
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ของสํานักอํานวยการ 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คํานํา 
 
  ในปงบประมาณ 2560 สํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ สําหรับใชในการดําเนินการตามภารกิจ จํานวน ๖๓,๕๒๗,๔๐๐บาท 
(ยกเวนงบบุคลากร) จึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ สามารถใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน การกํากับ เรงรัด ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบดวยสาระสําคัญ  5  สวน ไดแก 
 สวนที่  1  บทนํา 
 สวนที่  2  ขอมูลเอกสารที่เก่ียวของ 
  สวนท่ี  3  แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  สวนท่ี  4  งบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 สวนที่  5  รายละเอียดโครงการ 

- รายละเอียดโครงการ งบเงินอุดหนุน  
- รายละเอียดโครงการ งบรายจายอื่น  

 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2560 ของสํานักอํานวยการ  
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดรับความรวมมือจากบุคลากรในสังกัดที่ใหความรวมมือในการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และ     
หวังเปนอยางยิ่งวา แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะเปนประโยชนในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงค บรรลุผลสําเร็จลุลวง และมีประสทิธิภาพสูงสุด 

 
                         สาํนักอํานวยการ  
                 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
หนา 

คํานํา 

สวนที่ 1  บทนํา  1 

สวนที่ 2  ขอมูลเอกสารท่ีเก่ียวของ 3 

 ภารกิจของสํานักอํานวยการ สป. 3 

 แผนพัฒนาการศกึษาของสํานกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 3 

 จุดเนนเชิงนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 7 

 การวิเคราะหสภาพแวดลอม ของสํานักอํานวยการ สป. 9 

สวนที่ 3  แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560     11 
  ของสํานักอํานวยการ สาํนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร 11 

 โครงสรางและหนาที่ความรบัผิดชอบของกลุม/ศนูยในสังกัด     12 
สํานักอํานวยการ สป. 

 อัตรากําลังตามโครงสราง 14 

 ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 15 

 ปฏิทินการปฏิบัติงานกิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 17 

สวนที่ 4  งบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสํานักอํานวยการ สป. 33 

 บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 34 

 แผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายเงนิงบประมาณรายจาย 36 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสํานักอํานวยการ สป. 

สวนที่ 5  รายละเอียดโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  43 

 โครงการของงบเงนิอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 44 

 โครงการของงบรายจายอื่น 53 

ภาคผนวก  
 คําสั่งสํานักอํานวยการ สป.  ที่   1862/2559  สั่ง ณ วันที่  14  กันยายน 2559 79 

      เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
       ของสํานักอํานวยการ สป. 

 
 
 
 

 
 



สวนท่ี ๑ 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล 
  ตามกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
กําหนดให สวนราชการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรฐั มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวย
ความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยาง
สม่ําเสมอ 
  การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  ในมาตรา ๑๖ ใหสวน
ราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผนสี่ป ซึ่งจะตองสอดคลองกับ
แผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตร ๑๓ ในแตละปงบประมาณใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป โดยใหระบุสาระสําคัญเก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอ่ืนที่จะตองใช 
เสนอตอรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ  สําหรับการบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  ใหสวนราชการกําหนดเปาหมาย แผนการทํางาน ระยะเวลาแลวเสร็จของ
งานหรือโครงการ และงบประมาณท่ีจะตองใชในแตละงานหรือโครงการ และตองเผยแพรให
ขาราชการและประชาชนทราบทั่วกันดวย 
  จากหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน  สาํนักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จึงไดจัดทาํแผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสํานักอํานวยการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้น 
 
วัตถุประสงค 
  ๑. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของสํานัก
อํานวยการ สาํนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  ๒. เพื่อใชเปนกรอบทิศทางในการจัดทําคําขอสนับสนุนงบประมาณรายจายประจาํป
จากรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบความคดิในการจัดทําแผนฯ 
  ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ของสํานักอํานวยการ สาํนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ  มีกรอบความคิดตามแผนภาพ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดงกรอบความคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ของสํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕๖๐ ของสํานักอํานวยการ 
สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ  

แผนพัฒนาการศกึษา 
ของสํานักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงศกึษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ 

ผลการดาํเนินงานที่ผานมา 
และขอมูลสําคัญที่เก่ียวของ 
ของสํานักอํานวยการ สป. 

 

นโยบายของรัฐบาล 
ที่เก่ียวของ 

ภารกิจของสํานักอํานวยการ 
ตามกฎกระทรวง 

การแบงสวนราชการ สป. 
จุดเนนเชิงนโยบายของ รมว.ศธ. 

 
นโยบายของปลัดกระทรวง 

 



สวนท่ี ๒ 
ขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ 

 
  ขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของประกอบดวย ภารกิจของสํานักอํานวยการ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  แผนพัฒนาการศึกษาของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒  
นโยบายและจุดเนนของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จุดเนนเชิงนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
ศึกษาธิการ  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การวิเคราะหสภาพแวดลอม (จุดแข็ง จุดออน 
โอกาส อุปสรรค) ของสํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้ 

ภารกิจของสํานกัอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
๑. ดําเนินการเก่ียวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานักงาน 

ปลัดกระทรวง รวมท้ังการจัดระบบการอํานวยการและการประสานราชการของผูบริหารระดับสูงใน
สังกัดกระทรวง 

๒. ดําเนินการเกี่ยวกับพัฒนาระบบงาน การบริหารงานบุคคล การพัฒนา 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร การบริหารงานการคลังและสินทรัพยของกระทรวง และ
สํานักงานปลัดกระทรวง 

๓. ประชาสัมพันธและเผยแพรการปฏิบัติราชการของกระทรวง และสํานักงาน 
ปลัดกระทรวง 

๔. ประสานงานกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกกระทรวง ในงานที่เก่ียวกับ 
การศึกษาแหงชาติ หรืองานอื่นที่เก่ียวของ ซึ่งเปนงานท่ีมิไดอยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการใด 
ในสังกัดกระทรวง 

๕. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือ 
ที่ไดรับมอบหมาย 

แผนพัฒนาการศึกษาของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒  
มีสาระสาํคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน  
การบริหารจัดการมีประสิทธภิาพ ผูเรียนไดรบัการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดย

ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 
๑.พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
๒.สงเสรมิ สนับสนุน และพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาในระบบ  การศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
๓.พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศกึษา 

ยุทธศาสตร 
๑. พัฒนาระบบบรหิารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
๒. พัฒนาและสงเสรมิการนาํระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหาร  

การบริการและการเรยีนรูอยางมีประสิทธิภาพ 



๓. พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

๔. สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและ
การเรียนรูตลอดชีวิต 

๕. พัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลของขาราชการ ครู และบคุลากรทางการศกึษา  
ใหมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธภายใตประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ 
๑. พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
๒. เรงรดั ปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับใหเอ้ือตอ 

การปฏิบัติงาน 
๓. พัฒนาระบบบรหิารจัดการงบประมาณใหมีประสิทธิภาพสูง 
แนวทางการพัฒนา 
๑. ปรับปรุงโครงสรางและอํานาจหนาที่ของหนวยงานสวนกลาง และภูมภิาค 

ใหเหมาะสม และเอ้ือตอการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
๒. ปรบัปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และเปนไปตาม

หลักธรรมาภิบาลโดยเนนคุณธรรม ความโปรงใส 
๓. พัฒนาหนวยงานทางการศึกษาในภูมิภาคใหเปนกลไกการประสานงานการ

บริหารจัดการการศึกษาแบบมีสวนรวมกระจายทั่วประเทศ 
๔. ปรบัปรุง แกไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เก่ียวของกับการจัด

การศึกษาใหมีความทันสมัย เหมาะสม และเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
๕. พัฒนากลไกการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาไปยังผูเรียนและสถานศึกษา

ตามความตองการจําเปนและสภาพปญหาที่แทจริง 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาและสงเสริมการนําระบบเทคโนโลยดีิจิทัลมาใชในการบริหาร  
การบริการและการเรยีนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ 
๑. พัฒนาระบบเครอืขายอินเทอรเน็ตเพื่อการศกึษาใหครอบคลุมและมีเสถียรภาพ 

ตอบสนองความตองการใชงาน 
๒. พัฒนาระบบฐานขอมูลกลางดานการศกึษาของประเทศใหเปนเอกภาพ  

เปนปจจุบันและทันตอการใชงาน 
๓. สรางสื่อ คลังสื่อและแหลงเรียนรูดิจิทัลที่สามารถเขาถึงไดงายและสะดวก 
๔. พัฒนาและสงเสรมิการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทาํงานและ 

การบริการใหมีประสิทธิภาพ 
๕. จัดหาทรัพยากรพื้นฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใชในการบริหาร การบริการ 

และการเรียนรูอยางพอเพียง ท่ัวถึงและเหมาะสมกับการแสวงหาความรูและจัดการองคความรูอยาง
ตอเนื่อง 

 



แนวทางการพัฒนา 
๑. บูรณาการและพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการศกึษาใหครอบคลุม 

ทุกพื้นท่ี สามารถตอบสนองความตองการใชงานของทุกกลุมเปาหมายไดอยางรวดเร็ว ตอเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพ 

๒. บูรณาการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลกลางดานการศึกษาของประเทศ
กับทุกหนวยงานที่จัดการศึกษาใหเปนเอกภาพ เปนปจจุบันและทันตอการใชงาน 

๓. จัดทําสื่อ คลังสื่อและแหลงเรียนรูดิจิทัลที่มีมาตรฐานในการนําเขา จัดเก็บและ
แจกจายขอมูลที่เขาถึงไดงายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรยีนการสอนและการเรยีนรูอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต 

๔. ปรบัปรุงกฎหมายและระเบียบการบริหารจัดการขอมูลดานการศึกษาใหสามารถ
นําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม และครอบคลุมทุกหนวยงานท่ีจัดการศึกษา 

๕. กําหนดมาตรฐานสื่อ เกณฑมาตรฐานการประเมิน การสํารวจ การรวบรวมสื่อที่
นํามาใชในการจัดทําคลังสื่อที่มีคุณภาพ 

๖. พัฒนาและสงเสรมิการใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทํางานและ 
การบริการ มีความเหมาะสม ทันสมัยสะดวกรวดเร็วตอการทํางานและใหบริการ 

๗. สนับสนุนทรัพยากรพื้นฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหพอเพียงและเหมาะสมกับการ
บริหาร การบริการ และการเรียนรูอยางทั่วถึงทุกพื้นท่ี  

ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาในระบบ นอกระบบ และการศกึษา
ตามอัธยาศัย 

กลยุทธ 
๑. พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการ

สอน การนิเทศ การวัด ประเมินผลใหทันกับความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ 
สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย และทิศทางการพัฒนาประเทศ 

๒. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเปนพลเมืองและพลโลกตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษา สรางอาชีพ สรางความสมานฉันท และเสริมสราง
ความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต 

๔. พัฒนางานวิจัยเพื่อสรางองคความรูสูการพัฒนาการศึกษา 
แนวทางการพัฒนา 
๑. ปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาสาระ สื่อการเรียนการสอนใหทันสมัยยืดหยุน 

หลากหลายเหมาะสมกับผูเรยีนแตละชวงวัย และบรบิทของประเทศ  
๒. พัฒนารูปแบบและบูรณาการการจัดการเรยีนรูการนิเทศการวัดประเมินผล เพื่อ

พัฒนาทักษะที่จําเปนสาํหรับผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๓. ลดวิชาเรียนในชั้นเรียน เพือ่ใหผูเรียนมีเวลาพัฒนาทักษะการเรียนรู 

นอกหองเรียนใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละชวงชั้น 
๔. สงเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูใหผูเรยีน 

มีคุณธรรม จริยธรรม ความเปนพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



๕. จัดสรรทุนการศกึษาใหกับนักเรียน นักศึกษาที่ไดรบัผลกระทบจากเหตุการณ
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตตามหลักเกณฑที่กําหนด  

๖. พัฒนาทักษะดานอาชีพใหผูเรียนสามารถประกอบอาชีพใหเหมาะสมกับพื้นที่ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต 

๗. สงเสริมการเรยีนรู การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม สงเสริมสันติศึกษา 
ปลูกฝงจิตสํานึกดานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

๘. เสรมิสรางความเขมแข็งทางวิชาการแกครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต 

๙. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยเชิงนโยบาย การจัดการเรียนรู เพื่อสราง
องคความรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการกระจายโอกาส 
ทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

กลยุทธ 
๑. สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด และสนับสนุนการจัดการศึกษา 
๒. สนับสนุนใหผูเรยีนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบ 

ใหผูเรียนตามสิทธิที่กําหนดไว 
๓. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศกึษา 

ตามอัธยาศัย ใหผูเรยีนสามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนรูไดอยางหลากหลาย ครอบคลุม 
ทุกพื้นท่ี และเปาหมาย 

แนวทางการพัฒนา 
๑. สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด พัฒนา และสงเสริม

การศึกษา 
๒. สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
๓. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ ดวยรูปแบบ วิธีการ 

ที่หลากหลาย สอดคลองกับความตองการและความจาํเปนของกลุมเปาหมาย  
๔. พัฒนาแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรค และมีชีวิตดวยรูปแบบที่หลากหลายใหสามารถ

เขาถึงไดงายและครอบคลุมทุกพื้นที่ 
๕. สนับสนุนทนุการศกึษาเพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษา 
๖. พัฒนาระบบและกลไกการเทียบโอนผลการเรียนรูระหวางการศึกษาในระบบ

การศึกษา การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศยั และประสบการณจากการทํางาน 
ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการ ครู และบุคลากร 

ทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ 
๑. พัฒนากฎ ระเบียบหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
๒. ปรบัปรุงระบบการประเมินวิทยฐานะและสมรรถนะครใูหสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิ

ของผูเรียน 



๓. พัฒนาขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศกึษาใหมีประสิทธิภาพดวยรูปแบบที่
หลากหลายรวมท้ังนําเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
๑. ปรบัปรุงแกไขกฎ ระเบียบหลักเกณฑที่เก่ียวของกับระบบบริหารงานบุคคลของ

ขาราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษาใหทันสมัยสอดคลองกับสภาวการณ 
๒. ปรบัปรุงและพัฒนาเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาใหสัมพันธกับการพัฒนาผูเรียนท่ีเหมาะสมกับระดับและประเภทการศึกษา 
๓. ปรบัปรุงและพัฒนาฐานขอมูลกลางของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ทุกสงักัดใหครอบคลุม และเปนปจจุบัน  
๔. พัฒนาระบบเงินเดือนและคาตอบแทนสําหรับครูที่มีสมรรถนะสูง ครูที่ปฏิบัติงาน

ในพื้นท่ีหางไกล ทุรกันดาร เสี่ยงภัย พื้นท่ีพิเศษ 
๕. ปรบัปรุงหลักเกณฑและวิธกีารประเมินครูเพื่อใหมีและเลื่อนวิทยฐานะให

สอดคลองกับผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน 
๖. สงเสริมและพัฒนาขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

มีมาตรฐานและสอดคลองกับสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อใหเอ้ือตอการปฏิบัติงานและคุณภาพผูเรียนเปน
สําคัญ 

๗. สงเสริมการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพัฒนา
ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษารวมถึงการพัฒนาดวยรูปแบบที่หลากหลายสอดคลองกับ
ความตองการจําเปน และสมรรถนะวิชาชีพ 

จุดเนนเชิงนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ   
วิสัยทัศน 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความ 
เหลื่อมล้ําอยางทั่วถึง ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการและรองรับการพัฒนา
ประเทศ 

พันธกิจ 
๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ 
๒. เสรมิสรางโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนอยางเสมอภาค 
๓. พัฒนาระบบบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร 
๑. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการและรองรับการพัฒนา

ประเทศ 
๒. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
๓. ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
๔. ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
๕. ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
๖. พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
๗. ระบบการบริหารจัดการ 



๘. สรางโอกาสทางการศึกษา 
๙. พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต 
๑๐. การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

เปาประสงค 
๑. กําลังคนมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนาประเทศ  
๒. ผูเรยีนและผูสําเรจ็การศกึษาอาชีวศึกษา มีสมรรถนะตรงความตองการของ

ตลาดแรงงานตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
๓. การจัดการอาชีวศึกษาใหไดตามมาตรฐานสากล 
๔. ผูเรยีนจบแลวมีงานทํา 
๕. ผูเรยีนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคณุภาพ มาตรฐาน 
๖. ผูเรยีนและประชาชนไดรบัการพัฒนาทักษะ และพัฒนาการเหมาะสมตามวัย

สามารถแสวงหาความรูได สอดคลองกับบริบทในปจจุบัน 
๗. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนมีความรูความเขาใจในประวัติศาสตรไทย  

มีคานิยมที่ถูกตองตามคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ และมีภูมิคุมกัน ปลอดภัยจากยาเสพติด  
๘. สถานศึกษาไดรบัการจัดสรรทรัพยากรอยางท่ัวถึงและเปนธรรม สอดคลองกับ 

นโยบายการผลิตและพัฒนากําลังคน 
๙. สถานศึกษามีการเบิกจาย งบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และ

ตรวจสอบได  
๑๐. ผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 
๑๑. ระบบและกลไกการประเมินคุณภาพการศึกษามีประสทิธิภาพ 
๑๒. สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทผานการรับรองมาตรฐานทางการศึกษา 
๑๓. หนวยงานมีระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศกึษาที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

และทันสมัย 
๑๔. ระบบ ICT มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของทั้งภายในและ

ภายนอกอยางครอบคลุม มีคุณภาพ รวดเร็วและทั่วถึง  
๑๕. นําระบบ ICT เขามาใชจัดการเรยีนรูและบริหารจัดการอยางเปนรูปธรรม และ

กวางขวาง 
๑๖. หนวยงานที่เก่ียวของรวมกันจัดทาํแผนการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
๑๗. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตามเสนทางวิชาชีพทั้งระบบตาม

ศักยภาพเพื่อยกระดับการประกอบวิชาชพีตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชพี 
๑๘. ครูและบุคลากรทางการศึกษามคีุณภาพและจรรยาบรรณของวิชาชีพสอดคลอง

กับความตองการของสถานศึกษาและทองถิ่น 
๑๙. หนวยงานมีระบบบริหารจัดการท่ีคลองตัวและมีประสิทธิภาพตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
๒๐. มีกลไกการบริหารและการประสานงานการจัดการศึกษาสวนกลางและในพื้นท่ี

อยางมีประสิทธิภาพ 



๒๑. มีนโยบาย แผนมาตรฐานและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาที่
หนวยงานปฏิบัติสามารถนําไปบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒๒. นักเรียน นักศึกษาทุกกลุม ไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ 
ที่กําหนดไว 

๒๓. ประชากรทุกกลุมทุกวัยไดรับโอกาสในการศกึษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยาง
ทั่วถึงและเปนธรรม 

๒๔. ประชากรวัยเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเขาถึงการศกึษา 
อยางเสมอภาค 

๒๕. ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตไดรบัการพัฒนาศักยภาพ 
และยกระดับคุณภาพชีวิต 

๒๖. ครูมีความปลอดภัย มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
๒๗. การบริหารจัดการเงินอุดหนุนการศึกษาเปนไปดวยความถูกตอง 
๒๘. มีหนวยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใตอยางเปน

รูปธรรม 
๒๙. มีงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนไดจริงในเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย 
๓๐. งานวิจัยและบริการวิชาการตอบสนองตอโจทยปญหาหรือความตองการของ

ชุมชน ทองถ่ิน และประเทศ  
๓๑. มีนวัตกรรม องคความรู และฐานขอมูลดานการศึกษาที่สามารถนาํไปใชเปน

แนวทางในการบริการจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การวิเคราะหสภาพแวดลอม(จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค)ของสํานักอํานวยการ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  สภาพแวดลอมภายใน ประกอบดวย   

จุดแข็ง มีดังนี ้
  ๑. บุคลากรมีความมุงม่ันตั้งใจปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความเขมแข็ง 
  ๒. มีการสงเสรมิสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
  ๓. มีความสามารถในการประสานงานกับหนวยงานตางๆ ไดเปนอยางดี 
  ๔. มีการทํางานเปนทีมอยางเขมแข็ง เนื่องจากมีบุคลากรจํานวนมาก 
  ๕. บุคลากรมีความรูในกฎ ระเบียบในการปฏิบัติงานของตนเองเปนอยางดี 

จุดออน มีดังนี้ 
  ๑. บุคลากรขาดการเรียนรูงานซึ่งกันและกันไมสามารถเชื่อมโยงงานกันได 
  ๒. การบริหารจัดการยังไมชัดเจน การสั่งงานซ้าํซอนทําใหลาชา 
  ๓. ขาดทกัษะในการทํางานเชงิวิชาการ 
  ๔. ระบบขอมูลภายในของสํานักอํานวยการ สป.ขาดความเชื่อมโยงกัน 
  ๕. วัสดุ อุปกรณดาน ICT ไมเพียงพอตอการใชงาน 
  ๖. ขาดการหมุนเวียนการทาํงานภายในหนวยงาน 
  ๗. การบริหารงานของหนวยงานในภาพรวมยังไมเปนเอกภาพ  
  ๘. เกิดชองวางระหวางวัยของขาราชการเกากับขาราชการใหมในหนวยงาน  



  สภาพแวดลอมภายนอก ประกอบดวย   
โอกาส มีดังนี้ 

  ๑. เปนศูนยกลางการบริหารงานบุคคลและการเงิน 
  ๒. ไดทํางานใกลชิดผูบริหารระดับสูงจํานวนมาก 
  ๓. มีกฎกระทรวงรองรับทําใหการปฏิบัติงานคลองตัวชัดเจน 
  ๔. เปนหนวยงานทีมีภารกิจเก่ียวของ เชื่อมโยงกับทุกหนวยงาน 
  ๕. เปนหนวยงานที่สามารถรบัรูการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ไดอยางรวดเร็ว 
  ๖. เปนหนวยงานที่สามารถออกระเบียบ ขอบังคับตางๆ ในการบริหารจัดการไดเอง 

อุปสรรค มีดังนี ้
  ๑. เปลี่ยนแปลงผูบริหารบอยมาก ทําใหการบริหารงานไมตอเนื่อง 
  ๒. มีกฎ ระเบียบและขอปฏิบัติบางอยางที่ทําใหการปฏิบัติราชการไมคลองตัว 
  ๓. มีงานเรงดวนจํานวนมากที่ตองปฏิบัติตามบัญชาของผูบริหารระดับสูง สงผล
กระทบตอภารกิจของหนวยงาน 
  ๔. เปนหนวยงานที่มีโครงสรางใหญมากเกินไป ทําใหการบริหารงานไมคลองตวั 
  ๕. งบประมาณรายจายประจาํปที่ไดรับการจัดสรร ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบายและขอสั่งการจากผูบริหารระดับสูง 
  ๖. ขอจํากัดทางตําแหนงที่มีลักษณะเฉพาะในสาํนักอํานวยการ สป. ไมสามารถ
เกลี่ยอัตรากําลังได 
  ๗. หนวยงานภายในของสํานกัอํานวยการ สป. แยกกันอยูหลายที่การประสานงาน
ยากลําบาก และลาชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี ๓ 
แผนปฏิบตัิราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ของสํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 
วิสัยทัศน     สนับสนุนการปฏิบัติราชการดวยไมตรีที่มีธรรมาภิบาล 

พันธกิจ  
  ๑. การจัดระบบการอํานวยการและประสานราชการของกระทรวงและสํานักงาน
ปลัดกระทรวง 

๒. การพัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวง 
๓. การพัฒนาระบบงานและการบริหารงานคลังและสินทรัพยของกระทรวงและ 

สํานักงานปลัดกระทรวง 
๔. การประชาสัมพันธและเผยแพรการปฏิบัติราชการของกระทรวงและสํานักงาน 

ปลัดกระทรวง 
ยุทธศาสตร 

๑.พัฒนาระบบอํานวยการและการประสานราชการของกระทรวงและสาํนักงาน 
ปลัดกระทรวง ใหมีประสิทธิภาพ 

๒. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของกระทรวงและสํานักงาน 
ปลัดกระทรวง ตามหลักธรรมาภิบาล 

๓. พัฒนาระบบงานและการบริหารงานคลังและสินทรัพยของกระทรวงและ 
สํานักงานปลัดกระทรวง ตามหลักธรรมาภิบาล 

๔. พัฒนาการประชาสัมพันธและเผยแพรการปฏิบัติราชการของกระทรวงและ 
สํานักงานปลัดกระทรวง ใหมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค 
๑.  หนวยงานมีระบบอํานวยการและการประสานราชการ ท่ีมีประสิทธิภาพ 
๒. บุคลากรของกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวง มีความกาวหนาในวิชาชพี  

มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน อยางทั่วถึงและเปนธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. ผูรับบริการดานการคลัง ไดรบับริการที่มีประสทิธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
๔. ประชาสัมพันธและเผยแพรการปฏิบัติราชการ สอดคลองกับนโยบายการ 

ประชาสัมพันธแหงชาติ เกิดความสัมพันธอันดีระหวางรัฐบาล หนวยงานของรัฐบาล และประชาชน  
กลยุทธ/ตัวช้ีวัด 

๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหสามารถอํานวยการและประสานราชการของ 
กระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒. พัฒนาระบบงาน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหสามารถบริหารงานบุคคล 
และบรหิารงานคลังและสินทรัพยของกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวง ไดตามหลักธรรมาภิบาล 

๓. พัฒนาการประชาสัมพันธและเผยแพรการปฏิบัติราชการของกระทรวงและ 
สํานักงานปลัดกระทรวง ใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอสาธารณชน 



สํานักอํานวยการ สาํนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดโครงสราง อํานาจ 
หนาท่ี และอัตรากําลัง ดังนี้ 

โครงสรางแบงออกเปน 5 กลุมงาน 1 ศนูย 
1. กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ 
2. กลุมสารนิเทศ 
3. กลุมบริหารงานกลาง 
4. กลุมบริหารงานบุคคล 
5. กลุมบริหารงานคลังและสนิทรัพย 
6. ศูนยบริการประชาชน 

กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
1. ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของปลัดกระทรวง  

รองปลัดกระทรวงและผูชวยปลัดกระทรวง 
2. ศึกษา วิเคราะห กลั่นกรอง ใหความเห็นในการเสนอเรื่องแกปลัดกระทรวง  

รองปลัดกระทรวง และผูชวยปลัดกระทรวง 
3. ประสานราชการกับสวนราชการตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการบริหารราชการของ 

ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง และผูชวยปลัดกระทรวง 
4. ติดตามการดาํเนนิงานของสวนราชการตางๆ ตามที่ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง  

และผูชวยปลัดกระทรวงสั่งการ 
5. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

กลุมสารนเิทศ  มีหนาที่ความรบัผิดชอบเก่ียวกับ 
1. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํามาตรการและยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ 

สารนิเทศ และสื่อเพื่อการประชาสัมพันธของกระทรวงศึกษาธิการ และของสํานักงานปลัดกระทรวงให
สอดคลองกับนโยบายการประชาสัมพันธแหงชาติ 

2. เปนหนวยงานกลาง จัดทําแผนกลยุทธดานสารนิเทศ เพื่อสรางความเขาใจ 
ในกรอบนโยบายและทิศทางภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานปลัดกระทรวง ตลอดจน
การกําหนดกรอบแนวทางการกํากับ ติดตาม ผลการเผยแพร ตอสาธารณชนเพื่อใหเกิดความสัมพันธอันดี
ระหวางรฐับาลหนวยงานของรัฐบาล ประชาชน 

3. เปนหนวยงานกลางรับฟงความคิดเห็น วิเคราะหและนําเสนอ เพื่อประโยชน 
ในการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูงสรางกลไกเพื่อใหบรรลุผลในการปฏิบัติดานการผานเครือขาย
การ ประชาสัมพันธ ทั้งในและตางประเทศใหเกิดผลในเชิงปฏิบัติตอไป 

กลุมบริหารงานกลาง  มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
1. ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณกลางของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
2. ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป และประสานงานท่ัวไป รวมทั้งการเสนอ 

ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสวนราชการในสังกัด
กระทรวงศกึษาธิการ 



3. ดําเนินการเกี่ยวกับการงานเลขานุการ การจัดประชุมผูบริหาร ระดับสูงของ 
กระทรวงศึกษาธิการ และการประชุมหัวหนาสวนราชการกลางในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
และการประชุมอ่ืนที่ไดรับ มอบหมายหรือสั่งการ 

4. ดําเนินการเกี่ยวกับงานราชพิธี รัฐพิธ ีและงานพิธี รวมทั้งกิจกรรมในภาพรวม 
ของกระทรวง ศึกษาธิการและสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

5. ดําเนินการตอบคําถาม ใหคําปรึกษา และรบัฟงขอเสนอแนะดานการศึกษา 
6. ปฏิบัติงานรวมกับและหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

กลุมบริหารงานบุคคล  มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
1. เปนเลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานปลัดกระทรวง 

ศึกษาธิการ 
2. ดําเนินการวางแผนและกําหนดเปาหมายการใชกําลังคน รวมทั้ง ศึกษาวิเคราะห 

เสนอแนะ ดําเนินการเปลี่ยนแปลงอัตรากําลังของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและพัฒนา
จัดทําระบบฐานขอมูลกําลังคนสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผูบริหารระดับสูงของ
กระทรวง และการรายงานสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 

3. ศึกษา วิเคราะห กําหนดหลักเกณฑ แนวปฏิบัติ และดําเนินการเก่ียวกับการ 
บริหารงานบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รวมทั้งระบบทะเบียนประวัติขอมูล 
สวนบุคคล 

