การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558)

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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(ตุลาคม 2557-มีนาคม 2558)
ภาคผนวก

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1 จานวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของงบดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ 2558 จาแนกตามรายการค่าใช้จ่าย
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ 2558 จาแนกตามรายการค่าใช้จ่าย
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละงบรายจ่ายอื่น ประจาปีงบประมาณ 2558 จาแนกตามภารกิจหลัก
ตารางที่ 5 ร้อยละของงบประมาณค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2558 จาแนกตามสานัก

1

วิสัยทัศน์
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นองค์กรหลักด้านการจัดทาและพัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ พัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา และกฎหมาย
การศึกษา เพื่อให้คนไทยได้มีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

พันธกิจ
1) พัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา และการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน
3) ประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
4) พัฒนากฎหมายการศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

2

ค่านิยม

C

รวมพลังเชิงรุก

H

สร้างสุขในงาน

A

วิชาการเป็นเลิศ

M

เชิดชูคุณธรรม

P

ชี้นานโยบาย

S

ขยายสังคมการเรียนรู้

การทางานในเชิงรุกโดยใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ

(Collaboration)
การทางานอย่างมีความสุขและสร้างสรรค์

(Happiness)
การพัฒนาความเป็นเลิศในองค์ความรู้และเป็นผู้นาทางวิชาการ

(Academic Leader)
การยึดมั่นในคุณธรรม 8 ประการ ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์มีวินัย สุภาพ สะอาดสามัคคี และมีน้าใจ

(Morality)
การปฏิบัติตามภารกิจหลักของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกคืษา
อ เสนอนโยบาย

(Policy)
(Society)

เพื่อขยายฐานนาไปสู่เป้าหมายการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society)

3

ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปสู่การปฏิบัติ
2. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนานโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ

เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 1 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนานโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
ตัวชี้วัด :
1.ร้อยละของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนานโยบายไปปฏิบัติ (ร้อยละ 80)
2.ร้อยละของนโยบายที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติ (ร้อยละ 100)
เป้าประสงค์ 2 : องค์ความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์และทันสมัยสามารถนาไปพัฒนานโยบายและแผนได้
ตัวชี้วัด :
1.ร้อยละขององค์ความรู้ที่นาไปปฏิบัตินาไปใช้ (ร้อยละ 80)
เป้าประสงค์ 3 : ผลการประเมินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา สามารถนาไปพัฒนานโยบายและแผนได้
ตัวชี้วัด :
1.ร้อยละของนโยบายและแผนที่นาผลการประเมินไปใช้ (ร้อยละ 80)
เป้าประสงค์ 4 : องค์ความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์และทันสมัยสามารถนาไปพัฒนานโยบายและแผนได้
ตัวชี้วัด :
1.ร้อยละขององค์ความรู้ที่นาไปปฏิบัตินาไปใช้ (ร้อยละ 80)
เป้าประสงค์ 5 : หน่วยงานที่นานโยบายไปใช้มีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัด :
1.ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นานโยบายไปใช้ (ร้อยละ 80)
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เป้าประสงค์ 6 : การจัดทานโยบาย/แผนแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วัด :
1.ร้อยละของนโยบาย/แผนที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด (ร้อยละ 80)
เป้าประสงค์ 7 : การดาเนินงานวิจัยเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วัด :
1.ร้อยละของงานวิจัยที่ดาเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด (ร้อยละ 80)
เป้าประสงค์ 8 : กระบวนการและวิธีการประเมินเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
ตัวชี้วัด :
1.ค่าเฉลี่ยของระดับความสาเร็จในกระบวนการและวิธีการประเมินผล
การจัดการศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐาน
เป้าประสงค์ 9 : สาระหรือข้อเสนอแนะในทางกฎหมายได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย/หัวหน้าส่วนราชการ
ตัวชี้วัด :
1.ค่าเฉลี่ยของระดับความสาเร็จในการจัดทาสาระหรือข้อเสนอแนะในทางกฎหมายได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย/หัวหน้าส่วนราชการ
เป้าประสงค์ 10 :
1.บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดทานโยบายและแผน การวิจัย การประเมิน การยกร่างกฎหมาย
ตัวชี้วัด :
1.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในด้านการจัดทานโยบายและแผน การวิจัย การประเมิน การยกร่างกฎหมาย (ร้อยละ 80)
เป้าประสงค์ 11 :
2.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยและเพียงพอต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด :
1.ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 80)

5

เป้าประสงค์ 12 :
3.องค์กรมีระบบการสร้างขวัญและกาลังใจ ทาให้บุคลากรมีความรักและผูกพันต่อองค์กร
ตัวชี้วัด :
1.ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (ร้อยละ 80)
เป้าประสงค์ 13 :
4.องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสทธิผล
ตัวชี้วัด :
1.ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการขององค์กร (ร้อยละ 80)
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แผนปฏิบัติการของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
ประสิทธิผล
ตามพันธกิจ

คุณภาพ
การให้บริการ

ประสิทธิภาพ
ของการ
ปฏิบัติ
ราชการ

พัฒนาองค์การ

1) พัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษาของชาติ
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพิมโอกาสทางการศึ
่
กษาและการ
เรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

2) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาและการเสริมสร้างศักยภาพ
การแข่งขัน

3) ประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศ

4) พัฒนากฎหมายการศึกษาให้เอื้อต่อ
การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นองค์กรหลักด้านการจัดทาและพัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ พัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา และกฎหมายการศึกษา เพื่อให้คนไทยได้มีการศึกษาที่มี
คุณภาพ
อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม
พัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย แผน และมาตรฐาน
สร้างและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนานโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ
การศึกษา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปสู่การปฏิบัติ
เป้าประสงค์ 1 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนานโยบาย แผนและมาตรฐาน
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
ตัวชี้วัด :
1.ร้อยละของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนานโยบายไปปฏิบัติ (ร้อยละ 80)
2.ร้อยละของนโยบายที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติ (ร้อยละ 100)

เป้าประสงค์ 2 : องค์ความรู้ที่ทันต่อ
เหตุการณ์และทันสมัยสามารถนาไป
พัฒนานโยบายและแผนได้
ตัวชี้วัด :
1.ร้อยละขององค์ความรู้ที่นาไปปฏิบัติ
นาไปใช้ (ร้อยละ 80)

