
พ.ศ. 2565 หมวด 2
หน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
ตามเกณฑ์การประเมินสถานะ
จานวน 1 ฉบับ
หน่วยงานภาครัฐในการเป็น
ระบบราชการ 4.0
(PMQA 4.0) (จานวน 1 ฉบับ)

งบประมาณ (บาท)

6,800

หน้าที่ 4

6,800

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์
และแผน
สป.

6

20

2

6

4

5

1

งบประมาณ (บาท)

ตัวชีว้ ัด /
โครงการ/กิจกรรมหลัก
10. โครงการประชุมปฏิบัตกิ ารจัดทารายงาน
ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หมวด 2 การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
ของโครงการ

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

1) รายงานความก้าวหน้าผล
1) จานวนรายงานความก้าวหน้า
การดาเนินงานตามแผนพัฒนา
ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ คุณภาพการบริหารจัดการ
(PMQA) ประจาปีงบประมาณ
ภาครัฐ (PMQA) ประจาปี
พ.ศ. 2565 หมวด 2 การวางแผน งบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวด 2
เชิงยุทธศาสตร์ จานวน 1 ฉบับ
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
2) รายงานผลการดาเนินงาน
(จานวน 1 ฉบับ)
ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
2) จานวนรายงานผลการดาเนิน
การบริหารจัดการภาครัฐ
งานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
(PMQA) ประจาปีงบประมาณ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
พ.ศ. 2565 หมวด 2 การวางแผน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เชิงยุทธศาสตร์ จานวน 1 ฉบับ
หมวด 2 การวางแผนเชิง
รายงานผลสารวจการรับรู้
ยุทธศาสตร์(จานวน 1 ฉบับ)
เข้าใจและการนาทิศทาง
จานวนรายงานผลสารวจการรับรู้
องค์การไปใช้ในการปฏิบัตงิ าน
เข้าใจและการนาทิศทางองค์การ
ของบุคลากรสังกัดสานักงาน
ไปใช้ในการปฏิบัตงิ านของ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
บุคลากรสังกัดสานักงานปลัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
จานวน 1 ฉบับ
งบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลส
ารวจการรั
บ
รู
้
จานวนรายงานผลสารวจการรับรู้
11. โครงการสารวจการรับรู้ เข้าใจ
เข้าใจและการนาทิศทางองค์การ
และการนาทิศทางองค์การไปใช้ในการปฏิบัตงิ าน เข้าใจและการนาทิศทาง
ของบุคลากรสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
องค์การไปใช้ในการปฏิบัตงิ าน
ไปใช้ในการปฏิบัตงิ านของ
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของบุคลากรสังกัดสานักงาน
บุคลากรสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จานวน 1 ฉบับ
(จานวน 1 ฉบับ )
12. โครงการจัดทาโครงการสาคัญ
โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ จานวนโครงการสาคัญประจาปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
พ.ศ. 2567 ของสานักงานปลัด
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานปลัดกระทรวง
จานวน 1 ฉบับ
ศึกษาธิการ (จานวน 1 ฉบับ)

สอดคล้อง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
-

-

-

6,800

หน้าที่ 5

13,600

หน่วยงานที่ ยุทธศาสตร์ แผน
แผน แผน ยุทธ ยุทธ ยุทธ หมายเหตุ
รับผิดชอบ
ชาติ
แม่บท ปฏิรูป พัฒนา ศาสตร์ ศาสตร์ ศาสตร์
20 ปี
ย.ชาติ ประเทศ 12 ศธ. สป. สนย.
13,600
กลุ่ม
6
20
2
6
4
5
1
ยุทธศาสตร์
และแผน
สป.

รวม

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์
และแผน
สป.

6

20

2

6

4

5

1

ไม่ใช้ กลุ่ม
งบประมาณ ยุทธศาสตร์
และแผน
สป.

6

20

2

6

4

5

1

6,800

งบประมาณ (บาท)

ตัวชีว้ ัด /
โครงการ/กิจกรรมหลัก
13. การจัดทาโครงการภายใต้แผนฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

14. โครงการประชุมปฏิบัตกิ ารจัดทาแผน
ปฏิบัตริ าชการปฏิบัตริ าชการระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566 - 2570) แผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เป้าหมาย
ของโครงการ
โครงการภายใต้แผนฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จานวน 1 ฉบับ
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร) มีแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ฉบับจัดทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปี) และมีแผน
ปฏิบัตริ าชการระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566 - 2570) ของสานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จานวน 3 ฉบับ
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
ของผู้บริหารหน่วยงานและกลุ่ม
งานภายในสานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้ง
เป็นกรอบแนวทางการจัดทา
คาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวง

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด
จานวนโครงการภายใต้แผน
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (จานวน 1 ฉบับ)
1. แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร) มีแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 (ฉบับจัดทาคาขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี)
และมีแผนปฏิบัตริ าชการระยะ
5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
ของสานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ค่าเป้าหมาย จานวน 3 ฉบับ)
2. เป็นเครื่องมือในการบริหาร
งานของผู้บริหารหน่วยงานและ
กลุ่มงานภายในสานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ทั้งยังเป็นกรอบแนวทางการ
จัดทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ของสานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้

สอดคล้อง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

100,000

-

-

หน้าที่ 6

-

หน่วยงานที่ ยุทธศาสตร์ แผน
แผน แผน ยุทธ ยุทธ ยุทธ หมายเหตุ
รับผิดชอบ
ชาติ
แม่บท ปฏิรูป พัฒนา ศาสตร์ ศาสตร์ ศาสตร์
20 ปี
ย.ชาติ ประเทศ 12 ศธ. สป. สนย.
กลุ
ม
่
6
20
2
6
4
5
1
ไม่ใช้
งบประมาณ ยุทธศาสตร์
และแผน
สป.
รวม

100,000

กลุ่ม
วิบริ
เคราะห์
หาร
งานทั่วไป

6

20

2

6

5

5

1

งบประมาณ (บาท)

ตัวชีว้ ัด /
โครงการ/กิจกรรมหลัก

15. โครงการจัดทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ของกระทรวงศึกษาธิการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

ศึกษาธิการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
กรอบแนวทางและกลไกในการ
ผลักดันการปฏิบัตงิ านของสานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ให้มีประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมายเกิดผลสัมฤทธิ์
ของงานและเป็นเครื่องมือสาหรับ
ผู้บริหารในการกากับดูแล
และติดตามการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพคุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์สูงสุด
1) ได้สรุปรายละเอียดคาขอ
สรุปและรายละเอียดคาขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ
ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบและลงนามส่งสานัก
งบประมาณตามเวลาที่กาหนด
ไว้ในปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2) ได้สรุปรายละเอียดคาขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สอดคล้อง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

45,000

45,000

หน้าที่ 7

-

-

รวม

90,000

หน่วยงานที่ ยุทธศาสตร์ แผน
แผน แผน ยุทธ ยุทธ ยุทธ หมายเหตุ
รับผิดชอบ
ชาติ
แม่บท ปฏิรูป พัฒนา ศาสตร์ ศาสตร์ ศาสตร์
20 ปี
ย.ชาติ ประเทศ 12 ศธ. สป. สนย.

กลุ่ม
วิ
เ
คราะห์
งบประมาณ
ศธ.

6

20

2

6

6

5

1

งบประมาณ (บาท)

ตัวชีว้ ัด /
โครงการ/กิจกรรมหลัก
16. โครงการจัดทาเป้าหมายการให้บริการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566

เป้าหมาย
ของโครงการ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
ศึกษาธิการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 เสนอผู้บริหารพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ และลงนาม
จานวน 1 ฉบับ ส่งสานัก
งบประมาณ

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวงศึกษาธิการ และ
ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น เป้าหมาย และตัวชี้วัด
แผนแม่บท แผนแม่บทย่อย
ประจาปีงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
17. โครงการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ได้เอกสารข้อมูลประกอบการชี้แจง ข้อมูลประกอบการชี้แจงร่าง
จัดทาเอกสารข้อมูล และเตรียมการประกอบ
ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย พระราชบัญญัตงิ บประมาณ
การชี้แจงร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายจ่ายประจาปีงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของกระทรวงศึกษาธิการ สาหรับ พ.ศ. 2566 ของ
ของกระทรวงศึกษาธิการ
เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการ ชี้แจงต่อสภาผู้แทน
ราษฎร/สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คณะอนุกรรมาธิการฯ ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
18. โครงการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 1) ได้สรุปแผนการปฏิบัตงิ าน
1) สรุปแผนการปฏิบัตงิ าน
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของกระทรวงศึกษาธิการ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของกระทรวง
พ.ศ. 2565 ของกระทรวง
ศึกษาธิการ เสนอผู้บริหาร
ศึกษาธิการเสนอผู้บริหาร
2) ได้สรุปรายงานผลการใช้จ่าย 2) สรุปรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณ พ.ศ. 2565
และส่วนราชการในสังกัด
ของส่วนราชการในสังกัด
ที่ดาเนินการตามมาตรการและ
กระทรวงศึกษาธิการ

สอดคล้อง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
60,000

60,000

-

-

110,000 110,000

12,500

12,500

หน้าที่ 8

12,500

12,500

หน่วยงานที่ ยุทธศาสตร์ แผน
แผน แผน ยุทธ ยุทธ ยุทธ หมายเหตุ
รับผิดชอบ
ชาติ
แม่บท ปฏิรูป พัฒนา ศาสตร์ ศาสตร์ ศาสตร์
20 ปี
ย.ชาติ ประเทศ 12 ศธ. สป. สนย.
120,000
กลุ่ม
6
20
2
6
6
5
1
วิ
เ
คราะห์
งบประมาณ
ศธ.
รวม

220,000

กลุ่ม
วิ
เ
คราะห์
งบประมาณ
ศธ.

6

20

2

6

6

5

1

50,000

กลุ่ม
วิเคราะห์
งบประมาณ
ศธ.

6

20

2

6

6

5

1

งบประมาณ (บาท)

ตัวชีว้ ัด /
โครงการ/กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

แนวทางการเร่งรัดติดตาม
เป็นรายไตรมาส รวมทั้งปัญหา/
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เสนอผู้บริหาร
19. โครงการจัดทางบประมาณรายจ่าย
1) ได้สรุปและรายละเอียดคาขอ
บูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
บูประจ
รณาการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ
าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของกระทรวงศึกษาธิการ
2) ได้สรุปและรายละเอียด
คาของบประมาณรายจ่าย
บูรณาการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ของกระทรวง
ศึกษาธิการตาม พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณพ.ศ. 2566 เสนอ
ผู้บริหาร
20. โครงการประชุมปฏิบัตกิ ารจัดทางบประมาณ - ผู้บริหาร
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- เจ้าหน้าที่ดา้ นงบประมาณ 4
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยปฏิบัติ และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยววข้ยงานส่
อง วนกลางในสังกัด
หน่
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จานวน 40 คน

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

สอดคล้อง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

หน่วยงานที่ ยุทธศาสตร์ แผน
แผน แผน ยุทธ ยุทธ ยุทธ หมายเหตุ
รับผิดชอบ
ชาติ
แม่บท ปฏิรูป พัฒนา ศาสตร์ ศาสตร์ ศาสตร์
20 ปี
ย.ชาติ ประเทศ 12 ศธ. สป. สนย.

เสนอผู้บริหาร

สรุปและรายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายบูรณาการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566
ของกระทรวงศึกษาธิการ

1) เอกสารรายละเอียดคาขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566
ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จานวน 1 ชุด
2) รายละเอียดคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 นโยบายของรัฐบาล

-

-

-

-

23,500

-

-

-

หน้าที่ 9

ไม่ใช้ กลุ่ม
วิเคราะห์
งบประมาณ งบประมาณ
ศธ.

23,500

กลุ่ม
วิเคราะห์
งบประมาณ
สป.