4. ศึกษา วิเคราะห ดําเนินการพัฒนาบุคลากร 
5. วิเคราะห วางแผน วิจัย ดําเนินการสนับสนุนดานสวัสดิการ เครื่องราชอิสริยาภรณ 

และการบริหารคาตอบแทน 
6. ปฏิบัติงานรวมกับ และหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น ๆ  

ที่เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมบริหารงานคลังและสินทรัพย  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
  1. ดําเนินการตามนโยบายการบริหารงานคลังและสินทรัพย ของสํานักงาน

ปลัดกระทรวง 
  2. ควบคุมการใชจายเงินใหเปนไปตามแผนงบประมาณ 
  3. จัดระบบงานและบริหารงานเงินนอกงบประมาณ 
  4. จัดระบบงานและบริหารงานการจัดหาของสาํนักงานปลดักระทรวง การใช

ประโยชนจากทรพัยสินของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
  5. จัดทําบัญชี และรายงานฐานะทางการเงินและบัญชี 
  6. ปฏิบัติงานรวมกับและหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยอื่น ๆ ที่เก่ียวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 



ศูนยบริการประชาชน  มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
  1. ดําเนินการเก่ียวกับงานศูนยขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 และบริการขอมูลขาวสารท่ัวไป 
        2. ดําเนินการเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
        3. ดําเนินการเกี่ยวกับการรองทุกข รองเรียน ขอความเปนธรรม  ขอความ

ชวยเหลือ และรับแจงเบาะแสเกี่ยวกับภารกิจของ ศธ. และพฤติกรรมอันไมเหมาะสม ไมชอบ
ธรรมของผูบริหาร ขาราชการ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา 

  4. ดําเนินการประสานและติดตามผลความคืบหนาในการดําเนินการแกไขปญหา
ตามขอรองเรียนของประชาชน 

  5. ดาํเนินการตอบคาํถาม ใหคําปรึกษาและรับฟงขอเสนอแนะดานการศึกษา 
  6. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นๆ ที่เก่ียวของหรือท่ี

ไดรับมอบหมาย   

อัตรากําลังตามโครงสราง 
 

ที ่ กลุม/ศูนย 
ประเภท 

รวม ขาราชการ พนักงาน
ราชการ 

ลูกจาง  
ประจาํ จํานวน วาง 

1 ผูอํานวยการ 1 - - - 1 

2 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานบริหารทรัพยากรบุคคล 1 - - - 1 

3 กลุมบริหารทั่วไป 4 - - - 4 

4 กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ 12 2 - - 14 

5 กลุมสารนิเทศ 12 2 1 - 15 

6 กลุมบริหารงานกลาง 15 1 1 - 17 

7 กลุมบริหารงานบุคคล 45 1 1 - 47 

8 กลุมบริหารงานคลังและสินทรพัย 43 4 6 48 101 

9 ศูนยบริการประชาชน 6 - - - 6 

รวม 139 10 9 48 206 

 
 
 
 
 
 

ขอมูล ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ 



สวนท่ี 4 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ของสํานักอํานวยการ 

   สํานักอํานวยการ สป. ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  ในแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  ผลผลิตนโยบายและ
แผนดานการศึกษา ก ิจ ก ร รม ก า รดํา เน ิน ง า น ด า น น โย บ า ยแ ล ะ ย ุท ธศ า ส ต ร  จํา น ว น 
๖๓,๑๒๒,๙๐๐ บาท กิจกรรมสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน จํานวน ๔๐๔,๕๐๐ บาท    
รวมไดรับจัดสรรสุทธิ ๖๓,๕๒๗,๔๐๐บาท ใน ๔ งบรายจาย จําแนกแตละงบรายจาย ดงันี้ 
  ๑.  งบดําเนินงาน       จํานวน ๓๑,๐๐๖,๐๐๐ บาท 
  ๒.  งบลงทุน        จํานวน   ๑,๒๑๔,๐๐๐ บาท 
  ๓.  งบเงินอุดหนุน       จาํนวน ๒๔,๓๖๒,๙๐๐ บาท 
  ๔.  งบรายจายอ่ืน       จาํนวน   ๖,๙๔๔,๕๐๐ บาท 

โดยพิจารณาจัดสรรใหแตละกลุม/ศูนยในสังกัดสํานักอํานวยการ สป. ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย  
ดังน้ี 
  ๑.   กลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ  จํานวน   ๑,๐๑๙,๗๐๐ บาท 
  ๒.   กลุมสารนิเทศ       จาํนวน      ๑,๖๓๐,๕๐๐ บาท 
  ๓.   กลุมบริหารงานกลาง       จํานวน ๒๙,๓๙๗,๖๐๐ บาท 
  ๔.   กลุมบริหารงานบุคคล      จาํนวน          ๓,๔๓๔,๑๐๐  บาท  

๕.   กลุมบริหารงานคลังและสินทรัพย     จํานวน        ๒๖,๒๓๕,๕๐๐  บาท 
            ๖.   ศูนยบรกิารประชาชน      จาํนวน          ๑,๘๑๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สวนท่ี 5 
รายละเอียดโครงการ 

1.  โครงการพระราชทานรางวัลแกนักเรียน นักศึกษา และสถานศกึษา  

2.  โครงการจัดงานฉลองวันเดก็แหงชาติ 

3.  โครงการประกวดตราสัญลักษณ (โลโก) วันเด็กแหงชาติ  

4.  โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ  

5.  โครงการฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม (การเปนขาราชการที่ดี) 

6.  โครงการสงเสรมิประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสํานักอํานวยการ สป. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

7.  โครงการสงขาราชการเขารับการอบรมหลักสูตรตางๆ ที่หนวยงานภายนอกเปนผูจัด 

8.  โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรบริหารงานบุคคลดานตางๆ ของขาราชการในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   

9.  โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินเพื่อ 
เลื่อนใหดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น 

10.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนอัตรากําลังของกระทรวงศึกษาธิการและสาํนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

11.  โครงการประชุมสัมมนาเครือขายสื่อมวลชนเพ่ือการประชาสัมพันธ ของ สป. 

12.  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานการคลังของสํานักอํานวยการ สป. 

13.  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและการแลกเปลี่ยนเรยีนรูภายในองคกรของ สป.  
 ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560  (รอจัดสรรงบประมาณ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑.  โครงการพระราชทานรางวัลแกนกัเรียน  นกัศึกษา  และสถานศกึษา ประจาํปการศึกษา 
     ๒๕๕๙ 

๒. หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําโครงการรางวัลพระราชทานข้ึน  เพื่อสนองพระราช
ปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ซึ ่งทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญดาน
การศึกษาที่จะพระราชทานรางวัลใหแกนักเรียน  นักศึกษา  และผูบริหารสถานศึกษา  เมื่อคราว
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ประจําปการศึกษา ๒๕๐๖  และ
พระราชทานรางวัลแกโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม  ซึ่งจัดการศึกษาดีเดน ณ โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา  เมื่อวันท่ี  ๑  ธันวาคม  ๒๕๐๖  โดยมีพระราชปรารภกับรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
ศึกษาธิการ (หมอมหลวงปน  มาลากุล)  ใจความวา “มีนักเรียนจํานวนมากซึ่งมีความประพฤติดี  
และมีความมานะ  พยายามศึกษาเลาเรียนไดผลดี  รวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดี  จนนักเรียน
สอบไดผลดีมากเปนสวนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติ ดังกลาวสมควรจะไดรับ
พระราชทานรางวัล” 
  กระทรวงศึกษาธิการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน  จึงรับสนองพระราช-
ปรารภมาจัดดําเนินการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา   เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  และ
ไดวางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยรางวัลพระราชทานแกนักเรียนและโรงเรียน  เพ่ือถือปฏิบัติ
มาโดยตลอดนับตั้งแตพ.ศ. ๒๕๐๗ เปนตนมา  แตโดยที่การจัดการศกึษาและสถานศกึษาในปจจุบันได
เปลี่ยนแปลงไป  เพื่อขยายขอบเขตของรางวัลพระราชทานใหครอบคลุมระดับอุดมศึกษา  และ
การศึกษาวิชาชีพ  ซึ่งไดเพิ่มจํานวนรางวัลและจํานวนเงินรางวัล จึงไดจัดทําโครงการพระราชทาน
รางวัลแกนักเรียน  นักศึกษาและสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ข้ึน 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพื่อสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
 ๓.๒ เพื่อเปนเกียรติประวัติแกนักเรียน  นักศึกษาท่ีเรียนดี  ประพฤติด ี และสถานศึกษา       
ที่จัดการศึกษาด ี
      ๓.๓ เพื่อใหมีแบบอยางอันดีสําหรับเด็กและเยาวชน  รวมทั้งผูบริหารสถานศึกษาทั้งหลาย 
ไดตระหนัก  และมีความตั้งใจในการกระทําดีเพื่อประโยชนของชาติ 
๔. เปาหมาย  
 - นักเรียน  นักศึกษา 
             ระดับประถมศึกษา                  จํานวน  ๓๙  รางวัล  
             ระดับมัธยมศึกษาตอนตน        จํานวน  ๓๙  รางวัล 
          ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    จํานวน  ๓๙  รางวัล 
        ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.)  จํานวน  ๓๙  รางวัล 
        ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.)     จํานวน  ๓๙  รางวัล 
       ระดับการศึกษาวิชาชีพ          จํานวน    ๕  รางวัล 
      ระดับอุดมศึกษา             จํานวน  ๒๖  รางวัล 
       นกัศึกษาพิการ     จํานวน    ๕  รางวัล 



   - สถานศึกษา 
       ระดับกอนประถมศึกษา   จํานวน  ๓๙  รางวัล 
       ระดับประถมศึกษา                 จํานวน  ๓๙  รางวัล 
        ระดับมัธยมศึกษา     จํานวน  ๓๙  รางวลั 
        ระดับอาชีวศึกษา        จํานวน  ๓๙  รางวลั 
       ระดับการศึกษาวิชาชีพ      จํานวน    ๕  รางวัล        
๕. วิธีดําเนินการ 
 ๕.๑ แจงสํานักราชเลขาธิการเพ่ือขอพระราชทานพระราชวโรกาสกําหนดวันเขาเฝา ฯ 
 ๕.๒ แจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ ของทุกจังหวัดและสถานศึกษา 
สงรายชื่อผูแทนสถานศึกษา  ชื่อผูปกครองนักเรียน  นักศึกษา  พรอมประมาณการคาใชจายในการ
เดินทางมารับรางวัลพระราชทานของผู แทนสถานศึกษา  นักเรียน  นักศึกษาและผู ปกครอง
นักเรียน  นักศึกษา จนเสร็จสิ้นกระบวนการ 
 ๕.๓ จัดทํางบประมาณ 
 ๕.๔ ดําเนนิงานตามโครงการ 
 ๕.๕ สรุปผลการดาํเนินงานตามโครงการ 
๖. ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 
 - ระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 
 - หอประชุมคุรสุภา หรือสถานที่ใกลเคียง 
        - ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา 
๗. งบประมาณ จํานวน ๑๕,๑๑๗,๙๐๐  บาท 
    ๗.๑ เงินอุดหนุนพระราชทานสถานศึกษาและนกัเรียนเรียนดี        
 - นักเรียน นักศึกษา         จํานวน ๑๑,๕๖๕,๐๐๐ บาท 
    ระดับประถมศึกษา     (๒๐,๐๐๐  บาท x ๓๙ รางวัล)   เปนเงิน  ๗๘๐,๐๐๐ บาท    
          ระดับมัธยมศึกษาตอนตน      (๒๐,๐๐๐  บาท x ๓๙ รางวัล)  เปนเงิน  ๗๘๐,๐๐๐ บาท  
         ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   (๒๐,๐๐๐  บาท x ๓๙ รางวัล)  เปนเงิน  ๗๘๐,๐๐๐ บาท 
         ระดับการศึกษาวชิาชีพ         (๒๐,๐๐๐  บาท x ๕ รางวัล)     เปนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  (๒๐,๐๐๐  บาท x ๓๙ รางวัล)   เปนเงนิ  ๗๘๐,๐๐๐ บาท 
         ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (๒๕,๐๐๐ บาท x ๓๙ รางวัล)  เปนเงิน  ๙๗๕,๐๐๐ บาท  
       ระดับอุดมศึกษา        (๓๐,๐๐๐  บาท x ๒๖ รางวัล)  เปนเงนิ  ๗๘๐,๐๐๐ บาท 
      นักศึกษาพิการ        (๓๐,๐๐๐  บาท x ๕ รางวัล)   เปนเงิน  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
     - ประเภทสถานศึกษา 
             ทุกระดับ            (๔๐,๐๐๐  บาท x ๑๖๑ รางวัล)  เปนเงิน ๖,๔๔๐,๐๐๐ บาท 

 ไดรับจัดสรร ๕,๖๑๐,๐๐๐ บาท รอจัดสรรเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 