เป้าประสงค์ 3 : ผลการประเมินที่มีความ
ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา สามารถนาไป
พัฒนานโยบายและแผนได้
ตัวชี้วัด :
1.ร้อยละของนโยบายและแผนที่นาผล
การประเมินไปใช้ (ร้อยละ 80)

เป้าประสงค์ 4 : องค์ความรู้ที่ทันต่อ
เหตุการณ์และทันสมัยสามารถนาไป
พัฒนานโยบายและแผนได้
ตัวชี้วัด :
1.ร้อยละขององค์ความรู้ที่นาไปปฏิบัติ
นาไปใช้ (ร้อยละ 80)

เป้าประสงค์ 8 : กระบวนการและวิธีการ
ประเมินเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
ตัวชี้วัด :
1.ค่าเฉลี่ยของระดับความสาเร็จใน
กระบวนการและวิธีการประเมินผล
การจัดการศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐาน

เป้าประสงค์ 9 : สาระหรือข้อเสนอแนะ
ในทางกฎหมายได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย/หัวหน้า
ส่วนราชการ
ตัวชี้วัด :
1.ค่าเฉลี่ยของระดับความสาเร็จในการ
จัดทาสาระหรือข้อเสนอแนะในทาง
กฎหมายได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย/หัวหน้า
ส่วนราชการ

เป้าประสงค์ 5 : หน่วยงานที่นานโยบายไปใช้มีความพึงพอใจ
ตัวชี้วัด :
1.ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นานโยบาย
ไปใช้ (ร้อยละ 80)
เป้าประสงค์ 6 : การจัดทานโยบาย/แผนแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วัด :
1.ร้อยละของนโยบาย/แผนที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด (ร้อยละ 80)

เป้าประสงค์ 10 :
1.บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดทา
นโยบายและแผน การวิจัย การประเมิน การยก
ร่างกฎหมาย
ตัวชี้วัด :
1.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในด้าน
การจัดทานโยบายและแผน การวิจัย การ
ประเมิน การยกร่างกฎหมาย (ร้อยละ 80)

เป้าประสงค์ 7 : การดาเนินงานวิจัย
เสร็จภายในเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วัด :
1.ร้อยละของงานวิจัยที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จภายในเวลาที่กาหนด (ร้อยละ 80)

เป้าประสงค์ 11 :
2.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความ
ทันสมัยและเพียงพอต่อการสนับสนุน
การปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด :
1.ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ร้อยละ 80)

เป้าประสงค์ 12 :
3.องค์กรมีระบบการสร้างขวัญ
และกาลังใจ ทาให้บุคลากรมี
ความรักและผูกพันต่อองค์กร
ตัวชี้วัด :
1.ร้อยละของคะแนนความพึง
พอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
(ร้อยละ 80)

เป้าประสงค์ 13 :
4.องค์กรมีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
ประสทธิผล
ตัวชี้วัด :
1.ร้อยละของบุคลากรที่มีความ
พึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการ
ขององค์กร (ร้อยละ 80)

เสริมสร้างองค์ความรู้
ให้แก่บุคลากร
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แผนปฏิบัติการของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

1) พัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพิมโอกาสทาง
่
การศึกษาและการเรียนรูและส่
้ งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

2) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
และการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน

3) ประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศ

4) พัฒนากฎหมายการศึกษาให้เอื้อต่อ
การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นองค์กรหลักด้านการจัดทาและพัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ พัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา และกฎหมายการศึกษา เพื่อให้คนไทยได้มีการศึกษาที่มี
คุณภาพ
อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม
พัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย แผน และมาตรฐาน
สร้างและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนานโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ
การศึกษา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปสู่การปฏิบัติ
เป้าประสงค์ 1 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนานโยบาย แผนและมาตรฐาน
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
1.โครงการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2569)
2.โครงการจัดทาแผนการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคนตลอด
ช่วงชีวิต (พ.ศ. 2557 - 2561)
3.โครงการพัฒนาแนวทางการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาในระบบโรงเรียน
ของประเทศไทย
4.การประชุมคณะทางานกรอบคุณวุฒิอาเซียน
5.โครงการพัฒนาความร่วมมือในการชับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของ
ประเทศไทย
6.โครงการพัฒนาแนวทางการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิ
อ้างอิงอาเซียน
7.โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
8.โครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติในศตวรรษที่ 21
9.โครงการหนังสือเล่มแรกเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความสามารถตามวั
ในโรงเรี
ย ยน
สังกัดกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน เฉลิมพระเกี
สมเด็ยจรติพระเทพฯ
10.โครงการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชด้าติ
านเด็กปฐมวัย
(แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ. 2555–2559
11.โครงการประชุมสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
12.โครงการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาครู

เป้าประสงค์ 2 : องค์ความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์และทันสมัย
สามารถนาไปพัฒนานโยบายและแผนได้
1.โครงการศึกษาวิจัยระบบการผลิตครู : ทิศทางและแนวโน้มใน
อนาคตของระบบการผลิตครูแนวใหม่
2.โครงการศึกษาข้อมูลสารสนเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อการพัฒนาครูทั้งระบบ
3.โครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโดยผ่านทักษะการอ่าน คา
กลอน “ค่านิยมหลักของคนไทย12 ประการ”สาหรับผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา
4.โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
5.โครงการศึกษา กลไกการบริหาร จัดการศึกษาทางเลือกใน
ประเทศไทย
6.โครงการ ศึกษารูปแบบ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และ รูปแบบการ
ผลิตสื่อการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
ตามโครงการพระราชดาริ สมเด็จพระเทพฯ
7.โครงการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมเครือข่ายการวิจัยทาง
การศึกษาในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
8.โครงการจัดทาสภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. 2558
9.โครงการวิเคราะห์สภาวะและแนวโน้มการศึกษา
10.โครงการจัดทาสถิติการศึกษาของประเทศไทย
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
11.โครงการวิจัยการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาใน
ระดับจังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
12.โครงการศึกษาคาพิพากษาและคาสั่งของศาลปกครองในคดี
เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษา

เป้าประสงค์ 3 : ผลการประเมินที่มีความ
ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา สามารถนาไป
พัฒนานโยบายและแผนได้
1.โครงการ ติดตาม และประเมินผล การพัฒนา
การศึกษาของชาติ
2.โครง การ พัฒนา ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศ
สาหรับการประเมินผลการจัดการศึกษา
3.โครงการประเมินความเป็นพลเมืองไทยของ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.โครงการ การประเมินการบังคับใช้และส่งเสริม
ความรู้ด้านกฎหมายการศึกษา และกฎหมาย
ลาดับรองที่ออกตามกฎหมายการศึกษา