6

20

2

6

6

5

1

6

20

2

6

6

5

1

งบประมาณ (บาท)

ตัวชีว้ ัด /
โครงการ/กิจกรรมหลัก

21. โครงการติดตามการดาเนินงานด้าน
งบประมาณ
ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

22. โครงการจัดทาคู่มือการปฏิบัตงิ านด้าน
งบประมาณ
ของส
านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

23. โครงการจัดทาแนวทางการจัดสรร
งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

สอดคล้อง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์สานักงาน
ปลั
ดกระทรวง
ศึกษาธิ
การ และภารกิจของ
วยงาน าเนินงานด้าน
- ผู้บริหาร
ติหน่ดตามการด
200,000
งบประมาณ
- เจ้าหน้าที่ดา้ นงประมาณชี้แจง ของหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
การจัดทาคาขอให้หน่วยงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานศึกษาธิการภาค
ให้สามารถใช้งบประมาณ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จานวน 15 คน
เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ผู้บริหาร บุคลากรที่ปฏิบัตงิ าน
- ตัวชีว้ ัดเป้าหมายโครงการ
ด้านงบประมาณของหน่วยงาน
(Outputs)
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง คู่มือการปฏิบัตงิ านด้าน
ศึกษาธิการ จานวน 30 คน
งบประมาณของสานักงาน
ศึกษาธิการ จานวน 2 เล่ม
- ตัวชีว้ ัดผลลัพธ์ (Outcomes)
คู่มือการปฏิบัตงิ านด้านงบประมาณ
ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ มีความถูกต้อง
ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีกบารัตงิ านด้านงบประมาณ
ปฏิ
สามารถ
นาไปใช้ในการปฏิบัตงิ านได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ผู้บริหาร บุคลากรที่ปฏิบัตงิ าน
ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
(Outputs)
ด้านงบประมาณ คณะทางาน
แนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
จากส่วนกลาง สานักงานศึกษาธิการ ของหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ภาค สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรร ในส่วนของสานักงานศึกษาธิการ
ภาค
งบประมาณ จานวน 30 คน
และสานักงานศึกษาธิการจังหวัด

-

-

8,700

-

หน้าที่ 10

20,000

รวม

หน่วยงานที่ ยุทธศาสตร์ แผน
แผน แผน ยุทธ ยุทธ ยุทธ หมายเหตุ
รับผิดชอบ
ชาติ
แม่บท ปฏิรูป พัฒนา ศาสตร์ ศาสตร์ ศาสตร์
20 ปี
ย.ชาติ ประเทศ 12 ศธ. สป. สนย.

-

200,000

กลุ่ม
วิ
เ
คราะห์
งบประมาณ
สป.

6

20

2

6

6

5

1

8,700

17,400

กลุ่ม
วิเคราะห์
งบประมาณ
สป.

6

20

2

6

2

5

1

-

20,000

กลุ่ม
วิ
เ
คราะห์
งบประมาณ
สป.

6

20

2

6

2

5

1

งบประมาณ (บาท)

ตัวชีว้ ัด /
โครงการ/กิจกรรมหลัก
24. โครงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง
การปฏิบัตงิ านด้านงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสานักงาน

เป้าหมาย
ของโครงการ
ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากร

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด
1. บุคลากรที่ปฏิบัตงิ านด้าน

งบประมาณของสานักงานปลัด
กระทรวงที่เข้ารับการพัฒนา
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่สานักงบประมาณ
กาหนด และแนวทาง
ด้านงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ร้อยละ 80
2. บุคลากรที่ปฏิบัตงิ านด้าน
งบประมาณมีความพร้อมในการ
ดาเนินงานตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่สานักงบประมาณ
กาหนด และแนวทางการปฏิบัติ
งานด้านงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ
สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
25. การทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้บริหาร บุคลากรผู้ปฏิบัตงิ าน
1. เอกสารการทบทวนและ
ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลสาเร็จ ด้านแผนงาน งบประมาณ ติดตาม ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก ประเมินผล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผลผลิต/โครงการ กิจกรรม
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
จานวน 35 คน
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ ผลสัมฤทธิ์และ
พ.ศ. 2566 ของสานักงานปลัดกระทรวง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
ศึกษาธิการ
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566
ของสานักงานปลัดกระทรวง

สอดคล้อง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
-

-

-

765,000

15,400

-

-

-

ที่ปฏิบัตดิ า้ นงบประมาณของ
หน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จานวน 135 คน

หน้าที่ 11

หน่วยงานที่ ยุทธศาสตร์ แผน
แผน แผน ยุทธ ยุทธ ยุทธ หมายเหตุ
รับผิดชอบ
ชาติ
แม่บท ปฏิรูป พัฒนา ศาสตร์ ศาสตร์ ศาสตร์
20 ปี
ย.ชาติ ประเทศ 12 ศธ. สป. สนย.
6
20
2
6
2
5
1
765,000 กลุ่มวิเคราะห์
งบประมาณ
สป.
รวม

15,400 กลุ่มวิเคราะห์
งบประมาณ
สป.

6

20

2

6

2

5

1

งบประมาณ (บาท)

ตัวชีว้ ัด /
โครงการ/กิจกรรมหลัก

26. การประชุมชี้แจงการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

ศึกษาธิการ จานวน 1 ฉบับ
2. การทบทวนและปรับปรุง
เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ
กิจกรรมตัวชี้วัด ผลสาเร็จ
ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบาย
ยุทธศาสตร์และแผน ที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ตัวชีว้ ัดเป้าหมายโครงการ
บุคลากรผู้ปฏิบัตงิ านด้าน
(Outputs)
งบประมาณ แผนงาน ติดตาม
หน่วยงานเข้าร่วมประชุมฯ
ประเมินผล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
จานวน 50 คน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

-

-

หน้าที่ 12

-

73,500

สอดคล้อง
รวม

หน่วยงานที่ ยุทธศาสตร์ แผน
แผน แผน ยุทธ ยุทธ ยุทธ หมายเหตุ
รับผิดชอบ
ชาติ
แม่บท ปฏิรูป พัฒนา ศาสตร์ ศาสตร์ ศาสตร์
20 ปี
ย.ชาติ ประเทศ 12 ศธ. สป. สนย.

73,500 กลุ่มวิเคราะห์
งบประมาณ
สป.