     ๗.๒  เงินอดุหนุนเปนคาใชจายในการรับพระราชทานรางวัล    จํานวน ๓,๕๕๒,๙๐๐ บาท  
             ๑. คาจัดทําถุงใสเงินรางวัลพระราชทาน  
                 ๒๓๐ ถุง ๆ ละ ๗๐ บาท                                   เปนเงนิ    ๑๖,๑๐๐   บาท  
            ๒. คาเบี้ยเลี้ยงผูเขาเฝา ฯ รับรางวัลพระราชทาน                    เปนเงนิ   ๓๘๕,๒๐๐  บาท                
(นักเรียน  นักศึกษา  ผูแทนสถานศึกษา  และผูปกครอง) 
                ๑๖๒ คน x ๒๔๐ x ๒ วัน =  ๗๗,๗๖๐ บาท 
                ๔๒๗ คน x ๒๔๐ x ๓ วัน =  ๓๐๗,๔๔๐ บาท  
            ๓. คาที่พักผูเขาเฝา ฯ รับรางวัลพระราชทาน                   เปนเงิน  ๑,๒๐๖,๐๐๐  บาท 
                (นักเรียน  นักศึกษา  ผูแทนสถานศึกษา  คน และผูปกครอง   
                ๔๕ หอง x ๑,๒๐๐ x ๑ คืน = ๕๔,๐๐๐ บาท 
                ๑๕๐ หอง x ๑,๒๐๐ x ๒ คืน = ๓๖๐,๐๐๐ บาท 
                ๒๒๐ หอง x ๑,๒๐๐ x ๓ คืน = ๗๙๒,๐๐๐ บาท 
            ๔. คาพาหนะผูเขาเฝา ฯ รับรางวัลพระราชทาน                     เปนเงิน   ๙๕๖,๓๒๐  บาท 
                (นักเรียน  นักศึกษา  ผูแทนสถานศึกษา  และผูปกครอง)                                                                                                                       
           ๕. คาเหมารถบัสปรบัอากาศ ๑๓ คัน ๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท          เปนเงิน     ๙๗,๕๐๐  บาท 
           ๖. คาเชาหองประชุม (วันซอม)          เปนเงนิ     ๑๕,๐๐๐  บาท 
           ๗. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๖๕๐ คน ๆ ละ ๑๕๐ บาท (วันซอม)   เปนเงิน ๙๗,๕๐๐  บาท 
           ๘. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๗๐๐ คน ๆ ละ ๑๐๐ บาท (วันรบั)  เปนเงนิ   ๗๐,๐๐๐  บาท 
           ๙. คาใชจายในการติดตามประเมินผล                                   เปนเงิน  ๒๙๐,๐๐๐  บาท 
           ๑๐.คาจัดพิมพหนังสือรางวัลพระราชทาน                              เปนเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
           ๑๑.คาตอบแทนเจาหนาที่สํานักพระราชวัง ๖ คน x ๕๐๐ บาท    เปนเงิน       ๓,๐๐๐  บาท 
           ๑๒.คาตกแตงสถานที่                                                     เปนเงิน     ๓๐,๐๐๐  บาท 
           ๑๓.คาจัดสงเอกสารทางไปรษณยีลงทะเบียน         เปนเงิน     ๒๕,๐๐๐  บาท  
           ๑๔.คาอาหารทําการนอกเวลาราชการ          เปนเงนิ     ๓๑,๗๘๐  บาท 
           ๑๕.คาจัดจางทํากระเปา            เปนเงนิ     ๘๓,๕๐๐  บาท 
           ๑๖.คาลามภาษามือ            เปนเงนิ       ๘,๐๐๐  บาท 
           ๑๗.คาธรรมเนียมดราฟท            เปนเงนิ       ๕,๐๐๐  บาท 
           ๑๘.คาธรรมเนียมในการโอนเงิน                                          เปนเงนิ      ๓,๐๐๐  บาท 
           ๑๙.คาวัสดุสํานักงาน             เปนเงิน   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
           ๒๐.คาใชจายเบ็ดเตล็ด                                    เปนเงิน     ๓๐,๐๐๐  บาท 
  รวม ๗.๑+๗.๒   เปนเงิน ๑๕,๑๑๗,๙๐๐  บาท 
 
 
 
 
 
 
 



๘. การวิเคราะหความเสี่ยงโครงการ 
     ๘.๑ ประเด็นความเสี่ยงดานการดาํเนินงาน   

       - นักเรียน  นักศึกษา  และผูบริหารสถานศึกษาที่ไดรบัพระราชทานรางวัล บางครั้งไม
ทราบกําหนดการจึงทําใหมาไมตรงเวลาที่นัดหมาย (เนื่องจากกลุมบริหารงานกลาง สอ. ติดตอกับผู
ประสานงานของหนวยงานไมไดติดตอกับผูเขารับโดยตรง)  
     ๘.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานการดําเนินงาน 
       - จัดทํารายชื่อนักเรยีน  นักศึกษา  และผูบริหารสถานศึกษาที่ไดรับพระราชทานรางวัล  
พรอมเบอรโทรศพัท 
       - ติดตอกับนักเรียน  นักศึกษา  และผูบริหารสถานศึกษาทีไ่ดรับพระราชทานรางวัล
โดยตรง 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กลุมบริหารงานกลาง  สํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๐. การประเมินผลและตัวช้ีวัด 
 10.1 ระดับความสําเร็จของการจัดโครงการ 
 10.2 รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ (รอยละ 85) 
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 นักเรียน  นกัศึกษา  และผูบรหิารสถานศึกษาที่ไดรับพระราชทานรางวัลมีความภาคภูมิใจ
และเปนแบบอยางท่ีดีแกนักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษาตอไป 
 

***************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑. โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๐ 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ประเทศไทยไดจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติเปนประจําทุกป ตามคําเชิญชวนของ           
องคการสหพันธเพื่อสวัสดิภาพเด็กระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ ตั้งแตปพุทธศักราช ๒๔๙๘                  
เปนตนมาจนถึงปจจุบัน  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการเผยแพรปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิเดก็และเยาวชน                 
มุงสงเสริมใหประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญและความตองการของเด็กและเยาวชน รูจักวิธี 
เลี้ยงเด็กใหมีสุขภาพดีท้ังรางกายและจิตใจ ใหรูสํานึกถึงความรับผิดชอบตอสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน 
และมีความยึดมั่น ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตรยิเปนประมขุ                  

รัฐบาลไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน จึงมี
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๓๐ มอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการจัด
งานฉลองวันเด็กแหงชาติเปนประจําทุกป โดยกําหนดใหวันเสารสัปดาหที่สองของเดือนมกราคมของ
ทุกปเปนวันเด็กแหงชาติ และจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติในวันดังกลาว เพื่อรณรงคใหทุกองคกรของ
สังคมไดตระหนักถึงบทบาทและเล็งเห็นความสําคัญของเดก็และเยาวชน ซึ่งเปนบุคคลที่มีคุณคา และ
อยูในสังคมไดอยางสันติสุข 
๓. วัตถุประสงค 

๓.๑ เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไทย มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

๓.๒ เพื่อใหประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชน สนใจในการเลี้ยงดอูบรม 
สั่งสอนเด็กและเยาวชน    

๓.๓ เพื่อใหเด็กไดรูจักหนาที่ของตน และอยูในระเบียบวินัยอันดี 
 ๓.๔ เพื่อเผยแพรปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิของเด็ก 

๓.๕ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี ท้ังรางกายและจิตใจ 
๔. เปาหมาย 
 ๔.๑ ทุกหนวยงาน สวนราชการ องคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ สามารถจัดกิจกรรมไดครบทุกหนวยงาน และครอบคลุมทุก
พื้นท่ี เพื่อใหเด็กและเยาวชน ทั้งที่อยูในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ไดมีสวนเขารวม
กิจกรรมไดอยางท่ัวถึง ทั่วประเทศทุกคน 
 ๔.๒ จํานวนผูเขารวมงานการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๐ ในสวนกลาง   
ไมนอยกวา  ๕๐,๐๐๐  คน  
๕. วิธีดําเนนิการ/ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 ๕.๑  ขออนุมัติโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๐ 

๕.๒  แตงตั้งคณะกรรมการและจัดประชุม 
๕.๓  ดําเนนิการตามแผนปฏิทนิการปฏิบัติงาน 

       ๕.๔  ประสานงานกับหนวยงานและองคกรตางๆ เพื่อรองรับแผนการจัดงานตามโครงการฯ  
        ๕.๕  ติดตามและประเมินผลการจัดงานจากหนวยงานตาง ๆ 

๕.๖  สรุปรายงานผลการจัดงานฉลองวันเดก็แหงชาติ ประจําป ๒๕๖๐  ตอผูบริหารและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 



        ๕.๗  จัดทํารายงานผลการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๐ จํานวน  ๑,๐๐๐  เลม 
๖. ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 
 ๖.๑ ชวงระยะเวลาเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 ๖.๒ สถานท่ีในการดําเนินงาน    

      ๖.๒.๑ สวนกลาง 
       - ทําเนียบรัฐบาล บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ  ลานพระราชวังดุสิต  บริเวณสนาม
เสือปาและลานพระบรมรูปทรงมา   

      ๖.๒.๒ สวนภูมิภาค 
       - หนวยงานท่ีรับผิดชอบพิจารณาสถานท่ีจัดงานและกิจกรรมตามความเหมาะสม 
๗. งบประมาณ 
 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน ผลผลตินโยบายและแผนดานการศกึษา งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุน
การจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาต ิจํานวน  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแยกการดําเนินงานและจัดสรรเงนิ
งบประมาณ  ดังนี ้
 ๗.๑  ดําเนนิกิจกรรมในภาพรวม โดยสาํนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานหลัก 
ในการดําเนินงาน  จํานวน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
        ๗.๒  จัดสรรใหกับองคกรภาครัฐตาง ๆ รวมดําเนินกิจกรรม จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๘. การวิเคราะหความเสี่ยงโครงการ 

๘.๑ ประเด็นความเสี่ยงดานการดาํเนินงาน 
 - สถานท่ีจัดงาน  (กรณีเกิดเหตุการณชุมนุม) 

๘.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง   
        - จัดหาสถานที่สํารองเพื่อรองรับเหตุการณชุมนุม 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กลุมบริหารงานกลาง สาํนักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๐. การประเมินผลและตัวช้ีวัด 
 ๑๐.๑ ระดับความสําเร็จของการจัดโครงการ 
 ๑๐.๒ รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ (รอยละ ๘๕) 
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑๑.๑ เด็กและเยาวชนมีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
 ๑๑.๒ ประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชน สนใจในการเลี้ยงดูอบรม
สั่งสอนเด็กและเยาวชน 
 ๑๑.๓ เดก็และเยาวชนจะไดเห็นคุณคาและประโยชนของตนเอง  สงผลใหเปนแรงจูงใจใน
การบําเพ็ญประโยชนตอครอบครวั  สถาบันการศึกษา  และสังคม  เพ่ือพัฒนาชาติตอไป 
 ๑๑.๔ เดก็และเยาวชนไดมีโอกาสแสดงออกทางความรู  ความสามารถ  มีความคิดรเิริ่ม
สรางสรรคในกิจกรรมที่เขารวม 

 
**************** 



1. โครงการประกวดตราสัญลักษณ (โลโก) วันเด็กแหงชาติ 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตราสัญลักษณ (โลโก) เปนผลของการออกแบบกราฟกที่เก่ียวของกับสัญลักษณ 
(Symbollism)  ที่เปนเครื่องหมายแสดงภาพลักษณของกรจัดงานหรือสินคาใหมีเอกลักษณเปนแบบ
เฉพาะตนเอง เพื่อความจํา ความเชื่อถือ และตราตรึงตลอดไป 
  ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  ๑๕ กันยายน ๒๕๓๐ ไดมอบหมายใหกระทรวง 
ศึกษาธิการ รับผิดชอบในการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติเปนประจําทุกป เพื่อสงเสริมใหภาครัฐและ
ประชาชนเห็นความสําคัญของเดก็ โดยสวนรวมจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหกับเด็กและเยาวชน เพื่อเผยแพร
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิเด็กและเยาวชนและเพื่อกระตุนใหเด็กไดตระหนักถึงความสําคัญของตนเอง 
และของประเทศชาติ โดยสงเสริมใหพยายามประพฤติปฏิบัติตนอยางเหมาะสมกับวัยและไดชื่อวาเปน 
“เด็กดี” ชาติบานเมือง ก็จะเจริญมีความผาสุกรมเย็นตลอดไป 
  กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติในวันเสารสัปดาหที่ ๒ 
ของเดือนมกราคมเปนประจําทุกป โดยใชตราสัญลักษณวันเด็กแหงชาติจากตราเดิมที่ใชอยูจนถึงป
ปจจุบัน  (ป ๒๕๕๘) และเพื่อเปนการเปลี่ยนภาพลักษณใหมใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
ในปจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีหนาที่ ในการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการจัดทําตราสัญลักษณเพื่อใหมีความโดดเดน ตราตรึง และเปนเอกลักษณชองงาน
วันเดก็แหงชาติ จึงไดจัดทําโครงการประกวดตราสัญลักษณ (โลโก) วันเด็กแหงชาติ  ขึ้น 

3. วัตถุประสงค 
 3.๑ เพื่อใชเปนสัญลักษณในการประชาสัมพันธงานวันเดก็แหงชาติ 
 3.๒ เพื่อกระตุนทุกภาคสวนไดตระหนักและเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชน  
ตามคาํเชิญชวน ขององคกรสหพันธเพื่อสวัสดิภาพเด็กระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ 
 3.๓ เพื่อใหทุกภาคสวนรวมรณรงคและใหการสนับสนุนอยางจริงจัง 

4. เปาหมาย 
 นักเรียน และนักศึกษา อายุไมเกิน ๒๕ ป 

๕. วิธีการดําเนินงาน 
 ๕.๑ ขออนุมัติโครงการ 
 ๕.๒ แตงตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ 
 ๕.๓ จัดทําประกาศประกวดตราสัญลักษณ 
 ๕.๔ ดําเนนิการประกวดตราสัญลักษณ 
 ๕.๕ ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
 กุมภาพันธ – พฤษภาคม ๒๕60 
 
 
 
 



7. งบประมาณ 
 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน ผลผลตินโยบายและแผนดานการศกึษา งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนนุ
การจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ จาํนวน  2๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถวน) 

๘. การวิเคราะหความเสี่ยงโครงการ 
 ๘.๑ ประเด็นความเสี่ยง     

      - ไมมี - 
 ๘.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง   

      - ไมมี - 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กลุมบริหารงานกลาง สาํนักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

๑๐. การประเมินผลและตัวช้ีวัด 
 ระดับความสําเร็จของการจัดโครงการ 

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 11.1 มีสัญลักษณใชในการประชาสัมพันธงานวันเด็กแหงชาติ 
 11.2 นักเรียนและนักศึกษา ไดมีสวนรวมในการออกแบบตราสัญลักษณวันเดก็แหงชาติ 
 

***************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑. โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. หลักการและเหตุผล   

 รัฐบาล โดยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเปนหนวยงานกลางในการ
ขับเคลื่อนแผนงานการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยของประเทศ ไดมีแผนงาน/โครงการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระ
บรมวงศานุวงศ เปนประจํา ทุกป ประกอบกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนตอการศึกษาของ
ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้ 

  ๑.  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
 ๒.  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
 ๓.  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตพิระบรมวงศานุวงศ  

๓. วตัถุประสงค 
๓.๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและนอมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว 

สมเด็จพระนางเจาสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ  
๓.๒ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลดานการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
๓.๓ เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจดานการพัฒนาการศึกษาของพระบาท 

สมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานวุงศ 
๓.๔ เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณประโยชนนอมถวายเปนพระราชกุศล 
๓.๕ เพื่อปฏิญาณตนเปนขาราชการที่ดี 

๔. เปาหมาย 
 เชิงคณุภาพ  ผูบริหาร ขาราชการ คร ูอาจารย นักเรยีน นักศึกษา ผูปกครอง และประชาชนทัว่ไป
ไดรับทราบถึงพระราชกรณียกิจและสํานึกในพระมหากรุณาธิคณุ และไดมีสวนรวมนอมถวายพระพร
ชัยมงคล  
 เชิงปริมาณ  ผูบริหาร ขาราชการ คร ูอาจารย นักเรยีน นักศึกษา ผูปกครอง และประชาชนทัว่ไป 
ไดเขารวมตลอดทั้งโครงการไมนอยกวา ๕,๐๐๐ คน  
๕. วิธีดําเนนิการ/ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ลําดับ ขั้นตอน 