เป้าประสงค์ 4 : องค์ความรู้ที่ทันต่อ
เหตุการณ์และทันสมัยสามารถนาไป
พัฒนานโยบายและแผนได้
1.โครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
เพื่อเตรียมการปฏิรูปกฎหมายการศึกษา
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เป้าประสงค์ 5 : หน่วยงานที่นานโยบายไปใช้มีความพึงพอใจ
1.โครงการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2569)
2.โครงการจัดทาแผนการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต(พ.ศ. 2557 - 2561)
3.โครงการพัฒนาแนวทางการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาในระบบ
โรงเรียนของประเทศไทย
4.โครงการพัฒนาความร่วมมือในการชับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของ
ประเทศไทย
5.โครงการพัฒนาแนวทางการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบ
คุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน

เป้าประสงค์ 6 : การจัดทานโยบาย/แผนแล้วเสร็จตามเวลาที่
กาหนด

เป้าประสงค์ 7 : การดาเนินงานวิจัยเสร็จภายในเวลาที่
กาหนด

เป้าประสงค์ 8 : กระบวนการและวิธีการ
ประเมินเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด

1.โครงการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2569)
2.โครงการจัดทาแผนการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต(พ.ศ. 2557 - 2561)
3.โครงการพัฒนาแนวทางการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาในระบบ
โรงเรียนของประเทศไทย
4.โครงการประชุมสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5.โครงการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาสมรรถนะกาลังคน
รองรับโลกศตวรรษที่ 21
6.โครงการศึกษาต้นทุนมาตรฐานต่อหน่วยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สามัญศึกษาและอาชีวศึกษา)
7.โครงการพัฒนาความร่วมมือในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของ
ประเทศไทย
8.โครงการพัฒนาแนวทางการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบ
คุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน
9.การประชุมคณะทางานกรอบคุณวุฒิอาเซียน
10.การประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการบริหารและ
กระจายอานาจทางการศึกษา

1.โครงการศึกษาวิจัยระบบการผลิตครู : ทิศทางและแนวโน้มใน
อนาคตของระบบการผลิตครูแนวใหม่
2.โครงการศึกษา กลไกการบริหาร จัดการศึกษาทางเลือกใน
ประเทศไทย
3.โครงการ ศึกษารูปแบบ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และ รูปแบบการ
ผลิตสื่อการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
ตามโครงการพระราชดาริ สมเด็จพระเทพฯ
4.โครงการวิเคราะห์สภาวะและแนวโน้มการศึกษา
5.โครงการวิจัยการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาใน
ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
6.โครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโดยผ่านทักษะการอ่าน คา
กลอน “ค่านิยมหลักของคนไทย12 ประการ”สาหรับผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา
7.โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง

1.โครงการ ติดตาม และประเมินผล การพัฒนา
การศึกษาของชาติ
2.โครง การ พัฒนา ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศ
สาหรับการประเมินผลการจัดการศึกษา
3.โครงการประเมินความเป็นพลเมืองไทยของ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป้าประสงค์ 10 : บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดทา
นโยบายและแผน การวิจัย การประเมิน การยกร่างกฎหมาย

เป้าประสงค์ 11 : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความ
ทันสมัยและเพียงพอต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์ 12 : องค์กรมีระบบการสร้าง
ขวัญและกาลังใจ ทาให้บุคลากรมีความรัก
และผูกพันต่อองค์กร

1.โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ สกศ

1.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
บริการภาครัฐ
2.โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสาหรับการประเมินผล
การจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ 9 : สาระหรือข้อเสนอแนะ
ในทางกฎหมายได้รับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย/
หัวหน้าส่วนราชการ
1.โครงการพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการเพื่อเตรียมการปฏิรูปกฎหมาย
การศึกษา

เสริมสร้างองค์ความรู้
ให้แก่บุคลากร

1.โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ สกศ

เป้าประสงค์ 13 : องค์กรมีระบบการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
1.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลระบบบริหารจัดการของ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2.โครงการยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของสานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
3.โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
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การจัดสรรงบประมาณในภาพรวมและประเด็นยุทธศาสตร์
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน 249,664,700 บาท
จาแนกเป็น งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุนทั่วไป และงบรายจ่ายอื่น ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประเภทงบประมาณ

จานวนเงิน (บาท)

ร้อยละ

1.งบบุคลากร

85,964,400

34.43

2.งบดาเนินงาน

26,102,400

12.11

3.งบลงทุน

23,682,200

9.49

32,500

0.01

109,743,200

43.96

249,664,700

100

4.งบอุดหนุนทั่วไป
5.งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

ที่มา : สานักงบประมาณ , สานักนายกรัฐมนตรี.(2556). เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เล่มที่ 8(1): กระทรวงศึกษาธิการ (1). กรุงเทพ :
อรุณการพิมพ์.
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การจัดสรรงบประมาณแต่ละประเภทรายจ่าย
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่ละประเภทรายจ่าย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) การจัดสรรงบบุคลากร
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้รับการจัดสรรงบบุคลากร จานวน 85,964,400 บาท จาแนกเป็นงบเงินเดือน 81,835,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.20 และ
ค่าจ้างประจา จานวน 4,128,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.80
2) การจัดสรรงบดาเนินงาน
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้รับการจัดสรรงบดาเนินงาน 26,102,400 บาท จาแนกเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ จานวน 26,102,400 บาท หรือร้อยละ
86.31 และค่าสาธารณูปโภค จานวน 4,140,000 บาท หรือร้อยละ 13.69 ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 ต่อไปนี้
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของงบดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ 2558 จาแนกตามรายการค่าใช้จ่าย
รายการค่าใช้จ่าย

จานวนเงิน
(บาท)

ร้อยละ

จานวนเงิน
(บาท)

ร้อยละ

26,102,400

86.31

26,102,400

100.00

1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์

4,701,700

18.01

1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ

4,187,800

16.04

1.3 ค่าวัสดุ

3,947,900

15.12

1.4 ค่าเช่าทรัพย์สิน

3,260,000

12.49

1.5 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

2,909,600

11.15

1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
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1.6 ค่าตอบแทน