6

20

2

6

2

5

1

แผนปฎิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน เร่งรัด การติดตาม และการประเมินผลการดาเนินงานด้านการศึกษา
ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ของโครงการ
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารติดตาม
เชิงปริมาณ
ประเมิ
น
และรายงานผลการด
าเนินงานของสานักงาน 1) รายงานประจาปี 2564
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ของสานักงาปลัดกระทรวง
ศึปลักษาธิ
การ ฉบับกสมบู
ดกระทรวงศึ
ษาธิกรณ์
าร
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 1,000 เล่ม
2) รายงานการประเมินผล
แผนปฏิบัตริ าชการของ
สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จานวน 1 เล่ม
3) รายงานการประเมินผล
การปฏิบัตงิ านตามเป้าหมาย
เอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จานวน 1 เล่ม
4) ร่างรายงานประจาปี 2565
ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จานวน 1 เล่ม
5) ร่างรายงานการประเมินผล
แผนปฏิบัตริ าชการของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จานวน 1 เล่ม
6) ร่างรายงานการประเมินผล
การปฏิบัตงิ านตามเป้าหมาย
เอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จานวน 1 เล่ม

เป้าหมายโครงการ (Outputs)
1) รายงานประจาปี 2564
ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ฉบับสมบูรณ์
จานวน 1,000 เล่ม
2) รายงานการประเมินผลแผน
ปฏิบัตริ าชการของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จานวน 1 เล่ม
3) รายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัตงิ านตามเป้าหมายเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
จานวน 1 เล่ม
4) ร่างรายงานประจาปี 2565
ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จานวน 1 เล่ม
5) ร่างรายงานการประเมินผล
แผนปฏิบัตริ าชการของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
จานวน 1 เล่ม
6) ร่างรายงานการประเมินผล

ไตรมาส 1

146,600

ไตรมาส 2

งบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

-

-

การปฏิบัตงิ านตามเป้าหมาย
เอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จานวน 1 เล่ม

หน้าที่ 13

146,600

รวม

293,200

หน่วยงาน
สอดคล้อง
ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสต แผน แผน แผน ยุทธ ยุทธ ยุทธ
ร์ ชาติ แม่บท ปฏิรูป พัฒนา ศาสตร์ ศาสตร์ ศาสตร์
20 ปี ย.ชาติ ประเทศ 12 ศธ. สป. สนย.
กลุ่ม
ติดตามและ
ประเมินผล

6

20

12

6

6

5

2

หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

7) รายงานผลการดาเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง
8) รายงานการขับเคลื่อนนโยบาย
การจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคมีข้อมูล
ด้านการศึกษาสาคัญที่ใช้สนับสนุน
การตัดสินใจในการดาเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ และ
ในส่วนของหน่วยงานและผู้สนใจ
ทั่วไป สามารถนาข้อมูลเพื่อใช้
ประกอบการจัดทารายงานหรือใช้
อ้างอิงประกอบข้อมูลอื่น ๆ
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารติดตาม
เชิงปริมาณ
ประเมิน และรายงานผลการดาเนินงานของ 1) รายงานประจาปี 2564
กระทรวงศึกษาธิการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับสมบูรณ์ จานวน 1,000 เล่ม
2) รายงานการประเมินผล
แผนปฏิบัตริ าชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จานวน 1 เล่ม
3) รายงานการประเมินผล
การปฏิบัตงิ านตามเป้าหมาย
เอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จานวน 1 เล่ม
4) ร่างรายงานประจาปี 2565

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

7) รายงานผลการดาเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง
8) รายงานการขับเคลื่อนนโยบาย
การจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ผู้บริหารทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคมีข้อมูลด้านการศึกษา
สาคัญที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจ
ในการดาเนินการขับเคลื่อนนโยบาย
ต่าง ๆ และในส่วนของหน่วยงาน
และผู้สนใจทั่วไป สามารถนาข้อมูล
เพื่อใช้ประกอบการจัดทารายงาน
หรือใช้อ้างอิงประกอบข้อมูลอื่น ๆ
เป้าหมายโครงการ (Outputs)
1) รายงานประจาปี 2564 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับสมบูรณ์
จานวน 1,000 เล่ม
2) รายงานการประเมินผลแผน
ปฏิบัตริ าชการของกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จานวน 1 เล่ม
3) รายงานการประเมินผล
การปฏิบัตงิ านตามเป้าหมาย
เอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จานวน 1 เล่ม
4) ร่างรายงานประจาปี 2565 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 1 เล่ม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

-

-

146,600

งบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

-

-

หน้าที่ 14

146,600

รวม

293,200

หน่วยงาน
สอดคล้อง
ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสต แผน แผน แผน ยุทธ ยุทธ ยุทธ
ร์ ชาติ แม่บท ปฏิรูป พัฒนา ศาสตร์ ศาสตร์ ศาสตร์
20 ปี ย.ชาติ ประเทศ 12 ศธ. สป. สนย.

กลุ่ม
ติดตามและ
ประเมินผล

6

20

12

6

6

5

2

หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ
จานวน 1 เล่ม
5) ร่างรายงานการประเมินผล
แผนปฏิบัตริ าชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จานวน 1 เล่ม
6) ร่างรายงานการประเมินผล
การปฏิบัตงิ านตามเป้าหมาย
เอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จานวน 1 เล่ม
7) รายงานผลการดาเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง
8) รายงานการขับเคลื่อนนโยบาย
การจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคมีข้อมูลด้าน
การศึกษาสาคัญที่ใช้สนับสนุน
การตัดสินใจในการดาเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ และใน
ส่วนของหน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป
สามารถนาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบ
การจัดทารายงานหรือใช้
อ้างอิงประกอบข้อมูลอื่น ๆ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

งบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

5) ร่างรายงานการประเมินผล
แผนปฏิบัตริ าชการของกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 จานวน 1 เล่ม
6) ร่างรายงานการประเมินผล
การปฏิบัตงิ านตามเป้าหมาย
เอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จานวน 1 เล่ม
7) รายงานผลการดาเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง
8) รายงานการขับเคลื่อนนโยบาย
การจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ผู้บริหารทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคมีข้อมูลด้านการศึกษา
สาคัญที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจ
ในการดาเนินการขับเคลื่อนนโยบาย
ต่าง ๆ และในส่วนของหน่วยงาน
และผู้สนใจทั่วไป สามารถนาข้อมูล
เพื่อใช้ประกอบการจัดทารายงาน
หรือใช้อ้างอิงประกอบข้อมูลอื่น ๆ

หน้าที่ 15

รวม

หน่วยงาน
สอดคล้อง
ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสต แผน แผน แผน ยุทธ ยุทธ ยุทธ
ร์ ชาติ แม่บท ปฏิรูป พัฒนา ศาสตร์ ศาสตร์ ศาสตร์
20 ปี ย.ชาติ ประเทศ 12 ศธ. สป. สนย.

หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

3. โครงการติดตามการนานโยบายและ
เป้าหมายโครงการ (Outputs)
เชิงปริมาณ
ยุทธศาสตร์ กษาธิการไปสู่การปฏิบัตเิ ชิง 1) ติดตามการนานโยบายและ
ของกระทรวงศึ
1) ติดตามการนานโยบายและ
พื้นที่
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ของกระทรวง
ไปสู่การปฏิบัตเิ ชิงพื้นที่
ศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัตเิ ชิงพื้นที่
ของหน่วยงานทางการศึกษา
ของหน่วยงานทางการศึกษา
ในภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน ในภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน
2) รายงานผลการติดตามการนา 2) รายงานผลการติดตามการนา
นโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ นโยบายและยุทธศาสตร์สู่
เชิงพื้นที่ 1 ฉบับ
การปฏิบัตเิ ชิงพื้นที่ 1 ฉบับ
3) ส่งเสริมเครือข่ายหน่วยงาน
3) ส่งเสริมเครือข่ายหน่วยงาน
ทางการศึกษาในส่วนกลางและ
ทางการศึกษาในส่วนกลาง
ภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยงาน และภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 8
ได้มีการบูรณาการการติดตาม
หน่วยงาน ได้มีการบูรณาการ
การนานโยบายและยุทธศาสตร์
การติดตามการนานโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่
และยุทธศาสตร์ของ
การปฏิบัตเิ ชิงพื้นที่
กระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ
เชิงคุณภาพ
เชิงพื้นที่
กระทรวงศึกษาธิการนาผล
ผลลัพธ์ (Outcomes)
การติดตามการนานโยบายและ
กระทรวงศึกษาธิการนาผล
ยุทธศาสตร์ของ
การติดตามการนานโยบาย
กระทรวงศึ
กษาธิการ
เป็นข้อมูลประกอบการทบทวน
และยุทธศาสตร์ของ
และปรับปรุงการจัดทาแผน
กระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิบัตริ าชการของ
เชิงพื้นที่ไปใช้เป็นข้อมูล
กระทรวงศึกษาธิการในปีตอ่ ไป
ประกอบการทบทวนและ
ปรับปรุงการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในปีตอ่ ไป

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

-

-

-

-

งบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

276,400

หน้าที่ 16

-

รวม

276,400

หน่วยงาน
สอดคล้อง
ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสต แผน แผน แผน ยุทธ ยุทธ ยุทธ
ร์ ชาติ แม่บท ปฏิรูป พัฒนา ศาสตร์ ศาสตร์ ศาสตร์
20 ปี ย.ชาติ ประเทศ 12 ศธ. สป. สนย.
กลุ่ม
ติดตามและ
ประเมินผล

6

20

12

6

6

5

2

หมายเหตุ

แผนปฎิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน งานวิจัย และดัชนีด้านการบริหารจัดการศึกษา
หน่วยงาน
งบประมาณ (บาท)
สอดคล้อง
ตัวชี้วัด/
ที่รับผิดชอบ ยุทธ แผน แผน แผน ยุทธ
เป้าหมาย
ศาสตร์ แม่บท ปฏิรูป พัฒนา ศาสตร์ ยุทธ ยุทธ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
ของโครงการ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม
ชาติ ย.ชาติ ประเทศ 12 ศธ. ศาสตร์ ศาสตร์
สป. สนย.
20 ปี
1. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทา
จุดเน้นการวิจัยของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567

2. โครงการประชุมจัดทาข้อเสนอการวิจัย
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดาเนินการจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อ
ระดม
ความคิดเห็นในการจัดทา(ร่าง) จุดเน้น
การวิจัย ประจาปีงบ พ.ศ. 2567
จานวน 1 ครั้ง

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
- มีจุดเน้นการวิจัยของสานักงานง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ในภาพรวม
ของ สป. จานวน 1 ฉบับ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- สป.ศธ. มีจุดเน้นการวิจัยในภาพรวม
ของหน่วยงานครบถ้วนและชัดเจน
ใช้สาหรับเป็นกรอบและแนวทาง
การวิจัยของหน่วยงานและมีผลงาน
วิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ในการกาหนดเชิงนโยบายและทิศทาง
การพัฒนาคุณภาพ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
มีข้อเสนอการวิจัยประจาปี
มีข้อเสนอการวิจัยประจาปีงบประมาณ
งบประมาณ
พ.ศ. 2567 ในภาพรวมของ
พ.ศ.2567 ในภาพรวมของสานักงาน
สานัดกกระทรวงศึ
งานปลัด กษาธิการ จานวน 1 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 1 ฉบับ
ปลั
ฉบั
เป้าบหมายเชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcomes)
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีข้อเสนอการวิจัยในภาพรวมของ
ข้อเสนอการวิจัยในภาพรวมของ
หน่วยงานที่ครบถ้วนและชัดเจน
หน่วยงานที่ครบถ้วนและชัดเจนใช้สาหรับ
ใช้สาหรับขอรับการสนับสนุน
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้าน
งบประมาณ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
(ววน.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2567

50,000

20,000

หน้าที่ 17

50,000

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์
การวิจัยและ
พัฒนา

3

23

8

5

2

3

20,000

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์
การวิจัยและ
พัฒนา

3

23

8

5

2

3

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

3. โครงการพัฒนามาตรฐานสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

เป้าหมาย
ของโครงการ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)
เอกสารมาตรฐานสานักงานศึกษาธิการ มีเอกสารมาตรฐานสานักงาน
จังหวัด จานวน 1 ชุด
ศึกษาธิการจังหวัด จานวน 1 ชุด
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcomes)
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีมาตรฐานสานักงานศึกษาธิการ
มีมาตรฐานสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ด ดเจน ครอบคลุม
ทีจัง่มหวั
ีความชั
ที่มีความชัดเจน ครอบคลุม สอดคล้อง
สอดคล้
อ
งกั
บ
ภารกิจ นโยบาย และแนวทาง
กับภารกิจ นโยบาย และแนวทาง
การกระจายอานาจในการบริหาร
การกระจายอานาจในการบริหารและ