1 เตรียมการ 

ประชุมรับนโยบายแนวทางการจัดงานจากรัฐบาล 
เสนอขออนุมัติโครงการ 
แตงตั้งคณะกรรมการ 
เชิญประชุมคณะกรรมการ 
แตงตั้งคณะทํางานพรอมเชิญประชุมเพื่อมอบหมายภารกิจ 
ประสานงานขอใชสถานที่บริเวณถนนราชดาํเนินนอก 
ประสานงานสวนราชการ/หนวยงานเก่ียวกับการจัดกิจกรรม 
จัดจางบริษัทเอกชนดําเนินการจัดงาน 



ลําดับ ขั้นตอน 

  จัดเตรียมสถานท่ีดําเนินการ 
2 ดําเนินการ จัดงาน/กิจกรรม 

3 สรุป 
สรุปผลโครงการ/วิเคราะหผล 
ตอบขอบคุณ 
รายงานผลโครงการ 

 
๖. ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

๖.๑ ระหวางเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐ 
๖.๒ สถานท่ีดําเนินการ 

       - บริเวณโดยรอบกระทรวงศึกษาธิการ 
              - บริเวณมณฑลพิธีทองสนามหลวง (รวมกับรัฐบาลและหนวยงานที่เก่ียวของ) 
๗. งบประมาณ 
 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนดาน
การศึกษา กิจกรรมการดําเนินงานดานนโยบายและยุทธศาสตร งบรายจายอื่น คาใชจายในการจัด
งานเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ จํานวน ๓,๔๔๔,๕๐๐.- บาท (สามลานสี่แสนสี่หมื่นสี่พัน -  
หารอยบาทถวน)  
๘. การวิเคราะหความเสี่ยงโครงการ 

๘.๑ ประเด็นความเสี่ยง          
       - ไมมี - 
๘.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       - ไมมี - 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กลุมบริหารงานกลาง สาํนักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๐. การประเมินผลและตัวช้ีวัด 
 ๑๐.๑ ระดับความสําเร็จของการจัดโครงการ 
 ๑๐.๒ ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจรอยละ ๘๕ 
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

๑๑.๑ กระทรวงศึกษาธิการไดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณและพระ
ราชกรณียกิจดานตาง ๆ อันจะเปนประโยชนสําหรับผูที่มารวมงานไดนอมนําไปเปนแบบอยางและ
แนวทางในการดําเนินงาน และการดําเนินชีวิต   

๑๑.๒ ผูบริหาร ขาราชการ ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง และประชาชนทั่วไป
ไดรับทราบถึงพระราชกรณยีกิจและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

๑๑.๓ กระทรวงศึกษาธิการไดจัดกิจกรรมสาธารณประโยชนนอมถวายเปนพระราชกุศล 
๑๑.๔ สถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติมีความมั่นคง 

***************** 



๑. โครงการฝกอบรมขาราชการบรรจุใหม ( การเปนขาราชการที่ด ี) 

๒. หลักการและเหตุผล  

  ขาราชการบรรจุใหมถือวาเปนบุคลากรที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป
ในอนาคต  ดังนั้นในระยะตนของการไดรับบรรจุเปนขาราชการ  จึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองไดรับการ
ปลูกฝงความรูความเขาใจและทัศนคตทิี่ถูกตองในภารกิจและบทบาทหนาท่ีของการเปนขาราชการที่ดี  
มีความรูความสามารถ  ศรัทธาตอการเปนขาราชการท่ีมีทัศนคติท่ีดีในการทํางาน  โดยยึดหลักความ
ซื่อสัตย มีคุณธรรมและมีจรรยา  ของขาราชการ  อีกทั้งจิตสํานึกท่ีดี  ในบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 
ที่จะปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ  ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๕๑  กําหนดใหผูไดรับการบรรจุแตงตั้งใหมใหไดรับการพัฒนาตามที่
กําหนดใน  กฎ  ก.พ.  วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและการพัฒนาขาราชการท่ีอยูระหวาง
ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ขอ ๘  กําหนดใหมีการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญ
ที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  เพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและการเปน
ขาราชการที่ดี  ดวยกระบวนการปฐมนิเทศ  การเรียนรูดวยตนเองและการอบรมสัมมนารวมกัน ซึ่ง
จะตองนําผลการอบรมไปใชเปนขอมูลประกอบการประเมนิผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป                          
๓. วัตถุประสงค 
  ๒.๑ เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความเขาใจในบทบาทหนาที่  ตระหนักในความ
รับผิดชอบงานราชการและประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท  ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะสรางเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคของการเปนขาราชการยุคใหม 

๒.๒ เพื่อปลูกฝง ปรัชญาการเปนขาราชการท่ีดี  เสริมสรางสมรรถนะและทักษะท่ี
จําเปน สําหรับการปฏิบัติหนาที่ราชการ สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม และ
พัฒนาเครือขายในการทํางานสําหรับขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  รวมถึงเปน
การสรางสายสัมพันธท่ีดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  

๔. กลุมเปาหมาย  
             ขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการในสังกัด  สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรอืบรรจุใหม    

๕. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
   ๕.๑  จัดทําหลักสูตร เสนอขออนุมัติ / ความเห็นชอบโครงการ 
   ๕.๒  แจงผูเก่ียวของ 
   ๕.๓  ดําเนนิการอบรม   
   ๕.๔  สรุปผลการอบรม  
   ๕.๕  รายงานผลการดาํเนินงานใหผูบริหารทราบ 
   ๕.๗  ติดตามประเมินผล 
 
 
 
 
 



                    เนื้อหาหลักสูตร 
  ประกอบดวย  
  ๑. ปรชัญาของการเปนขาราชการ ประโยชนของแผนดินและบทบาทหนาที่ของการ
เปนขาราชการ วัตถุประสงค  เพื่อใหผูเขารับการอบรม 
    - มีความเขาใจในบทบาทหนาที่  และตระหนักในความรับผิดชอบของงานราชการ 
    - เรียนรูถึงอุดมการณและจรรยาขาราชการของขาราชการและเจาหนาที่รฐัจาก
ผูนําภาคราชการ ผูทรงคุณวุฒิที่เปนแบบอยางที่ดี  และสรางแรงบันดาลใจในการเปนขาราชการท่ีดี 
    - เขาใจถองแทถึงหลักการปฏิบัติงานในภาคราชการและคํานึงประโยชนของสวนรวม 
    - ปรัชญาการเปนขาราชการท่ีดี 
    - ความหมายของการเปนขาราชการที่ดี 
    - การคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม 
    - การตัดสินโดยหลักเหตุผล  และเหตุผลเชิงจริยธรรม 
    - แนวทางการเปนขาราชการที่ดี 
  ๒. การสรางวินัย  สรางทีม  และความสามัคค ี/ จรรยาขาราชการ 
วัตถุประสงค  เพื่อใหผูเขารับการอบรม 
    - รับรู  ตระหนัก  และเกิดจิตสํานึกในการมีวินัย  การทํางานเปนทีม  และความ
สามัคค ี
    - ไดเรียนรูอุดมการณขาราชการและหลักราชการ 
    - ไดเรียนรูและฝกฝนการทํางานเปนทีม (ผานความยากลาํบากและความพยามที่
จะทํางานใหสําเร็จรวมกัน ในสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย 
    - ไดคํานึงและตระหนักในความสาํคัญของการมีจิตบริหารในการปฏิบัติงาน 
    - ไดมีความรูเรื่องจรรยาขาราชการท่ีสําคัญสาํหรับการทํางานในภาคราชการ 
    - การปฏิบัติงานเพื่อประชนชนและประเทศชาติ 
    - การมีระเบียบวินัย  ตรงตอเวลา  อดทน  สามัคคี  ไมยอทอตอความยากลาํบาก
ของขาราชการ 
    - การทํางานเปนทีม 
    - จิตบริการของการทํางานภาครฐั 
    - จรรยาขาราชการ  : ความหมาย  ที่มา  ประโยชน 
  ๓.  การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและจิตสํานึกราชการ 
    - มีความตระหนัก  ความรูและความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม  จรยิธรรมและ
จิตสํานึกราชการ 
    - พัฒนาจิตโดยการเจริญสตแิละภาวนาหรือปฏิบัติตามหลักการของแตละศาสนา
เพื่อการปฏิบัติราชการ 
    - ไดแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการท่ีดีตามรอยพระยุคลบาท 
    - ไดมีความตระหนัก  ความรูและความเขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    - สามารถนาํหลักการของแตละศาสนา  ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชกับ
การดําเนินชวีิตและการปฏิบติังานไดอยางถูกตองเหมาะสม 
    - กิจกรรมพัฒนาจิตโดยวิธีการเจริญสติภาวนา 



    - เรียนรูพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  และ/หรือบุคคลตนแบบ 
    - หลักคุณธรรมสําหรับขาราชการ 
  ๔. การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
    - มีทัศนคติท่ีดีตอการทํางานเพ่ือประชาชน  และการใหบริการประชาชน 
    - ไดรับความรู  ความเขาใจสภาพเศรษฐกิจและสังคมชนบทของประเทศไทย 
    - สามารถเช่ือมโยงแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  ไปสูการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่   
ชนบทไดหรือการดําเนินชวีิตไดอยางดี  
    - สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
    - ความคาดหวังของประชาชนตอการบริการของภาครัฐ 
    - การบริหารงานของหนวยงานราชการ 
    - การมีสวนรวมของประชาชน 
    - คุณภาพการบริการท่ีประชาชนไดรับ 
    - การกระจายอํานาจสูทองถ่ิน 
  ๕.  ประเด็นการศึกษาดูงานเรื่องการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการพัฒนาประเทศ 

๖.  ระยะเวลาดําเนินโครงการ   
   เดือน ธ.ค. ๒๕๕๙ , ส.ค. ๒๕๖๐  

๗. งบประมาณ        
  แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและ
แผนดานการศึกษา กิจกรรมดําเนินงานดานนโยบายและยุทธศาสตร กิจกรรมยอยพัฒนาทรพัยากร
บุคคล งบรายจายอื่น จํานวน  ๖๐๐,๐๐๐  บาท (หกแสนบาทถวน) 

๘.การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

  ๘.๑ ประเด็นความเสี่ยง ผูเขารับการอบรมอาจไมสามารถเขารับการอบรมตามท่ี
แจงได เนื่องจากมีเหตุขัดของ ทําใหการประมาณการเรื่องอาหาร ที่พักไมเปนไปตามที่คาด 
  ๘.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง มีการแจงตอบรับ และมีการโทรศัพทยืนยันอีก
ครั้งและตองยืนยันคาอาหาร คาท่ีพักไวต่าํกวาจาํนวนจริงอยางนอยรอยละ ๒๐และปรับเพิ่มภายหลัง   

๙. หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ 
  กลุมบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ สาํนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

๑๐. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  ๑๐.๑  รอยละของผูเขารับการอบรมมีคะแนนผานเกณฑประเมนิ (รอยละ ๘๐) 
  ๑๐.๒  รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ (รอยละ ๘๕) 

๑๑.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
           ผูเขารับการอบรมมีสมรรถนะและทักษะที่จําเปน สําหรับการปฏิบัติหนาที่ราชการ 

สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  การทํางานเปนทีม  และพฒันาเครือขายในการทํางานสาํหรับขาราชการ
ที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  รวมถึงเปนการสรางสายสัมพันธท่ีดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน  

***************** 



๑. โครงการสงเสริมประสทิธภิาพการปฏิบัติงานของสํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวง 
    ศึกษาธิการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. หลักการและเหตุผล 

  สํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนองคกรหนึ่งในภาครัฐที่มี
ภารกิจความรบัผิดชอบท่ีจะตองปฏิบัติงานหลายรูปแบบ เปรียบเสมือนแมบานที่จะตองดูแล สงเสริม 
สนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหผูอยูในบานมีความเปนอยูและมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี 
สามารถดําเนินกิจการตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย และโดยที่สํานัก
อํานวยการ สป. มีบุคลากรในสังกัดจํานวนมากที่ปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ที่แตกตางกัน ทั้งขาราชการ
และลูกจางประจํา จึงจําเปนจะตองสงเสริมบุคลากรในสังกัด ใหมีความรู ความเขาใจและดําเนินงาน
รวมกันไดดวยความเขมแข็งเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน มีจิตใจท่ีอยากจะบริการใหกับผูที่มาติดตอ
ราชการอยางเต็มใจไมเลือกปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากร และสราง
วัฒนธรรมการทํางานตามคานิยมองคกร มาปฏิบัติใหเกิดผลและสอดคลองกับภารกิจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการ และลูกจางประจําในสํานักอํานวยการ สป. ใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
อยางตอเนื่อง ดังนั้น จึงเห็นควรจัดโครงการฯ ดังกลาวข้ึน 
๓. วัตถุประสงค 
                  ๑. เพื่อใหบุคลากรไดรับความรู ความเขาใจ สามารถปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนและ
พฤติกรรมที่ตอบสนองตอคานิยมที่พึงประสงค  
                  ๒. เพื่อใหบุคลากรมีการทํางานเปนทีมมากขึ้นและมีจิตมุงบริการที่ดี เกิดการเสียสละ
มีน้ําใจใหกันและกัน  และแสดงมุทิตาจิตตอเพื่อนรวมงานและที่จะอําลาชีวิตราชการ  
๔. กลุมเปาหมาย 
  ขาราชการ ลูกจางประจาํ และพนักงานราชการ สาํนักอํานวยการ สป. จาํนวน 
๒๐๐ คน 
๕. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 
  ๕.๑ เสนอขออนุมัติโครงการ 
  ๕.๒ แตงตั้งคณะกรรมการและเชิญประชุม เพื่อพิจารณากําหนดหลักสูตร 
  ๕.๓ แตงตั้งคณะทํางานและเชิญประชุมคณะทํางาน เพื่อมอบหมายหนาท่ี 
  ๕.๔ ดําเนนิการจัดอบรมตามกําหนดการ 
  ๕.๕ ประเมินผลการอบรม 
  ๕.๖ สรุปและรายงานผลการอบรมตอผูบริหาร 
๖.  ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่อบรม 
  ส.ค. –ก.ย. ๒๕๖๐ 

๗. งบประมาณ 
  แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและ
แผนดานการศึกษา กิจกรรมดําเนินงานดานนโยบายและยุทธศาสตร กิจกรรมยอยพัฒนาทรพัยากร
บุคคล งบรายจายอื่น จํานวน  ๑,๒๐๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งลานสองแสนบาทถวน) 
 
 



๘.การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

  ๘.๑ ประเด็นความเสี่ยง ผูเขารับการอบรมอาจไมสามารถเขารับการอบรมตามท่ี
แจงได เนื่องจากมีเหตุขัดของ ทําใหการประมาณการเรื่องอาหาร ที่พักไมเปนไปตามที่คาด 

  ๘.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง มี การแจงตอบรับ และมีการโทรศพัทยืนยัน
อีกครั้ง และตองยืนยันคาอาหาร คาที่พักไวต่าํกวาจํานวนจริงอยางนอยรอยละ ๒๐ และปรับเพิ่ม
ภายหลัง   

๙. หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ 
  กลุมบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ สาํนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