2,087,200

8.00

1.7 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,719,800

6.59

1.8 ค่าเช่ารถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถ

1,197,000

4.59

1.9 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,005,400

3.85

1.10 ค่าซ่อมแซม

676,000

2.59

1.11 ค่าเช่าบ้าน

228,000

0.87

1.12 ค่าอาหารทาการนอกเวลา

167,000

0.64

1.13 ค่าเบี้ยประกันทรัพย์สินราชการ

15,000

0.06

4,140,000

100.00

2.1 ค่าไปรษณีย์โทรเลข

1200000

28.99

2.2 ค่าไฟฟ้า

1140000

27.54

2.3 ค่าโทรศัพท์

840000

20.29

2.4 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

780000

18.84

2.5 ค่าน้าประปา

180000

4.35

2. ค่าสาธารณูปโภค

รวมทั้งสิ้น

4,140,000

30,242,400

13.69

100.00

30,242,400
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3) การจัดสรรงบลงทุน
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้รับจัดสรรงบลงทุน จานวน 23,682,200 บาท จาแนกเป็น ค่าครุภัณฑ์ จานวน 13,188,000 บาท หรือร้อยละ 55.69 และค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 10,494,200 บาท หรือร้อยละ 44.31 ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 ต่อไปนี้
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ 2558 จาแนกตามรายการค่าใช้จ่าย
รายการค่าใช้จ่าย
1. ค่าครุภัณฑ์

จานวนเงิน
(บาท)

ร้อยละ

จานวนเงิน
(บาท)

ร้อยละ

13,188,000

55.69

13,188,000 100.00

1..1 ครุภัณฑ์สานักงาน

11,791,000

89.41

1..2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1,397,000

10.59

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น

10,494,200
23,682,200

44.31

10,494,200
23,682,200

4) การจัดสรรงบอุดหนุน
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน จานวน 32,500 บาท สาหรับเป็นค่าบารุงสมาคม IEA หรือ International Evaluation Association
ซึ่งสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นสมาชิกมาตั้งแต่ปี 2521
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5) การจัดสรรงบรายจ่ายอื่น
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายอื่นสาหรับดาเนินภารกิจหลักของสานักงาน จานวน 109,743,200 บาท จาแนกเป็น ค่าใช้จ่าย
สาหรับการจัดทาข้อเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของชาติ จานวน 34,308,800 บาท หรือร้อยละ 31.26 ค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการจัดทา
แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ จานวน 58,183,400 บาท หรือร้อยละ 53.02 ค่าใช้จ่าย สาหรับการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะ และขีดสมรรถนะของบุคลากร จานวน
12,683,900 หรือร้อยละ 11.56 และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว จานวน 4,567,100 บาท หรือร้อยละ 4.16 ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที4่ จานวนและร้อยละงบรายจ่ายอื่น ประจาปีงบประมาณ
2558 จาแนกตามภารกิจหลัก
ประเภทงบประมาณ

จานวนเงิน
(บาท)

ร้อยละ

34,308,800

31.26

1. การจัดทาแผนบูรณาการยุทธศาสตร์

58,183,400

53.02

2. การเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะ และขีดสมรรถนะของบุคลากร

12,683,900

11.56

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

4,567,100

4.16

109,743,200

100.00

การจัดทาข้อเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษาของชาติ

รวมทั้งสิ้น
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ตารางที่ 5 ร้อยละของประมาณการค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2558 จาแนกตามสานัก
สานัก

รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ

สานักอานวยการ

130,474,080

52.26

สานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

27,027,400

10.83

สานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา

9,364,820

3.75

สานักนโยบายและแผนการศึกษา

19,909,500

7.97

สานักประเมินผลการจัดการศึกษา

16,700,000

6.69

สานักสื่อสารสาธารณะ

14,620,000

5.86

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

7,150,000

2.86

สานักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ

14,641,900

5.86

สานักพัฒนากฎหมายการศึกษา

8,380,000

3.36

249,664,700

100.00

รวมเงินงบประมาณ
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ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปสู่การปฏิบัติ
เป้าประสงค์ 1 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนานโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
โครงการ

ผลผลิต

1.โครงการจัดทา แผนการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2569)
2. โครงการจัดทาแผนการ
ขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ
เพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต(พ.ศ.
2557 - 2561)
3.โครงการพัฒนาแนวทางการลด
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษาใน
ระบบโรงเรียนของประเทศไทย
4.การประชุมคณะทางานกรอบ
คุณวุฒิอาเซียน ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย /มาเลเซีย/ ฟิลิปปินส์/
กัมพูชา และสิงคโปร์
5.โครงการพัฒนาความร่วมมือใน
การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติของประเทศไทย

(ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560
– 2569)
แผนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
(พ.ศ. 2558 - 2562)

ผลการดาเนินงาน

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
ทีใ่ ช้ไป
3,585,000

รายงานการวิจัย “แนวทางการลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษาในระบบโรงเรียน
ของประเทศไทย”
ผลการประชุมกรอบคุณวุฒิอาเซียน ณ
ประเทศอินโดนีเซีย /มาเลเซีย/ ฟิลิปปินส์/
กัมพูชา และสิงคโปร์
รายงานแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ
ในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ของประเทศไทย

1.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
จัดทาองค์ความรู้เบื้องต้นและข้อเสนอ
โครงการและกรอบการดาเนินงานเสนอต่อ
ผู้บริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
หลักการ
2.จัดทาร่างกรอบการดาเนินงานและ
การศึกษา เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการ
เก็บข้อมูล

50

ผู้รับผิดชอบ
สนผ.

2,610,000

สนผ.

1,954,700

สนผ.

698,000

สนผ.