และการจัดการศึกษาที่กาหนด
4. โครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรม
ผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้น และ
ความเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกช่วง
ชั้น าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจ
กิจกรรม
1 จัดทาบันทึกขออนุมัติการดาเนินการ
โครงการ
2. ประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความเป็น
พลเมืองของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาระดับ ปวช. 3/
ปวส.2
กลุ่มผู้เรียนระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
3. ตรวจสอบ ลงรหัส และนาเข้าข้อมูลดิบ
(คีย์ข้อมูล) ผลการตอบแบบประเมิน
คุจริณยธรรม
ธรรมและความเป็นพลเมืองของผู้เรียน
4. วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินคุณธรรม

งบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
155,700 100,800

100,800

42,700

รวม
400,000

หน่วยงาน
สอดคล้อง
ที่รับผิดชอบ ยุทธ แผน แผน แผน ยุทธ
ศาสตร์ แม่บท ปฏิรูป พัฒนา ศาสตร์ ยุทธ ยุทธ
ชาติ ย.ชาติ ประเทศ 12 ศธ. ศาสตร์ ศาสตร์
สป. สนย.
20 ปี
กลุ่ม

6

20

12

6

5

5

3

3

12

12

1

1

3

3

ยุทธศาสตร์
การวิจัยและ
พัฒนา

การจัดการศึกษาที่กาหนด
มีผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จานวน 1 ชุด

658,000

539,000

21,800

31,200

หน้าที่ 18

หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัด/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

จริยธรรมและความเป็นพลเมืองของผู้เรียน
5. สรุปผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นพลเมืองของผู้เรียนและจัดทา
เอกสารรายงานผลการดาเนินงานฉบับ
สมบูรณ์และเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. โครงการจัดทาดัชนีทางการศึกษาระดับ เป้าหมายเชิงปริมาณ
1-18 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มีข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาได้ครบ
ทุเป้กามิหมายเชิ
ติ
งคุณภาพ
1. ได้ดัชนีทางการศึกษาระดับภาค
1-18 าน 5 ด้าน
รายด้
2. หน่วยงานทางการศึกษาได้รับ
ผลประโยชน์จากการนาดัชนีทางการ
ศึกษาไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
ทิกาหนด
ศทางรูปแบบการจัดการศึกษาใน
ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับ
จัและระดั
งหวัด บพื้นที่
6. โครงการประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้
และติดตามผลการดาเนินงานวิจัยของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จัดประชุมสร้างการรับรู้และติดตามผล
การดาเนินงานวิจัยของสานักงาน
ปลัดกระทรวศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 1
ครั้ง

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

หน่วยงาน
สอดคล้อง
ที่รับผิดชอบ ยุทธ แผน แผน แผน ยุทธ
ศาสตร์ แม่บท ปฏิรูป พัฒนา ศาสตร์ ยุทธ ยุทธ
ชาติ ย.ชาติ ประเทศ 12 ศธ. ศาสตร์ ศาสตร์
สป. สนย.
20 ปี

66,000

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
มีข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาได้ครบ
ใน 5 ด้าน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ได้ดัชนีทางการศึกษาระดับภาค 1-18
รายด้าน 5 ด้าน

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
1. มีการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย
ที่ได้รับของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
2. มีรายงานการติดตามผลดาเนินงานวิจัย
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
1. ระดับความสาเร็จของการจัดสรร
งบประมาณโครงการวิจัยที่ได้รับของ
สานักงานปลัดกระทรวง

10,400

200,000

หน้าที่ 19

50,000

89,600

150,000

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์
การวิจัยและ
พัฒนา

3

11

200,000

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์
การวิจัยและ
พัฒนา

6

20

12

1

5

5

3

6

5

5

3

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
2. ระดับความสาเร็จของการจัดทา
รายงานการติดตามผลการดาเนินงานวิจัย
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7. โครงการจัดทาแผนงานยุทธศาสตร์
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของสานักงาน มีแผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและ มีแผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
พัฒนานวัตกรรมของสานักงานปลัด พัฒนานวัตกรรมของสานักงานปลัด
งบประมาณ พ.ศ. 2565
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 จานวน 1 ฉบับ
พ.ศ. 2565 จานวน 1 ฉบับ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีการเผยแพร่แผนงานยุทธศาสตร์การวิจมีัยการเผยแพร่แผนงานยุทธศาสตร์
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
และพัฒนานวัตกรรม
8. โครงการรวมบทคัดย่อผลงานวิจัยของ เป้าหมายเชิงปริมาณ
ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี มีบทคัดย่องานวิจัยของสานักงาน
ระดับความสาเร็จของการจัดทา
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี รวมบทคัดย่อผลงานวิจัยของสานักงาน
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 1 เล่ม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจาปี
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระดับ 5)
การเผยแพร่ผลงานวิจัยมุ่งให้เกิด ตัวชี้วัดผลลัพธ์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนับสนุนให้มีร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในสานักงาน สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานการเผยแพร่รวมบทคัดย่อผลงานวิจัย
อื่น ๆ นาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาหรับใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
วิจัย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)

หน้าที่ 20

รวม

หน่วยงาน
สอดคล้อง
ที่รับผิดชอบ ยุทธ แผน แผน แผน ยุทธ
ศาสตร์ แม่บท ปฏิรูป พัฒนา ศาสตร์ ยุทธ ยุทธ
ชาติ ย.ชาติ ประเทศ 12 ศธ. ศาสตร์ ศาสตร์
สป. สนย.
20 ปี