๑๐. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  ๑๐.๑  รอยละของผูเขารับการอบรมมีคะแนนผานเกณฑประเมนิ (รอยละ ๘๐) 
  ๑๐.๒  รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ (รอยละ ๘๕) 

๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  ๑ .เพ่ือใหบุคลากรสามารถปรบัเปลี่ยนวิสัยทัศนและพฤติกรรมที่ตอบสนองตอคานิยมที่
พึงประสงค  
                    ๒. เพื่อใหบุคลากรมีการทํางานเปนทีมมากขึ้นและมีจิตมุงบริการท่ีดี เกิดการ
เสียสละมีน้ําใจใหกันและกันตอเพื่อนรวมงาน และเห็นถึงความสาํคัญของการผลักดันคานิยมองคกร 
โดยผูเขาอบรมจะมีความสามัคค ีมีการทํางานเปนทีมรวมกัน ตลอดจนรูจักมีใจที่จะมุงบริการใหกับผู
ที่จะรับบริการอยางเต็มท่ี 

***************** 



๑. โครงการสงขาราชการเขารับการอบรมหลักสูตรตางๆ ที่หนวยงานภายนอกเปนผูจัด 

๒. หลักการและเหตุผล 

                     การเปลี่ยนแปลงองคกรในรูปแบบตาง ๆ  นอกจากจะขึ้นอยูกับวาผูบริหารของ
องคกรนั้นตองการจะนํารูปแบบใดมาใช  จะตองตัดสินใจโดยคํานึงถึงวัตถุประสงคและผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึน  ตัวขาราชการซึ่งเปนกลไกสําคัญ ซึ่งอาจจะกอใหเกิดการตอบสนองท่ีดีเพื่อใหการเปลี่ยนแปลง 
องคกรสามารถกาวไปขางหนาและประสบความสําเร็จไดจากการปฏิรูปราชการท่ีเกิดขึ้นสงผลให  
สวนราชการและการปฏิบัติงานของขาราชการมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งตองการผูบริหารและขาราชการ
ที่มีสมรรถนะใหมที่สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักและระบบ
ราชการยุคใหม จึงจําเปนอยางย่ิงที่ขาราชการจะตองมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม ตลอดจน
แสวงหาความรู ความชาํนาญ และวิทยาการสมัยใหม เพื่อปรับตัวใหสอดคลองกับยุคสมัย 
  จําเปนที่จะตองสงขาราชการท่ีมีศักยภาพ  ไปรับการพัฒนาตอยอดเพื่อนําความรู
ความสามารถมาพัฒนาตอยอดองคกร หรือบุคลากรในองคกร ใหมีความรูความสามารถ วิสัยทัศน
กวางไกลขึ้น  โดยสงเขารวมการอบรมที่หนวยงานชั้นนําจัดข้ึน 

๓.  วัตถุประสงค 

  ๑. ขาราชการ มีความรูและเขาใจ ทักษะสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามแนวทาง
ใหมๆ  ชวยวางแผนพัฒนาหนวยงาน  กฎหมายตางๆ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และพัฒนา
ประเทศ 
                     ๒.ขาราชการ มีความรูและ  เพื่อใหมีจิตสํานึก การเปนผูนาํองคกรและนําไปปฏิบัติ
เพื่อเสริมความมั่นคงของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                     ๓. เพื่อเสรมิสรางทักษะในการใชวิธีการ  เครื่องมือ  และเทคนิคทางการจัดการ
สมัยใหมอันจะสามารถนําไปปรับใชกับองคกรของตนไดหรือผูรวมงานไดอยางเหมาะสม 

๔. เพื่อสรางโอกาสใหมกีารแลกเปลี่ยนความรู  ความคิด  และประสบการณ  
ระหวางหนวยงาน จะทาํใหสามารถนาํมาปรับปรงุพัฒนาตอยอดใหมีประสิทธิภาพอยางกวางขวางข้ึน 

๕.  เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผู
เกษียณอายุราชการ การปรับตัว การเสริมสรางคณุภาพและคุณคาของชีวิตภายหลังเกษียณอายุ
ราชการ  มีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณรวมกัน และสรางเครอืขายในการสรางกลุมเพ่ือ    
ทําประโยชนแกสังคมเพิ่มมากข้ึน  
๔. เปาหมาย  
                    กิจกรรม การดําเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ สมรรถนะดานตางๆที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน 
          ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน สังกัด สอ.สป. 

๕ กลุมงาน  รวม ๑๖๐ คน  ประมาณ รอยละ ๑๕-๒๐ ตอป   ประมาณ  ๔๐   คน เปนคาลงทะเบียน 
อบรมคนละ ๕,๐๐๐  เชน  -หลักสูตร HRD   HRM   HR  วิจัย  การประเมินผลการจัดการความรู 
การบริหารพลังงาน บริหารพัสดุ การเงิน บัญชี  เทคโนโลยี ภาษา  กฎหมาย  จิตวิทยาความมั่นคง 
การเจรจาตอรอง การบริหารขอขัดแยง เทคนิคการเขียนขาวประชาสัมพันธ เทคนิคการตัดตอภาพ 
บริหารการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ  

 



เชิงคุณภาพ  สามารถตอยอดใหงานมีประสิทธิภาพอยางกวางขวางข้ึน 
                    เชิงปริมาณ   มีขาราชการผูมีวิสัยทัศนเพิ่มมากขึ้น 

          ขาราชการระดับชาํนาญการพิเศษลงมา  ๔๐ คน  เปนคาลงทะเบียนอบรมคนละ 
๕,๐๐๐ บาท  เปนเงนิ   ๒๐๐,๐๐๐  

      กิจกรรมที่ ๒ ปจฉิมนิเทศขาราชการเกษียณอายุ ป ๒๕๖๐   
      กิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจ และแลกเปลี่ยนความคดิเห็นระหวางผู

เกษียณอายุราชการ การปรับตัว การเสริมสรางคณุภาพและคุณคาของชีวิตภายหลังเกษียณอายุ
ราชการ ท่ี กพ. หรือหนวยงานภายนอกจัด  ขาราชการทุกระดับที่เกษียณอายุราชการป ๒๕๖๐    

เปาหมาย  
          ขาราชการทุกระดับที่เกษียณอายุราชการป ๒๕๖๐  บาท  

เชิงคุณภาพ  สามารถดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกวิธี วางแผนเพือ่เกษียณอยางมีคุณภาพ
เพื่อพนจากหนาท่ีราชการไปแลว 
                    เชิงปริมาณ   มีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณรวมกัน และสรางเครือขายใน
การสรางกลุมเพื่อทาํประโยชนแกสังคมเพิ่มมากขึ้น 

          ขาราชการทุกระดับที่เกษียณอายุราชการป ๒๕๖๐  บาท จํานวน ๓๐ ราย เปน
คาลงทะเบียนรายละ ๑๐,๐๐๐ บาท  เปนเงิน  ๓๐๐,๐๐๐ บาท  

          กิจกรรมที่ ๓ สงอบรมผูบริหารระดับตนและสูงเพื่อเสริมสรางผูนําที่มีวิสัยทัศน   
           กิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจ เพื่อเสริมสรางผูนําที่มีวิสัยทัศน ที่ กพ. หรือ

หนวยงานภายนอกจัด  ขาราชการที่ดํารงตําแหนงนกับริหารระดับตนและสูง อํานวยการตน ,สูง (เชน 
หลักสูตร สนบส, นปส. ฯลฯ สจว. นักพัฒนายุทธศาสตร )  

เปาหมาย  
         ขาราชการท่ีดํารงตาํแหนงนักบริหารระดับตนและสงูขาราชการทุกระดับ สังกัด สป.

ที่มีคุณสมบัติและไดรับคัดเลือกใหเขารับการอบรม จาก สป.  
เชิงคณุภาพ  เพื่อเสรมิสรางผูนาํท่ีมีวิสัยทัศน ใหกับผูดํารงตําแหนงนักบริหาร สป.ศธ. 
เชิงปริมาณ   เพิ่มจํานวนผูนาํที่มีวิสัยทัศน ใหกับผูดํารงตําแหนงนักบริหาร สป. ศธ. 

          ขาราชการที่ดาํรงตําแหนงนักบริหารระดับตนและสูงขาราชการทุกระดับ สังกัด สป.
ที่มีคุณสมบัติและไดรับคัดเลือกใหเขารับการอบรม จาก สป.ศธ.จํานวนปละ  ๕ ราย เปน
คาลงทะเบียนรายละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท  เปนเงิน  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
๕. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 
  ๕.๑ เสนอขออนุมัติโครงการ 
  ๕.๒ เสนอ สป.คัดเลือก 
  ๕.๓ อนุมัติเขาอบรม 
  ๕.๔ ดําเนนิการจัดอบรมตามกําหนดการ 
  ๕.๕ ประเมินผลการอบรม 
  ๕.๖ สรุปและรายงานผลการอบรมตอผูบริหาร 
๖. ระยะเวลาดําเนินงาน  

มิ.ย. – ก.ย. ๒๕๖๐ 
 



๗. งบประมาณ   
  แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและ
แผนดานการศึกษา กิจกรรมดําเนินงานดานนโยบายและยุทธศาสตร กิจกรรมยอยพัฒนาทรัพยากร
บุคคล งบรายจายอื่น จํานวน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท (สองแสนบาทถวน)  เปนคาลงทะเบียนอบรม 
*(ขอจัดสรรเพิ่มเติมหากเกินวงเงนิที่ไดรบั) 

๘.การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
  ๘.๑ ประเด็นความเสี่ยง  ผูเขารบัการอบรมอาจไมสามารถเขารับการอบรมตาม   
ที่แจงได เนื่องจากมีเหตุขัดของ  

  ๘.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง  มีการแจงตอบรับ และมีการโทรศัพทยืนยัน
อีกครั้ง 

๙. หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ 
  กลุมบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ สาํนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

๑๐. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  ๑๐.๑  รอยละของผูเขารับการอบรมมีคะแนนผานเกณฑประเมนิ (รอยละ ๘๐) 
  ๑๐.๒  รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ (รอยละ ๘๕) 
                    ๑๐.๔ บุคลากรมีความรู ทักษะ สมรรถนะเพียงพอในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน 
การบริหารจัดการของ สป.ใหมีประสิทธิภาพ 

๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ผูเขารบัการฝกอบรมสามารถเขาใจในหลักการและวิธีการเสริมสรางภาวะผูนาํ                      

การเปลี่ยนแปลงท่ีดีใหกับตนเองมีทัศนคติที่ดีตอปลูกฝงคุณลักษณะการเปนผูนาํการเปลีย่นแปลงที่ดี               
ในอนาคต 

***************** 
 
 
 

 



๑. โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรบรหิารงานบุคคลดานตางๆ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. หลักการเหตุผล                                 
                   แผนยุทธศาสตร (Strategic Plan) คือ แผนท่ีระบุถึงสิ่งที่ตองดําเนินการใหสําเร็จ เพื่อให
สามารถบรรลุวิสัยทัศน (Vision) ขององคกร โดยแตละยุทธศาสตรจะตองสอดคลองกับภารกิจหรือ   
พันธกิจ (Mission) ตางๆ ที่ไดกําหนดขึ้นสําหรับใชเปนเปาหมายในการดําเนินกิจการใหเปนไปตาม
วิสัยทัศนนั้น ท้ังนี้ แผนยุทธศาสตรยังตองแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงกันอยางของยุทธศาสตรตางๆ 
เพื่อให เกิดการดําเนินการที่ เปนระบบในการบริหารจัดการและมีความชัดเจนในทางปฏิบัติดวย        
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร จึงเปนหนึ่งในแผนยุทธศาสตรขององคกร โดยมุงเนนเฉพาะการ
ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรท่ีเปนทรัพยากรที่สํ าคัญขององคกรใหมีความรู  ทักษะ 
ความสามารถ สมรรถนะ ทัศนคติ และคุณสมบัติตางๆ ที่ดีข้ึน ซึ่งจะชวยสงเสริมตอยุทธศาสตรดานอื่นๆ 
และพันธกิจขององคกรประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค อันจะทําใหองคกรสามารถบรรลุตอวิสัยทัศน  
ที่กําหนดไวดวย ประกอบกับปจจุบันองคกรตาง ๆ จะตองเตรียมความพรอมของบุคลากรใหทันตอการ
เปล่ียนแปลง ที่เกิดขึ้น สาหรับหนวยงานภาครัฐภายใตการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมที่ มีการ
ปรับเปลี่ยนทางโครงสราง และการบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐจะตองไดรับการเพิ่มพูนความรู 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะให สามารถปฏิบัติงานได ตามที่องคกรคาดหวัง พระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๒ จึงกําหนดใหสวนราชการมีหนาที่ เพิ่มพูน
ประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจใหแกขาราชการ เพื่อให ขาราชการมีคุณภาพ คุณธรรม มีคุณภาพ
ชีวิต มีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจภาครัฐ ซึ่งแนวทางการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจจะตองสอดคลองกับภารกิจ วิสัยทัศน และยุทธศาสตรของแตละ
หนวยงาน รวมทั้งยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ ตลอดจนความจําเปนในการพัฒนาของขาราชการ  
ในแตละกลุมและผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการดวยการพัฒนาบุคลากรจึงถือเปนหัวใจ
สําคัญในการขับเคลื่อนองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องดังกลาว จึงไดจัด
โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรบริหารงานบุคคลดานตางๆของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓. วัตถุประสงค 
                    ๑. เพื่อใหขาราชการมีความรูความเขาใจในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขาราชการ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และไดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความทันสมัย สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติ  แผนพัฒนาบุคลากรของ สํานักงาน 
ก.พ. ของกระทรวงศึกษาธิการและของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและบริบทของสังคมที่
เปลี่ยนไป นําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล  
                   ๒. เพื่อใหขาราชการมีความรูความเขาใจในการจัดทําแผนกลยุทธดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR scorecard)  ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และไดแผนกลยุทธดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR scorecard) ใหมีความทันสมัย สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมของชาติ  แผนพัฒนาบุคลากรของ สํานักงาน ก.พ. ของกระทรวงศึกษาธิการและของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและบริบทของสังคมท่ีเปลี่ยนไป นําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล           



         ๓.  เพื่อใหขาราชการมคีวามรูความเขาใจในการจัดทําแผนสรางความผาสกุและความ
พึงพอใจของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และไดแผนสรางความผาสุกและ
ความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ใหมีความทันสมัย สอดคลอง
กับคุณภาพชีวิตของบุคลากรทั้งดานการทํางาน ดานสวนตัว ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ นําไปสูการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล           
๔ เปาหมาย  