2,175,000

900,000

สนผ.
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โครงการ

6.โครงการพัฒนาแนวทางการ
เทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
กับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน

ผลผลิต

รายงานแนวทางการเทียบเคียงกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิง
อาเซียน

ผลการดาเนินงาน
3.ตั้งคณะทางานประสานความร่วมมือการ
ขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
โดยองค์ประกอบเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การขับเคลื่อน กรอบคุณวุฒิ แห่งชาติไปสู่การ
ปฏิบัติ
4.จัดประชุมคณะทางานประสานความร่วมมือ
การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การ
ปฏิบัติ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
จานวน 3 ครั้ง ( ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 2
ธันวาคม 2557 ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17
ธันวาคม 2557 และครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่
27 มกราคม 2558) เพื่อ ร่วมกันกาหนด
แนวทางในการบริหารงาน และบทบาทความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมของหน่วยงานที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติไปสู่การปฏิบัติสาหรับประเทศไทย
5.สังเคราะห์ผลจากองค์ความรู้ ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่ได้รับ
6.จัดทา (ร่าง) รายงานแนวทางการพัฒนาความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ของประเทศไทย
1.ศึกษาข้อมูล รายละเอียด และแนวทาง
ปฏิบัติตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน
2.ศึกษา วิเคราะห์หลักการและแนวทางใน
การเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับ
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
ทีใ่ ช้ไป

50

1,040,000

161,950

ผู้รับผิดชอบ

สนผ.
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โครงการ

ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน

3.เข้าร่วมประชุมคณะทางานกรอบคุณวุฒิ
อ้างอิงอาเซียน ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 7-8
ตุลาคม 2557 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ และครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 3-5
มีนาคม 2558 ณ กรุงฮานอย ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
7.โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 1.การ ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
1.ตรวจตัดข่าวการศึกษาจากหนังสือพิมพ์
ยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัติ องค์ความรู้ เรื่อง “การศึกษาไทยเพื่อ
2.สืบค้นข่าวผ่านอินเตอร์เน็ต
เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
พัฒนาคนอย่างยั่งยืน”ผ่านรูปแบบ
3.วารสารการศึกษาไทย 5 ฉบับ
Social Media นาเสนอผ่านโปรแกรม 4.เอกสารบันทึกการศึกษาไทย 5,000 เล่ม
Line และ Facebook ตลอด 24 ชั่วโมง 5.แถลงข่าว 2 ครั้ง
2.รายงานผลการดาเนินกิจกรรมการ
6.สื่อมวลชนสัญจร จ.ปราจีนบุรี
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “โลกของเด็ก 7.จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ท้อง
กับการปฏิรูปการเรียนรู้” เพื่อยกระดับ
สนามหลวง และหน้ากระทรวงฯ
คุณภาพผู้เรียน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ 8.เผยแพร่บทความนโยบายการศึกษา
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์
กุมารี
9.โครงการประกวดภาพถ่าย 5 ช่วงวัย
3.การ ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
องค์ความรู้เกี่ยวกับ “ปฏิรูปการศึกษา
และปฏิรูปการเรียนรู้” เพื่อเป็นต้นแบบ /
ตัวอย่าง การพัฒนาคนไทยเป็นคนดี มี
ความรู้ ความสามารถ และสามารถก้าว
ทันโลก ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สี่สี ขนาด 60
คอลัมน์นิ้ว จานวน 40 เรื่องพร้อมรวมเป็น
เอกสาร 2,000 เล่ม

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ

สสธ.
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โครงการ

8. โครงการ พัฒนา มาตรฐาน
การศึกษาชาติในศตวรรษที่ 21

ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน

4.รายงานความเคลื่อนไหวด้านการศึกษา
ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์รายวันสี่สี ขนาด 240
คอลัมน์นิ้ว จานวน 7 ครั้ง
จัดทาเป็นข้อเสนอแนวทางการพัฒนา
1.TOR การพัฒนามาตรฐานการศึกษาของ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
ชาติในศตวรรษที่ 21 ได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บริหาร
2.ประสานเบื้องต้นกับนักวิจัยในการ
ดาเนินการวิจัยตามรายละเอียดของ TOR
3.จัดทาบันทึกขอให้ดาเนินการจ้างไปยังสานัก
อานวยการเพื่อเป็นหน่วยงานตั้งเรื่องให้
ผู้บริหารเห็นชอบวิธีการจ้าง กรรมการจัดจ้าง
และกรรมการตรวจรับงาน
4.อยู่ระหว่างรอการจัดจ้างอย่างเป็นทางการ
เมื่อวิธีการจ้าง กรรมการจัดจ้างและกรรมการ
ตรวจรับงาน ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร
สานักงาน
รายงานผลการนานวัตกรรมหนังสือเล่ม 1.จัดทารายละเอียดของงานที่จ้างซึ่งได้รับ
แรกไปใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
ความเห็นชอบจากผู้บริหาร
ความสามารถตามวัยในโรงเรียนสังกัด
2.วิธีการจ้าง กรรมการจัดจ้าง และกรรมการ
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
ตรวจรับงาน ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร

9.โครงการ หนังสือเล่มแรกเพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความ
สามารถตามวัยในโรงเรียนสังกัด
กองบัญชาการตารวจตระเวน
ชายแดน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 60 พรรษา
10.โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ 1.รายงานผลการ ดาเนินงาน ส่งเสริม 1.การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติด้าน สนับสนุน การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ แห่งชาติ
เด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อน
ด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อน เข้า 1.1 ดาเนินการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ

20

1,460,000

45,000

สมร.

20

3,000,000

3,000,000
(ก่อหนี้
ผูกพัน)

สมร.

80

4,560,000
(งบของ
โครงการฯ

3,875,000

สมร.
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โครงการ

ผลผลิต

ประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบาย ประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบายรัฐบาล
รัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ.
ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555 – 2559
2555 – 2559
2.รายงานผลการศึกษาวิจัย /องค์ความรู้
และนวัตกรรมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย /
เด็กระดับประถมศึกษ

ผลการดาเนินงาน
และรองประธานกรรมการคนที่สองใน
คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
แทนชุดเดิมที่หมดวาระ ตามหลักเกณฑ์การ
สรรหาบุคคลเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี
พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 11 เมษายน 2551
1.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและรองประธานกรรมการคนที่
สองในคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติให้นายกรัฐมนตรีลงนาม
2. โครงการพัฒนาทักษะเด็กไทยรอบด้าน
ผ่านการเล่านิทาน อ่านหนังสือ เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 60 พรรษา
2.1. ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ นวัตกรรม
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในเด็กปฐมวัย
วิธีการเล่านิทาน หนังสือดีสาหรับเด็กอายุ 6
เดือน – 6 ปี การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
ความสามารถตามวัย ฯลฯ
2.2 จัดทารายละเอียดของงานที่จ้างซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บริหาร

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
ทีใ่ ช้ไป
ทั้งหมด)

20

1,500,000

1,500,000
(ก่อหนี้
ผูกพัน)

ผู้รับผิดชอบ

20

โครงการ

ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน
3. การรายงานผลการดาเนินงานของ
แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ
ของกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.1 ประสาน ติดตาม ให้กระทรวงและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความก้าวหน้า
การดาเนินงานของแผนปฏิบัติการ ตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติฯ

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
ทีใ่ ช้ไป
20

ผู้รับผิดชอบ

4.การจัดทาสารานุกรมสาหรับเด็กปฐมวัยไทย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา
4.1 วางแผนการดาเนินงานจัดทาสารานุกรม
สาหรับเด็กปฐมวัยไทย
4.2 วางแผนการจัดจ้างทาสารานุกรมสาหรับ
เด็กปฐมวัยไทยฯ
11.โครงการประชุมสานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
12.โครงการจัดทายุทธศาสตร์
การพัฒนาครู

รายงานการประชุมของสานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา

สนผ.
สมร.
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เป้าประสงค์ 5 : หน่วยงานที่นานโยบายไปใช้มีความพึงพอใจ
โครงการ

ผลผลิต

1.โครงการจัดทา แผนการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2569)
2. โครงการจัดทาแผนการ
ขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ
เพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต(พ.ศ.
2557 - 2561)
3.โครงการพัฒนาแนวทางการลด
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษาใน
ระบบโรงเรียนของประเทศไทย
4.โครงการพัฒนาความร่วมมือใน
การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติของประเทศไทย

(ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560
– 2569)
แผนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
(พ.ศ. 2558 - 2562)
รายงานการวิจัย “แนวทางการลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษาในระบบโรงเรียน
ของประเทศไทย”
รายงานแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ
ในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ของประเทศไทย

ผลการดาเนินงาน

1.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
จัดทาองค์ความรู้เบื้องต้นและข้อเสนอ
โครงการและกรอบการดาเนินงานเสนอต่อ
ผู้บริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
หลักการ
2.จัดทาร่างกรอบการดาเนินงานและ
การศึกษา เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการ
เก็บข้อมูล
3.ตั้งคณะทางานประสานความร่วมมือการ
ขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
โดยองค์ประกอบเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การขับเคลื่อน กรอบคุณวุฒิ แห่งชาติไปสู่การ
ปฏิบัติ
4.จัดประชุมคณะทางานประสานความร่วมมือ
การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การ

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
3,585,000

50

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ
สนผ.

2,610,000

สนผ.

1,954,700

สนผ.

2,175,000

900,000

สนผ.
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โครงการ

5.โครงการพัฒนาแนวทางการ
เทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
กับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน

ผลผลิต

รายงานแนวทางการเทียบเคียงกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิง
อาเซียน

ผลการดาเนินงาน
ปฏิบัติ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
จานวน 3 ครั้ง ( ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 2
ธันวาคม 2557 ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17
ธันวาคม 2557 และครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่
27 มกราคม 2558) เพื่อ ร่วมกันกาหนด
แนวทางในการบริหารงาน และบทบาทความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมของหน่วยงานที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติไปสู่การปฏิบัติสาหรับประเทศไทย
5.สังเคราะห์ผลจากองค์ความรู้ ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่ได้รับ
6.จัดทา (ร่าง) รายงานแนวทางการพัฒนาความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ของประเทศไทย
1.ศึกษาข้อมูล รายละเอียด และแนวทาง
ปฏิบัติตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน
2.ศึกษา วิเคราะห์หลักการและแนวทางใน
การเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับ
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน
3.เข้าร่วมประชุมคณะทางานกรอบคุณวุฒิ
อ้างอิงอาเซียน ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 7-8
ตุลาคม 2557 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ และครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 3-5
มีนาคม 2558 ณ กรุงฮานอย ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

50

1,040,000

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ

161,950

สนผ.
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เป้าประสงค์ 6 : การจัดทานโยบาย/แผนแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
โครงการ

ผลผลิต

1.โครงการจัดทา แผนการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2569)
2. โครงการจัดทาแผนการ
ขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ
เพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต(พ.ศ.
2557 - 2561)
3.โครงการพัฒนาแนวทางการลด
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษาใน
ระบบโรงเรียนของประเทศไทย
4.โครงการประชุมสานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
5.โครงการวิเคราะห์ปัจจัยเชิง
สาเหตุเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
กาลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21

(ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560
– 2569)
แผนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
(พ.ศ. 2558 - 2562)
รายงานการวิจัย “แนวทางการลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษาในระบบโรงเรียน
ของประเทศไทย”
รายงานการประชุมของสานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
รายงานการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
พัฒนาสมรรถนะของคนและคุณลักษณะ
ของคนในสังคมโลกศตวรรษที่ 21

ผลการดาเนินงาน

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
3,585,000

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ
สนผ.

2,610,000

สนผ.

1,954,700

สนผ.
สนผ.

1.จัดทารายงานผลการศึกษาเบื้องต้นปัจจัยที่
มีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะ ของกาลังคน
รองรับโลกศตวรรษที่ 21
2. จัดประชุมร่วมกับคณะนักวิจัยเพื่อ
ปรึกษาหารือแนวทางการดาเนินงาน
ศึกษาวิจัย
3.เลขาธิการอนุมัติข้อกาหนดลักษณะและ
เงื่อนไขการดาเนินงาน ( TOR) เพื่อจัดจ้างที่
ปรึกษา
4.ปัจจุบัน อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงนามใน
สัญญาจ้าง

15

3,506,000

สนผ.

24

โครงการ

ผลผลิต

6.โครงการศึกษาต้นทุนมาตรฐาน รายงานผลการพัฒนาสูตรการคานวณ
ต่ อหน่วยการจัดการศึกษาขั้น
ต้นทุน มาตรฐานต่อหน่วยการจัด
พื้นฐาน (สามัญศึกษาและ
การศึกษา
อาชีวศึกษา)

7.โครงการพัฒนาความร่วมมือใน รายงานแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ
การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิ
ในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
แห่งชาติของประเทศไทย
ของประเทศไทย

ผลการดาเนินงาน
1. ธันวาคม 2557 ศึกษาทบทวน องค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับ ต้นทุน มาตรฐาน ต่อหน่วยใน
การผลิตผู้เรียน
2. ธันวาคม 2557 เสนอขออนุมัติปรับเปลี่ยน
รายละเอียดการดาเนินงานโครงการ
3. มกราคม 2558 ประสานที่ปรึกษาโครงการ
เพื่อจัดทาข้อเสนอโครงการ
4. กุมภาพันธ์ 2558
- อนุมัติข้อกาหนดลักษณะและเงื่อนไขการ
ดาเนินงาน (TOR)เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษา
- ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการ
ดาเนินงานร่วมกับคณะที่ปรึกษา
5. ธันวาคม 2558 อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัด
ลงนามในสัญญาจ้าง
1.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
จัดทาองค์ความรู้เบื้องต้นและข้อเสนอ
โครงการและกรอบการดาเนินงานเสนอต่อ
ผู้บริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
หลักการ
2.จัดทาร่างกรอบการดาเนินงานและ
การศึกษา เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการ
เก็บข้อมูล
3.ตั้งคณะทางานประสานความร่วมมือการ
ขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
โดยองค์ประกอบเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การขับเคลื่อน กรอบคุณวุฒิ แห่งชาติไปสู่การ

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
15
1,900,000

50

2,175,000

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ
สปศ.