ไม่ใช้ กลุ่ม
งบประมาณ ยุทธศาสตร์
การวิจัยและ
พัฒนา

2

23

12

8

5

2

3

ไม่ใช้ กลุ่ม
งบประมาณ ยุทธศาสตร์
การวิจัยและ
พัฒนา

2

23

12

8

5

2

3

หมายเหตุ

แผนปฎิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัด/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดหน่วยงาน
งบประมาณของสานักงานปลัดกระทรวง
ส่วนกลาง สานักงานศึกษาธิการภาค และ
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ปฏิบัติงาน
ด้านงบประมาณ ของสานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 130 คน

2. โครงการพัฒนามาตรฐานสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

เป้าหมายเชิงปริมาณ
เอกสารมาตรฐานสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด จานวน 1 ชุด
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีมาตรฐานสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ที่มีความชัดเจน ครอบคลุม สอดคล้องกับ
ภารกิจ นโยบาย และแนวทาง
การกระจายอานาจในการบริหาร
และการจัดการศึกษาที่กาหนด
3. โครงการการบริหารจัดการ
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
การดาเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิม โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ราชกุมารี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 6 คณะ
จานวนทั้งสิ้น 20 ครั้ง ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการอานวยการโครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชราชกุมารี
2) คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา
เฉลิมราชราชกุมารี
3) คณะอนุกรรมการจัดทาระบบฐานข้อมูล
ผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
4) คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
1. ข้อมูลการดาเนินงานด้าน
งบประมาณของหน่วยงานใน
สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
จานวน 1 ฉบับ
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ แนวทาง
ปฏิบัติในการดาเนินงานด้าน
งบประมาณ สามารถใช้
งบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง
ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
(Outputs)
มีเอกสารมาตรฐานสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด จานวน 1 ชุด
ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcomes)
สานักงานปลัดกระทรวง
ศึมีกมษาธิ
การ านักงานศึกษาธิการ
าตรฐานส
จัทีง่มหวั
ด
ีความชัดเจน ครอบคลุม
สอดคล้
กับภารกิอจง นโยบาย และแนวทาง
การกระจายอานาจในการ
บริหารและ
การจั
ดการศึกษาที่กาหนด
รายงานผลการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิม
ราชกุมารี ของ
กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 6
คณะ จานวนทั้งสิ้น 20 ครั้ง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ แผน
แผน แผน ยุทธ ยุทธ ยุทธ
ที่รับผิดชอบ
รวม
ชาติ
แม่บท ปฏิรูป พัฒนา ศาสตร์ ศาสตร์ ศาสตร์
ศธ. สป. สนย.
20 ปี
ย.ชาติ ประเทศ 12
88,500 กลุ่มวิเคราะห์
6
20
2
6
6
5
4
งบประมาณ สป.
หน่วยงาน

ไตรมาส 4

88,500

155,700

100,800

100,800

42,700

400,000

กลุ่ม
ยุทธศาสตร์
การวิจัยและ
พัฒนา

6

66,275

66,275

66,275

66,275

265,100

กลุ่มพัฒนา
นโยบาย

4

หน ้าที่ 21

20

6

2

5

4

4

4

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชราชกุมารี
5) คณะอนุกรรมการดูแล ช่วยเหลือ
ผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชราชกุมารี
6) คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชราชกุมารี
1. ได้นโยบาย ทิศทาง และแนวทางการ
ดาเนินงาน พร้อมทั้งหลักเกณฑ์การ
ดาเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราช
กุมารี ให้มีความเป็นเอกภาพ สามารถนาสู่
การขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. ได้แนวทางการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูล ให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
การวางแผนการติดตามประเมินผล และการ
รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี สามารถนาสู่
การขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. ได้แนวทางการประชาสัมพันธ์และการ
สื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
4. ได้แนวทางการดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของ
ผู้รับทุนการศึกษาให้สามารถศึกษาต่อ
จนจบระดับปริญญาตรี ปลูกฝังความสานึก
ในการเป็นคนไทย รักถิ่นฐาน รักประเทศ
และรักการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
5. ได้แนวทางการติดตาม ประเมินผล
การจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
และการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการพัฒนาการดาเนินโครงการต่อไป
สามารถนาสู่การขับเคลื่อนได้
อย่างเป็นรูปธรรม

หน ้าที่ 22

ไตรมาส 4

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ แผน
แผน แผน ยุทธ ยุทธ ยุทธ
ที่รับผิดชอบ
ชาติ
แม่บท ปฏิรูป พัฒนา ศาสตร์ ศาสตร์ ศาสตร์
ศธ. สป. สนย.
20 ปี
ย.ชาติ ประเทศ 12
หน่วยงาน

รวม

หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัด/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
ของโครงการ

4. โครงการพัฒนาองค์กร (Organization
Development) สานักนโยบายและ
ยุสทานัธศาสตร์
กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สป.ศธ. ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจา แลบุคคลภายนอก

ปฏิบัติงานชั่วคราว จานวน 80 คน
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
ให้สามารถดาเนินงานตามภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีเจตคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันตามแนวทางการทางาน
แบบมีส่วนร่วม พร้อมทั้งมีความเข้าใจใน
วัฒนธรรมการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรม
ในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานส่วนรวม
5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรของ 1. เชิงปริมาณ
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ภายใต้ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการ
แผนปฏิรูปองค์การ สานักงานปลัดกระทรวง จัดทาคาบรรยายลักษณะงานภารกิจงาน
ศึกษาธิาปีกงาร5
ประจ
บประมาณ พ.ศ.2565
(Job Description) ของรายบุคคล
(ร้อยละ 80)
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรที่เข้ารับการอบรมสามารถ
ดาเนินงานตามภารกิจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีภารกิจงาน
รายบุคคลที่ชัดเจนขึ้น

6. โครงการขับคลื่อนนโยบายการจัด
ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ
การศึ
เชิ
งพื้นกทีษาใน
่ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี ประกอบด้วย สานักงานคณะกรรมการ
งบประมาณ พ.ศ. 2565
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ องค์กรในกากับ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางแล
ภูมิภาค จานวน 150 คน

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจต่อ
โครงการ
2. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

445,000

ไตรมาส 4

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ แผน
แผน แผน ยุทธ ยุทธ ยุทธ
ที่รับผิดชอบ
ชาติ
แม่บท ปฏิรูป พัฒนา ศาสตร์ ศาสตร์ ศาสตร์
ศธ. สป. สนย.
20 ปี
ย.ชาติ ประเทศ 12
กลุ่มบริหาร
6
20
2
6
6
5
4
งานทั่วไป
หน่วยงาน