           ผูทําหนาที่จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR scorecard) และแผนสรางความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร        
ทุกสาํนัก สังกัด สป.  รวม ๔๐ คน   
๕.  วิธีดําเนินการ/ ข้ันตอนการดําเนินงาน 
   ๕.๑  เสนอขออนุมัติ / ความเห็นชอบโครงการ 
   ๕.๒  เชิญประชุมคณะทํางาน 
   ๕.๓  กําหนดกิจกรรม   
   ๕.๔  สรุปเปนแผน/คูมือ นําเสนอผูบริหารใหความเห็นชอบ  
   ๕.๕  ดําเนนิการจัดกิจกรรม 
   ๕.๖  รายงานผลการดาํเนินงานใหผูบริหารทราบ 
๖. ระยะเวลาดําเนินงาน และสถานที่ดําเนินงาน  

เดือน ธ.ค. ๒๕๕๙ 
๗. งบประมาณ   
                แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนดาน
การศึกษา  กิจกรรมการดาํเนินงานดานนโยบายและยุทธศาสตร  กิจกรรมยอยพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
งบรายจายอื่น รายการคาใชจายในการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา   ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  จํานวนเงิน  ๕๐,๐๐๐  บาท (หาหมื่นบาทถวน) 
๘. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

  ๘.๑ ประเด็นความเสี่ยง ผูเขารับการอบรมอาจไมสามารถเขารับการอบรมตามท่ี
แจงได เนื่องจากมีเหตุขัดของ  เครื่องคอมฯ ไมทันสมัย 

  ๘.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง  มีการแจงตอบรับ และมีการโทรศพัทยืนยันอีกครั้ง 

๙. หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ 
  กลุมบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ สาํนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

๑๐. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
  ๑๐.๑  รอยละของผูเขารับการอบรมมีคะแนนผานเกณฑประเมนิ (รอยละ ๘๐) 
  ๑๐.๒  รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ (รอยละ ๘๕) 
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ  
                     สาํนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีแผนบริหารงานบุคคลดานตางๆ นําไปสูการ
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
 

***************** 



๑. โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมิน 
    เพื่อเลื่อนใหดํารงตําแหนงที่สงูขึ้น 

๒. หลักการและเหตุผล  
  ตามที่ ก.พ. ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) และตําแหนงวิชาชีพ
เฉพาะ ตําแหนงระดับ ๘ ลงมา ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ 
กันยายน ๒๕๔๘ และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับ
การประเมินบุคคล เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (ตําแหนง
ประเภทท่ัวไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตําแหนงระดับ ๘ ลงมา ตามประกาศ อ.ก.พ. 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกไขเพิ่มเติม เพื่อให
การประเมินบุคคลของขาราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการไดอยางเปน
ระบบ มีความโปรงใส เปนธรรม มีความชัดเจน และมีกลไกใหขาราชการสามารถขอรับการประเมินได
อยางเหมาะสมและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

ปจจุบันขาราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการประเมินบุคคลของขาราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการคอนขางนอย 
สงผลใหการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น มีความ
เขาใจที่คลาดเคลื่อน    และไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน  

ดังนั้น กลุมบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ สป. ในฐานะผูรับผิดชอบหลัก
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นวา การเขียนผลงานทาง
วิชาการเพื่อขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึน เปนเรื่องที่มีความสําคัญและตอง
ดําเนินการดวยความถูกตองตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑที่ทางราชการกําหนด หากไดมีการให
ความรู ความเขาใจ ในรายละเอียดตางๆ จะชวยใหการดําเนินการในเรื่องดังกลาวมีความถูกตอง 
ชัดเจน รวดเร็ว เปนระบบและเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน จึงเห็นสมควร จัดใหมีโครงการอบรมให
ความรูเก่ียวกับการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนใหดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น  

๓. วัตถุประสงค 
   ๑. เพื่อใหขาราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความรู ความ

เขาใจ      และสามารถเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนใหดํารงตําแหนงที่
สูงขึ้นได 
  ๒. เพื่อใหมีแนวทาง และรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมิน       
เพื่อเลื่อนใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึน ท่ีเปนมาตรฐานเดยีวกัน 
  ๓. สามารถนําความรู และวิธีการที่ไดรับจากการอบรมไปถายทอดใหกับขาราชการ
ในสังกัด ใหสามารถเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนใหดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้นได 

๔. เปาหมาย 
  ขาราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดํารงตําแหนงประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ จํานวน ๒๐๐ คน 

 
 
 
 
 



๕. วิธีการดําเนินการ 
 ๑. เสนอขออนุมัติโครงการ 
 ๒. แตงตั้งคณะทํางาน 
 ๓. ดําเนินการจัดประชุมใหความรูเกี่ยวกับการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับ

การประเมินเพื่อเลื่อนใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
  - บรรยายใหความรูจากวิทยากร 
  - การฝกเขียนผลงานทางวิชาการ 
 ๔. สรุปผลและรายงานเสนอผูบริหาร 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

  เดือน ธ.ค. ๒๕๕๙ 

๗. สถานที่ดําเนินการ 

   กรุงเทพมหานครหรือตางจังหวัด 

๘. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
   ๘.๑ ประเด็นความเสี่ยง : ผูเขารวมโครงการจากหนวยงานตางๆ ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไมตรงกับกลุมเปาหมายของโครงการ 
   ๘.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง : แจงหนวยงานตางๆ ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดสงบุคคลที่ตรงกับกลุมเปาหมายโครงการ โดยจัดทําเปนตารางสรุป
คุณสมบัติหรือรายชื่อผูที่สามารถเขารวมโครงการได ของหนวยงานนั้นๆ 

๙. งบประมาณ     
 จากงบประมาณแผนงานพื ้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ผลผลิตนโยบายและแผนดานการศึกษา กิจกรรมการดําเนินงานดานนโยบายและยุทธศาสตร งบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการคาใชจายในการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา  
จํานวน ๔๓๗,๐๐๐ บาท 

๑๐. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กลุมบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

๑๑. การประเมินผล/ตัวช้ีวัด 
  ๑๑.๑  รอยละของผูเขารับการอบรมมีคะแนนผานเกณฑประเมนิ (รอยละ ๘๐) 
  ๑๑.๒  รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ (รอยละ ๘๕) 

๑๒. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑๒.๑ ขาราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่เขารับการอบรมใน

ครั้งนี้ มีความรู ความเขาใจ และสามารถเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนให
ดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึนได  

 ๑๒.๒ มีแนวทาง และรูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมิน
เพื่อเลื่อนใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึน ท่ีเปนมาตรฐานเดยีวกัน  
  ๑๒.๓ ขาราชการที่ เขารับการอบรมในครั้งนี้สามารถถายทอดความรูให กับ
ขาราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ไมไดเขารวมอบรมเขาใจ และสามารถเขียน
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึนได  
   

***************** 



1. โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการจัดทําแผนอตัรากําลัง ของกระทรวงศกึษาธิการ 
    และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
2. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ สํานักงาน ก.พ. แจงการ
ประชุมคณะหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 22 
เมษายน 2559 ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดมีขอสั่งการเก่ียวกับภารกิจดานการบริหารราชการแผนดิน โดยมี
ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการเพิ่มอัตรากําลังตั้งใหมของสวนราชการ ซึ่งกําหนดใหทุกสวนราชการจัดทํา
ยุทธศาสตร/แผนงาน/โครงการ สําหรับการปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ทุก 5 ป) รวมทั้งใหปรับโครงสรางภายในสวนราชการ
ใหม โดยใหจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือรองรับภารกิจระยะสั้นและระยะยาวตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

ดังนั้น ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดกําหนดจัด
โครงการประชุมใหความรูในการจัดทําแผนอัตรากําลัง เพื่อรองรับภารกิจระยะสั้น 5 ป ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการขึ้น โดยยังไมไดดําเนินโครงการจัดประชุมใหความรูจัดทําแผนอัตรากําลัง
ของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรองรับภารกิจในอีก 20 ป 
ขางหนา ใหสอดคลองเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามพันธกิจของสวนราชการและ
เปนไปตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ทุก 5 ป) และแผน
ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ 20 ป ดังนั้น จึงกําหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน
อัตรากําลัง ของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหสวนราชการ
สามารถบริหารอัตรากําลงัไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอไป 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อทบทวนความรูในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ทุก 5 ป) แผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ 
20 ป และเปนไปตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

3.2 เพื่อใหกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีแนวทางใน
การบริหารกําลังคนที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจของสวนราชการที่เปลี่ยนแปลงท้ังในปจจุบันและ
อนาคต สอดคลองเกณฑคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 

3.3 เพื่อใหกระทรวงศึกษาธิการและสาํนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สามารถ
วางแผนดานอัตรากําลัง การบริหารทรัพยากรบุคคล และใชประโยชนจากกําลังคน อันจะสงผลให
ภารกิจของสวนราชการบรรลตุามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสทิธิผล  

4. เปาหมาย 
4.1 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

แผนอัตรากําลังของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถนาํไปใชในการปฏิบัติงานไดจริง 

4.2 เปาหมายเชิงปริมาณ 
แผนอัตรากําลัง ของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   

รวมจํานวน 2 แผน 
/4.3 กลุมเปาหมาย... 



4.3 กลุมเปาหมาย 
1. ผูบริหารสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

จํานวนประมาณ 30 คน  
2. บุคลากรผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและเจาหนาท่ีที่

เก่ียวของในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวนประมาณ 
100 คน 

5. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 5.1 กิจกรรมคร้ังที่ 1   

 1. ทบทวนความรูในการจัดทําแผนอัตรากาํลัง และซักซอมแนวทางการดําเนินการในการ 
จัดทําแผนอัตรากําลังใหเปนไปตามแนวทางท่ี ก.พ. กาํหนด สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการ 20 ป  
รวมทั้งสอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
  2. การทบทวนบทบาท ภารกิจ ของสวนราชการ 
  3. การพิจารณาอัตรากําลังภายในของสวนราชการ  
 4. กําหนดแนวทางในการดําเนินการจัดทําขอมูลเพื่อประกอบการจัดทําแผน
อัตรากําลังของกระทรวงศึกษาธิการ  
 5.2 กิจกรรมครั้งที่ 2  

 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ 20 ป รวมทั้งสอดคลอง
กับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั (PMQA)  
  2. วิเคราะหการจัดทําคําขอเพิ่มอัตรากําลังตั้งใหม ตามแบบวิเคราะหความตองการ
อัตรากําลังที่ ก.พ. กําหนด  (ถามี) 
 5.3 กิจกรรมครั้งที่ 3 
  1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบรายละเอียด วิเคราะหขอมูลแผนอัตรากําลัง
กําลังของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  2. สรุปผลภาพรวมแผนอัตรากําลั งของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  3. วิเคราะหการจัดทําคําขอเพิ่มอัตรากําลังตั้งใหมของกระทรวงศึกษาธิการ ตามแบบ
วิเคราะหความตองการอัตรากําลังที่ ก.พ. กําหนด (ถามี) 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ  
ครั้งท่ี 1  วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2559 
ครั้งท่ี 2  ภายในเดือนมีนาคม 2560 
ครั้งท่ี 3  ภายในเดือนมิถุนายน 2560 

7. งบประมาณ /แหลงที่มา 
กลุมบริหารงานบุคคล สาํนักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

จํานวน 350,000 บาท (กิจกรรมท่ี 1) 
8.สถานท่ี... 



8. สถานที่ดําเนินการ  
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และตางจังหวัด 

9. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ประเด็นความเสี่ยง  :   
  1. สวนราชการสงบุคคลเขารวมประชุมไมตรงกับกลุมเปาหมายของโครงการ 
  2. ผูบริหารอาจไมใหความสาํคัญในการดาํเนนิกิจกรรมตามโครงการ อาจสงผลใหแผน
อัตรากําลังไมสอดคลองกับความตองการของสวนราชการ 
  3.  การจัดทําแผนอัตรากําลังมกีระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินการมากพอสมควร  
แตมีระยะเวลาและงบประมาณจํากัด อาจสงผลใหการดาํเนินการจัดทาํแผนอัตรากําลังไมแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีกาํหนด 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง  :  
  1. แจงขอความรวมมือใหหนวยงานตาง ๆ จัดสงบุคคลที่รับผิดชอบงานดาน
บริหารอัตรากําลังเขารวมโครงการ ตามกลุมเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการฯ ที่วางไว  
  2. ผูบรหิารควรเขารวมโครงการดวยตนเอง เพื่อมอบนโยบายและทิศทางในการ
จัดทําแผนอัตรากําลังท่ีสอดคลองกับความตองการของสวนราชการ 
  3. ดําเนินการในแตละขั้นตอนใหแลวเสร็จตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 

10. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานอัตรากําลัง กลุมบรหิารงานบุคคล สํานักอํานวยการ สป.  

11. การประเมินผล ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
10.1 การประเมินผล  

ประเมินผลความสําเร็จของการจัดทําแผนอัตรากําลังของกระทรวงศึกษาธิการและ 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

10.2 ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนอัตรากําลัง ของกระทรวงศึกษาธิการและ 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

12. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 12.1 บุคลากรผูเขารวมโครงการฯ มีความรูความเขาใจในการจัดทําแผนอัตรากําลังได
อยางชัดเจนและสามารถนําความรูไปใชในการดําเนินการจัดทําแผนฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

12.2  กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีแผนอัตรากําลัง
เพื่อใช เปนแนวทางในการบริหารกําลังคนที่ เหมาะสมกับบทบาทภารกิจของสวนราชการท่ี
เปลี่ยนแปลงท้ังในปจจุบันและอนาคต สอดคลองเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั 

12.3 กระทรวงศึกษาธิการและสาํนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สามารถนําแผน
อัตรากําลัง ไปใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล และใชประโยชนจากกําลังคน อันจะสงผลใหภารกิจ
ของสวนราชการบรรลตุามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

 
***************** 



๑. โครงการประชุมสัมมนาเครือขายสื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ ของสํานักงาน 
    ปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 

๒. หลักการและเหตุผล 

 กระทรวงศึกษาธิการเปนกระทรวงหลักที่มีบทบาทหนาที่ที่สําคญัยิ่ง ตอการสรางและพัฒนา
เด็กและเยาวชนของชาติใหไดรับการศึกษาอยางสมบูรณและเต็มกําลัง ทั้งดานรางกายและดานจิตใจ 
อันรวมไปถึงการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหเด็กและเยาวชน
ไดรับการศึกษาอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม โดยการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติใหปรากฏเห็นผล
อยางเปนรูปธรรม วัดผลและประเมินผลได มีการบูรณาการการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
 ทั้งนี้ การดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจะบรรลุเปาหมายและประสบ
ความสําเร็จไดจะตองอาศัยความรวมมือและสนับสนุนจากทุกภาคสวน ภาคสื่อสารมวลชนเปนอีกภาค
สวนหนึ่งที่มีความสําคัญตอการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการเผยแพรนโยบาย 
ขอมูลขาวสารและผลงานตามนโยบายของกระทรวง รวมถึงการนําเสนอภารกิจการปฏิบัติงานของ
ผูบรหิารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ันสื่อมวลชนและเจาหนาท่ีประชาสัมพันธของภาคสวน
ตางๆ จึงเปนเครือขายที่สําคัญอันจะชวยในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใหบรรลุ
เปาหมาย 
 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นควรจัดการประชุมเครือขายสื่อมวลชนเพื่อการ
ประชาสัมพันธของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปนการสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ    ในการประชาสัมพันธของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการใหบรรลุเปาหมายและ
ประสบความสําเร็จตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตอไป 