900,000

สนผ.
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โครงการ

8.โครงการพัฒนาแนวทางการ
เทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
กับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน

ผลผลิต

รายงานแนวทางการเทียบเคียงกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิง
อาเซียน

ผลการดาเนินงาน
ปฏิบัติ
4.จัดประชุมคณะทางานประสานความร่วมมือ
การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การ
ปฏิบัติ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
จานวน 3 ครั้ง ( ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 2
ธันวาคม 2557 ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17
ธันวาคม 2557 และครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่
27 มกราคม 2558) เพื่อ ร่วมกันกาหนด
แนวทางในการบริหารงาน และบทบาทความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมของหน่วยงานที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติไปสู่การปฏิบัติสาหรับประเทศไทย
5.สังเคราะห์ผลจากองค์ความรู้ ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่ได้รับ
6.จัดทา (ร่าง) รายงานแนวทางการพัฒนาความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ของประเทศไทย
1.ศึกษาข้อมูล รายละเอียด และแนวทาง
ปฏิบัติตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน
2.ศึกษา วิเคราะห์หลักการและแนวทางใน
การเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับ
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน
3.เข้าร่วมประชุมคณะทางานกรอบคุณวุฒิ
อ้างอิงอาเซียน ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 7-8
ตุลาคม 2557 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ และครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 3-5

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

50

1,040,000

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ

161,950

สนผ.
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โครงการ

ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ

มีนาคม 2558 ณ กรุงฮานอย ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
9.การประชุมคณะทางานกรอบ
คุณวุฒิอาเซียน ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย /มาเลเซีย/ ฟิลิปปินส์/
กัมพูชา และสิงคโปร์
10.การประชุมคณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษาด้านการบริหาร
และกระจายอานาจทาง
การศึกษา

ผลการประชุมกรอบคุณวุฒิอาเซียน ณ
ประเทศอินโดนีเซีย /มาเลเซีย/ ฟิลิปปินส์/
กัมพูชา และสิงคโปร์
ข้อเสนอนโยบายด้านการกระจายอานาจ
ทางการศึกษา

698,000

-ดาเนินการ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการ
ปฏิรูประบบการกระจายอานาจ จานวน 3
ครั้ง โดยที่ประชุมได้พิจารณากรอบแนวคิด
การกระจายอานาจทางการศึกษา และ
เห็นชอบที่จะจัดทาข้อเสนอนโยบายด้านการ
กระจายอานาจทางการศึกษา ใน 4 ประเด็น
คือ 1) ความเป็นอิสระของสถานศึกษา 2)
กลไกจังหวัด 3) โรงเรียนขนาดเล็ก และ 4)
การศึกษาทางเลือก ช่วงแรกเน้นใน
2
ประเด็นแรก คือ คว ามเป็นอิสระของ
สถานศึกษา และกลไกจังหวัด

50

30,000

สนผ.

15,000

สนผ.
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เป้าประสงค์ 10 :
1.บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดทานโยบายและแผน การวิจัย การประเมิน การยกร่างกฎหมาย
โครงการ
โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของ สกศ.

ผลผลิต
1.พัฒนาข้าราชการให้สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจาสายงาน
2.พัฒนาและเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับ
ข้าราชการมีขวัญกาลังในการปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า
และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
1.เรียนรู้ตามรอยเบื้องยุคลบาท
2.สร้างความเข้าใจ UNDO
3.สานสัมพันธ์ 3 สภา
4.อบรมลูกเสือ

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
30
2,763,900

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป
เบิกจ่าย
359,873
ผูกพัน
363,435

ผู้รับผิดชอบ
สอ.
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เป้าประสงค์ 11 :
2.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยและเพียงพอต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
โครงการ

ผลผลิต

1.โครงการ พัฒนาระบ บ 1.การให้บริการซ่อมบารุงและแก้ปัญหา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สกศ. ทั้ง
บริหารและบริการภาครัฐ
อาคาร 1 และอาคารโปร่ง-ศรี ให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การบารุงรักษาและต่ออายุใช้งาน
ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์
3. การต่ออายุโดเมนเว็บไซต์หลักและ
เว็บไซต์ย่อย สกศ.
4.การพัฒนาเว็บไซต์สานั กงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5. การจัดทาเครือข่ายและห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับอาคาร
สานักงานที่ปรับปรุงใหม่ (อาคาร 2)

ผลการดาเนินงาน

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
ทีใ่ ช้ไป
1.การบริการซ่อมบารุงและแก้ปัญหา ระบบ
70
1,800,000
เบิกจ่าย
สวพ.
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย สกศ. ทั้งอาคาร 1
133,590 บาท
และอาคาร โปร่ง-ศรี เป็นไปด้วยความ
ก่อหนี้ผูกพัน
เรียบร้อย และได้มีการต่ออายุการใช้งาน
1,098,124
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาหรับอาคารเช่าโปร่งบาท
ศรี เป็น 2 ระยะต่อเนื่อง จนถึงเดือนมิถุนายน
2558
2.ควบคุมการแก้ไขปัญหาการถูกโจมตีจากผู้
ไม่ประสงค์ดี (Hacker) ต่อเว็บไซต์สานักงาน
เลขาธิการ สภาการศึกษา การกู้คืนข้อมูลใน
เวลาที่รวดเร็วที่สุด การทบทวนแผนการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
การสารองข้อมูลและการรายงานผลการแก้ไข
ปัญหาต่อผู้บังคับบัญชา
3. ดาเนินการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ใหม่โดยใช้เงินเหลือจ่ายปี 2557
จานวน 3 รายการ คือ
3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน 4 เครื่อง
3.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี
แบบ Network จานวน 1 เครื่อง
3.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ /ชนิด LED สี จานวน ๒ เครื่อง
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โครงการ