รวม
445,000

มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันตามแนวทางการทางาน
แบบมีส่วนร่วม

1. บุคลากรสานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ สป. และที่
เกี่ยวข้องกับการจัดทาภารกิจ
งาน อานาจหน้าที่ ลักษณะงาน
และกรอบอัตรากาลังตามผัง
โครงสร้างกลุ่มงาน
(Blueprint)เข้าร่วมโครงการ
จานวน 30 คน
2. สานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สป. มีโครงสร้าง
และระบบการบริหารจัดการ
ภายใน สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองแผนปฏิรูปองค์การ
รายงานการดาเนินโครงการ

144,000

308,000

ขับคลื่อนนโยบายการจัด
การศึกษาในเชิงพื้นที่
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 จานาน 1 ฉบับ

หน ้าที่ 23

144,000

กลุ่มบริหาร
งานทั่วไป

6

20

12

6

5

5

4

308,000

กลุ่มบริหาร
งานทั่วไป

6

20

12

6

5

5

4

หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัด/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
7. โครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร
จังหวัดนครพนม

เป้าหมาย
ของโครงการ
ผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
จานวน 135 คน

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

รายงานการดาเนินโครงการ
กระทรวงศึกษาธิการสัญจร
จังหวัดนครพนม จานวน 1
ฉบับ
8. โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุ
เป้าหมายเชิงปริมาณ รายงานผลการ
รายงานผลการดาเนินงาน
วงศ์ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจ
ดาเนินงานโครงการเทิดพระเกียรติพระบรม- โครงการเทิดพระเกียรติพระวงศานุวงศ์
บรมวงศานุวงศ์ จานวน 1 เล่ม
9. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และ 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
บุคลากรทางการศึกษา
ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่เข้าร่วม
สามารถนาความรู้และ
9.1 โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการมีความพึงพอใจ
ประสบการณ์มาปรับใช้ใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรมของสานักนโยบาย 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
การปฏิบัติงานและการดาเนิน
ยุและ
ทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวง
บุคลากรที่เข้าร่วมมีจิตสาธารณะ
ชีวิตประจาวัน
ศึกษาธิาปีกงารบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจ
และมีจิตสานึกบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
9.2 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนา บุคลากรที่เข้ารับการ
หลักสูตรต่าง ๆ
บุคลากรหลักสูตรต่าง ๆ ได้รับการพัฒนา ฝึกอบรมฯ ผ่านการฝึกอบรมฯ
และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะด้านต่าง ๆ และ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

360,000

58,750

รวม
360,000

755,200

635,200

58,750

58,750

หน ้าที่ 24

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ แผน
แผน แผน ยุทธ ยุทธ ยุทธ
ที่รับผิดชอบ
ชาติ
แม่บท ปฏิรูป พัฒนา ศาสตร์ ศาสตร์ ศาสตร์
ศธ. สป. สนย.
20 ปี
ย.ชาติ ประเทศ 12
6
20
12
6
5
5
4
กลุ่มบริหาร
งานทั่วไป
หน่วยงาน

120,000

1,510,400

กลุ่มบริหาร
งานทั่วไป

1

1

12

5

1

1

4

50,000

50,000

กลุ่มบริหาร
งานทั่วไป

6

20

12

6

6

5

4

58,750

235,000

กลุ่มบริหาร
งานทั่วไป

6

20

12

6

6

5

4

หมายเหตุ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2565
จาแนกตามแผนงานงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสนับสนุนด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
และยุทธศาสตร์สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าที่ 25

แผนปฎิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานโยบาย จัดทายุทธศาสตร์ แผน และการจัดการงบประมาณ
หน่วยงาน
งบประมาณ (บาท)
สอดคล้อง
ตัวชีว้ ัด /
เป้าหมาย
ทีร่ ับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผน แผน แผน ยุทธ ยุทธ ยุทธ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
หมายเหตุ
ของโครงการ
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม
ชาติ
แม่บท ปฏิรูป พัฒนา ศาสตร์ ศาสตร์ ศาสตร์
20 ปี
ย.ชาติ ประเทศ 12 ศธ. สป. สนย.
โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
1) แผนปฏิบัตกิ ารด้านการศึกษา 1) แผนปฏิบัตกิ ารด้าน
5,668,700
6
20
12
9
6
5
1
กลุ
ม
่
3,000,000 2,288,700
199,800
180200
การศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด
ยุทธศาสตร์
ในระดับกลุ่มจังหวัด ประจาปี การศึกษาในระดับกลุ่มจังหวัด
งบประมาณ พ.ศ. 2567
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
และแผน
2) สร้างการรับรู้ทิศทาง

ศธ.

2567 จานวน 18 เล่ม
การพัฒนาการศึกษาในระดับภาค 2) สร้างการรับรู้ทิศทาง
การพัฒนาการศึกษาใน
และกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
ระดับภาคและกลุ่มจังหวัด
2566 – 2570
พ.ศ. 2566 – 2570
จานวน 18 ภาค

หน้าที่ 26

แผนปฎิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี้วัด/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการจัดทาฐานข้อมูลและระบบติดตาม
ประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4

เป้าหมาย
ของโครงการ
1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านการศึกษาในระดับพื้นที่
2) มีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อการ
รายงานผลการดาเนินงานขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 4

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

1) ร้อยละของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีการดาเนินการเพื่อขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านการศึกษาตาม SDG4 Roadmap
(ร้อยละ 100)

1,500,000

1,397,000

26,700

76,300

หน้าที่ 27

หน่วยงาน
สอดคล้อง
หมายเหตุ
ที่รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ แผน แผน แผน ยุทธ ยุทธ ยุทธ
ชาติ แม่บท ปฏิรูป พัฒนา ศาสตร์ ศาสตร์ ศาสตร์
รวม
20 ปี ย.ชาติ ประเทศ 12 ศธ. สป. สนย.
3,000,000 กลุ่ม
6
12
12
1
6
5
4
ยุทธศาสตร์
และแผน ศธ.