๓. วัตถุประสงค 
๑. เพื่อสรางเครือขายสื่อมวลชนในการส งเสริมการประชาสัมพันธของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
๒. เพื่ อ รับ ฟ งคว าม คิ ด เห็น ขอ ง ส่ื อมวล ช น ต อน โยบ าย การจั ดก ารศึ กษ าข อ ง

กระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําขอมูลมาพัฒนาการดําเนินงานและพัฒนาบุคลากร
ผูปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธ 

๓. เพื่อเสริมสรางความสัมพันธที่ ดีระหวางผูบริหารและสื่อมวลชนอันจะกอให เกิด
ประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๔.เปาหมาย 
 เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ (รอยละ ๘๐) 
 เชิงปริมาณ : ผูบริหาร เจาหนาที่ประชาสัมพันธกระทรวงศึกษาธิการและสื่อมวลชน จํานวน 
๖๕ คน 

ประกอบดวย 
๑. ผูบรหิารกระทรวงศึกษาธิการ   
     (ปศธ.๑ รองปลัด ๓  ผตร. ๑๒  เลขาธิการ ๓ ผอ.สอ.สป. ๑) (๒๐) 
๒. สื่อมวลชน (๓๕)  
๓. เจาหนาท่ีประชาสัมพันธของหนวยอื่น (๖ )  
๔. เจาหนาท่ีประชาสัมพันธสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (๑๔)  



๕. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนดําเนินการ 
 ๑. แตงตั้งคณะทํางาน 

๒. ประเมินและวิเคราะหการดําเนินงานของโครงการที่ผานมา  
๓. วางแผนและกําหนดรายละเอียด/หลักดําเนินงานตามโครงการหลักสูตรเนื้อหาท่ีจะดําเนิน

โครงการ 
๔. ติดตอประสานงานและทําหนังสือเชิญผูเก่ียวของวิทยากรผูเชี่ยวชาญและผูเกี่ยวของ 
๕. ดําเนินการตามโครงการ 
๖. สรุปผลและประเมินตามเปาหมาย 

และวัตถุประสงคตามที่ตั้งไว 
๖.ระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ 

๗.งบประมาณ 
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนดานการศึกษา กิจกรรมการดําเนินงานดานนโยบาย
และยุทธศาสตร กิจกรรมยอยดานประชาสัมพันธและเผยแพร จํานวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสน -
หาหมื่นบาทถวน)  
๘. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ๘.๑ ประเด็นความเสี่ยง ความเส่ียงดานการดําเนินงาน ดานบุคลากร เนื่องจากหนวยงาน
กลุมเปาหมายเปนสื่อมวลชน จะไมมีกําหนดการในการเขารวมแนนอน จึงทําใหการตอบรับเขารวม
การประชุมไมแนนอน สงผลถึงการจัดเนื้อหาในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู และสงผลถึง
งบประมาณการคาใชจาย 
 ๘.๒ แนวทางบริหารความเสี่ยง คือผูรับผิดชอบโครงการจัดทําหนังสือบันทึกแจงตนสังกัด
ของสื่อมวลชนและใหระบุชื่อบุคคลท่ีจะเขารวม และไมติดภารกิจในการปฏิบัติงานดานการขาว ใน
วันที่จัดประชุม ในสวนของคาใชจายจะมีการการันตีกับโรงแรมใหต่ํากวาบุคลากรที่แจงชื่อเขารวม 
๙. ผูรับผิดชอบ 
  กลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๐. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ (รอยละ ๘๐) 
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

๑. ไดรับทราบแนวคิดของสื่อมวลชนตอนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ          
เพื่ อ นํ าม า ใช เป น แน วท างก ารป รับ เป ลี่ ย น น โยบ ายก ารจั ดก ารศึ กษ าขอ ง
กระทรวงศกึษาธิการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๒. เกิดความสัมพันธที่ดีระหวางหนวยงาน ผูบริหารและสื่อมวลชน ซึ่งจะสงเสริมความ
รวมมืออันดีในการปฏิบัติงานรวมกันในอนาคต รวมถึงการพัฒนาการดําเนินงานและ
พัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธ 

๓. ไดเครือขายสื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธของกระทรวงศึกษาธิการใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน  

**************** 



๑. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานการคลังของสํานักอํานวยการ  
    สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 

๒.  หลักการและเหตุผล 

  สืบเน่ืองจากกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และหนวยงานกลางอ่ืนๆ ผูซึ่งมี
หนาที่ออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ แนวทาง และวิธีปฏิบัติดานการคลัง ไดมีการปรับปรุง
แกไขระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงานดานการคลังเพิ่มเติม ซึ่งบุคลากรดานการคลัง จะตองนํามาเปน
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   ดังนั้น บุคลากรของกลุมบริหารงานคลังและสินทรัพย รวมทั้งบุคลากรที่รับผิดชอบ
งานดานการคลังของทุกกลุม/ศูนย ในสังกัดสํานักอํานวยการ  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ควรไดเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ ในการปฏิบัติงานดานการคลัง  สามารถนําความรูไปปฏิบัติงาน    
ที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงจัดใหมีโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานการคลัง ของ   
สํานกัอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓.  วัตถุประสงค 
๑. เพื่อใหบุคลากรในสังกัดสํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   

มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ กฎหมาย ระเบียบ ของกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และ
หนวยงานกลางอ่ืนๆ ที่เปนเครื่องมอืในการปฏิบัติงานดานการคลัง 

๒. เพื่อใหบุคลากรในสังกัดสํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
นําความรูท่ีไดรบัไปปรับใชและพัฒนางานดานการคลัง ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๔.  เปาหมาย 
   บุคลากรในสังกัดกลุมบริหารงานคลังและสินทรัพย สํานักอํานวยการ และผูแทนทุก

กลุม/ศนูยในสังกัดสํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน ๖๕ คน 

๕.  วิธีดําเนนิการ 
  ๑.  จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน 
  ๒.  จัดประชุมคณะทํางาน กําหนดกรอบการดําเนินงานโครงการ 
  ๓.  กําหนดหลักสูตรและกิจกรรม 
  ๔.  จัดประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานการคลัง ของสาํนักอํานวยการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
      ๔.๑ บรรยาย /อภิปราย 
      ๔.๒ ซักถาม – ตอบ 

๖.  ระยะเวลาดําเนินการ /สถานที่ 
  เดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐ จังหวัดกาญจนบุรี 

 
๗. งบประมาณ... 

 
 



๗.  งบประมาณดําเนินการ 
  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานพื้นฐานดาน     
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนดานการศึกษา กิจกรรมการ
ดําเนินงานดานนโยบายและยุทธศาสตร งบรายจายอ่ืน รายการคาใชจายในการพัฒนาคร ูคณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา จํานวนเงนิ  ๓๑๓,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถวน) 

๘. การวิเคราะหความเสี่ยงโครงการ 

  - ไมมี - 

๙.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กลุมบริหารงานคลังและสินทรัพย สํานักอํานวยการ  สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๑๐.  การประเมินผลและตัวชี้วัด 
  รอยละของผูเขารบัการอบรมมีคะแนนผานเกณฑประเมิน (รอยละ ๘๐) 

๑๑.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  บุคลากรในสังกัดสํานักอํานวยการ สป. สามารถนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติและ
พัฒนางานดานการคลงั ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

*************** 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑. โครงการพัฒนาประสิทธภิาพและการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกรของสํานักงาน 
    ปลัดกระทรวงศกึษาธิการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนสวนราชการที่มีภารกิจในการสงเสริม 
สนับสนุน นโยบายในการพัฒนาประเทศ ผานการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูของทรัพยากรบุคคล 
โดยเฉพาะบุคลากร ในองคกรจะตองมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับนโยบาย    
ที่ กําหนดไว ประกอบกับ มาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กําหนดใหสวนราชการมีหนาที่ดําเนินการใหมีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจแก
ขาราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือใหขาราชการพลเรือนสามัญ มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพ
ชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ นอกจากนี้ สํานักงาน 
ก.พ.ร. ไดกําหนดใหมีการวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Public Sector Management Quality Award : PMQA ) ของสวนราชการระดับกรม ในหมวด ๑ 
การนําองคการ โดยกําหนดใหผูบริหารของสวนราชการจะตองสงเสริมใหมีกระบวนการและกิจกรรม
การเรียนรูเพื่อใหเกิดการบูรณาการและสรางความผูกพันรวมมือภายในองคกร  รวมถึงการสราง
แรงจูงใจเพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายที่กําหนด อีกทั้งเปนเกราะปองกัน
คุมครองและสงเสริมสนับสนุนคนดี คนเกง ใหมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานใหแกประเทศชาติสืบไป 
ซึ่งผูบริหารทุกระดับจะตองมีศักยภาพในการเปนผูนําการบริหารราชการยุคใหม และมีบทบาทสําคัญ
ในการสรางบรรยากาศภายในองคกรใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน สงเสริมและพัฒนาบุคลากรให
มีความรูเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสรางความผูกพันความรวมมือภายในองคกร 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงานใหสูงขึ้นไปสูมาตรฐานสากล (High  
Performance) กอใหเกิดความเจริญอยางยั่งยืนตอการปฏิบัติงานตามภารกิจของสวนราชการ
ตอไป 
  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดเล็งเห็นความสําคัญและความเชื่อมโยงของ
ปจจัยตาง ๆ อันจะทําใหบุคลากรในสังกัดมีความรู ความผูกพันภายในองคกร และเปนไปตามท่ี
กฎหมายกําหนด จึงไดจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพื่อใหบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดรับความรู และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณการทาํงานรวมกัน โดยมีองคประกอบของความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ความรับผิดชอบ และการมีสวนรวมในเปาหมายเดียวกัน 
 ๓.๒ เพื่อสรางเสริมใหบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความผูกพันภายใน
องคกรอยางยั่งยืน 
 ๓.๓ เพ่ือสรางเสริมสรางมิตรภาพความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชา และ
สรางภาพลักษณที่ดีขององคกร  

๔.  เปาหมาย 
 บุคลากรทุกระดับในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จาํนวน ๑,๐๐๐ คน 
  



๕. วิธีดําเนินการ 
 ๕.๑  การศึกษา วิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทําโครงการและกิจกรรม 
 ๕.๒  เสนอขออนุมัติโครงการ 
 ๕.๓  เตรียมการ ประสานงาน และการประชุมหารือรวมกัน 
 ๕.๔  แจงหนวยงาน / ผูเก่ียวของ เพื่อทราบและดําเนินการ 
 ๕.๕ ดําเนนิการจัดกิจกรรมตามโครงการและกาํหนดการ 
 ๕.๖ การประเมินผลและรายงานผูบริหาร 

๖. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 
  ภายในเดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงแรมในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัด
ใกลเคยีง 

๗. งบประมาณ       
  แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตนโยบาและแผน
ดานการศึกษา กิจกรรมการดําเนินงานดานนโยบายและยุทธศาสตรงบดําเนินงาน ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เปนเงินทั้งสิ้น ๕,๕๗๕,๐๐๐ บาท (หาลานหาแสนเจ็ดหมื่นหาพัน
บาทถวน) *ขอรับจัดสรรเพ่ิมเติม* โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
๗.๑ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ในอัตรา ๘๐ บาท x ๑,๐๐๐ คน x ๔ มื้อ        ๓๒๐,๐๐๐ บาท
๗.๒ คาอาหารกลางวัน ในอัตรา ๓๕๐ บาท x ๑,๐๐๐ คน x ๒ มื้อ         ๗๐๐,๐๐๐ บาท
๗.๓ คาอาหารเย็น ในอัตรา ๓๕๐ บาท x ๑,๐๐๐ คน x ๑ มื้อ                  ๓๕๐,๐๐๐ บาท
๗.๔ คาที่พักผูเขารวมโครงการ ๑,๘๐๐ บาท x ๔๕๕ หอง x ๑ คืน                 ๘๑๙,๐๐๐ บาท
๗.๕ คาที่พักผูเขารวมโครงการ ๑,๘๐๐ บาท x ๓๕ หอง x ๒ คืน                  ๑๒๖,๐๐๐ บาท 
๗.๖ คาที่พักเจาหนาที่ดําเนินงาน ๑,๘๐๐ บาท x ๑๐ หอง x ๒ คืน                       ๓๖,๐๐๐ บาท 
๗.๗ คาเชารถบัสปรับอากาศ ๑๒ คัน ๆ ละ ๑๙,๐๐๐ บาท          ๒๒๘,๐๐๐ บาท 
๗.๘ คาน้ํามันเชื้อเพลิงและคาผานทางพิเศษ สาํหรับเจาหนาท่ีจัดทําโครงการ          ๑๖,๐๐๐ บาท 
๗.๙ คาวัสดุสาํนักงาน              ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๗.๑๐ คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ              ๓๐,๐๐๐ บาท 
๗.๑๑ คาใชจายในการเดินทางไปราชการสาํหรับเจาหนาที่จัดทําโครงการ          ๕๐,๐๐๐ บาท 
๗.๑๒ คาจัดจางบบรษิัทเอกชนดําเนินการจัดกิจกรรม                          ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท 

         รวมเปนเงิน                ๕,๕๗๕,๐๐๐ บาท 
๘. การวิเคราะหความเสี่ยงโครงการ 

๘.๑ ประเด็นความเสี่ยงดานการดาํเนินงาน 
 - จาํนวนบุคลากรที่เขารับการอบรม  (ตอบรับแลวไมสามารถเขารวมการอบรมได) 

๘.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
 - ควรมีแบบตอบรับและการยืนยันทางโทรศัพทอีกครั้ง 
 - ตองประมาณการ และยืนยันยอดต่ํากวาจํานวนท่ีตอบรับเขาอบรม รอยละ ๒๐    
 
 
 



๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ๙.๑ กลุมบริหารงานกลาง สาํนักอํานวยการ สาํนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๙.๒ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    

๑๐. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 ๑๐.๑ การประเมินผลโครงการจากแบบสอบถาม / แบบสํารวจ 
 ๑๐.๒ รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ (รอยละ 85) 

๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ขาราชการและบุคลากรทุกระดับในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดรับ
ความรู และมีประสบการณ และสามารถนําไปพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นบน
พื้นฐานของการมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ การมีสวนรวมและมีความผูกพัน ความรัก
และสามัคคีระหวางบุคคล และระหวางหนวยงาน มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน เพื่อมุงไปสู
ความสําเร็จและความเจริญยั่งยืนตามเปาหมายขององคกร 

***************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