ผลผลิต

2. โครงการพัฒนาระบบ
1.ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสาหรับการ
คลังข้อมูลสารสนเทศสาหรับการ ประเมินผลการจัดการศึกษาที่ทันสมัย
ประเมินผลการจัดการศึกษา
อย่างน้อย 17 ตัวชี้วัด
2.คู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
คลังข้อมูลสารสนเทศสาหรับการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

ผลการดาเนินงาน
ทดสอบและติดตั้งครุภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการ
จัดซื้อเพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชารุด
4.ปรับปรุงฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้
มีข้อมูลที่ ถูกต้อง ทันสมัย สามารถนาไปใช้
อ้างอิงการจัดทางบประมาณได้
5.บารุงรักษาและต่ออายุใช้งานซอฟท์แวร์
ลิขสิทธิ์จานวน 7 รายการ
6.ต่ออายุโดเมนเว็บไซต์หลักและเว็บไซต์ย่อย
สกศ.จานวน 3 โดเมน
7.ปรับปรุงฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์และข่าวสารบน
หน้าเว็บไซต์สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาให้มีความถูกต้องทันสมัย
8.สารวจสถานที่และเตรียมจัดทาเครือข่าย
และห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับอาคาร
สานักงานที่ปรับปรุงใหม่ (อาคาร 2)
1. กาหนดแนวทางการปรับปรุง
ระบบ
คลังข้อมูล โดยกาหนดเลือกปรั
บปรุง
(Update) ตัวชี้วัดที่มีอยู่แล้วในระบบ จานวน
20 ตัวชี้วัด ให้เป็นปัจจุบัน
2.รวบรวมข้อมูลด้าน การศึกษา ด้านแรงงาน
ด้านสังคม ด้านสาธารณสุขจากหน่วยงาน
ต่างๆ ได้แก่ สมศ. สทศ . สานักงานสถิติ
แห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงยุติธรรม
3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความ
เข้าใจและฝึกปฏิบัติการจัดกระทาข้อมูลให้อยู่

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

50

4,500,000

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ

120,000

สวพ.
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โครงการ

ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน

ในตารางตามรูปแบบที่กาหนดและนาเข้าสู่
ระบบคลังข้อมูล จานวน 1 ครั้ง ณ สานัก
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (เป็น
หน่วยงานที่พัฒนาระบบคลังข้อมูลฯ ให้ สกศ.
ในปีที่ผ่านมา)
4.ดาเนินการปฏิบัติงานจริงในการจัดกระทา
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากหน่วยงานต่าง ๆ
5.จัดทาข้อมูลเพื่อประกอบการยกร่างคู่มือ
การพัฒนา/ปรับปรุงระบบคลังข้อมูล เช่น
แผนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายการตัวชี้วัดที่ระบบนาเสนอผลได้ใน
รูปแบบตาราง กราฟ และเชิงพื้นที่ในรูปแบบ
แผนที่ประเทศไทย เป็นต้น
1.ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูล 1.ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 3 ครั้ง เมื่อวันที่
2.ตัวอย่างต้นแบบโปรแกรมทดลองนาร่อง 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558
ข้อมูลที่เชื่อมโยงในพื้นที่
และ 25 มีนาคม 2558 เพื่อรับทราบคาสั่ง
3.แผนปฏิบัติงานปี 2559
และรับทราบข้อมูลการดาเนินงานด้านระบบ
ข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณา
แนวทางการดาเนินงานพัฒนาระบบข้อมูล
และสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากรแบบกว้าง ๆ ซึ่งใน
เบื้องต้น เห็นควรให้ตั้งคณะทางานด้าน
กฎหมายรองรับการปฏิบัติงานด้านข้อมูลให้
สามารถเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
2.แต่งตั้งคณะทางาน 1 ชุด สนับสนุนการ
ดาเนินงานปฏิรูประบบข้อมูลและสารสนเทศ

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

35

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ

31

โครงการ

ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน
ฯ คือ คณะทางานด้านกฎหมาย โดยมี รศ.
ปานใจ ธารทัศนวงศ์ เป็นประธาน

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ
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เป้าประสงค์ 12 :
3.องค์กรมีระบบการสร้างขวัญและกาลังใจ ทาให้บุคลากรมีความรักและผูกพันต่อองค์กร
โครงการ
โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของ สกศ.

ผลผลิต
1.พัฒนาข้าราชการให้สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจาสายงาน
2.พัฒนาและเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับ
ข้าราชการมีขวัญกาลังในการปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า
และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
1.เรียนรู้ตามรอยเบื้องยุคลบาท
2.สร้างความเข้าใจ UNDO
3.สานสัมพันธ์ 3 สภา
4.อบรมลูกเสือ

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
30
2,763,900

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป
เบิกจ่าย
359,873
ผูกพัน
363,435

ผู้รับผิดชอบ
สอ.
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เป้าประสงค์ 13 :
4.องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
โครงการ
1.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลระบบบริหารจัดการ
ของสานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา

ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน

เพื่อกระตุ้นและผลักดันการดาเนินงานของ 1.แผนปฏิบัติราชการ ของ สกศ. ประจาปี
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาให้บรรลุผลงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ในแผน - จัดทา แผนปฏิบัติราชการ ของ สกศ.
ยุทธศาสตร์ สานักงานเลขาธิการสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วเสร็จ
การศึกษา พ.ศ. 2558 – 2561 อันจะเอื้อให้ - จัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการรายวัน
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นองค์กรรายสัปดาห์และรายเดือน ส่ง คสช. และสป.
แห่งการเรียนรู้ที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา ศธ.
นโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาของ 2.แผนปฏิบัติราชการ ของ ก.พ.ร. ประจาปี
ชาติ รวมทั้งการวิจัยและประเมินผลการศึกษางบประมาณ พ.ศ. 2558
ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ - จัดทา แผนปฏิบัติราชการ ของ ก.พ.ร.
การพัฒนาประเทศในภาพรวม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วเสร็จ
3.จัดทาข้อเสนอบทบาทของ สกศ.
- จัดประชุมคณะกรรมการอานวยการ/
คณะทางาน 10 ครั้ง
- จัดทาร่าง ข้อเสนอบทบาทที่ควรจะเป็นของ
สกศ.
4.จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
- เจรจานอกรอบกับผู้ประสานงานของ
สานักงาน ก.พ.ร. และรายงานผล การเจรจา
ต่อผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารทุกระดับ
มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 จนกระทั่งได้มติ
สุดท้ายเมื่อเดือนมกราคม2558

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
635,900

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

กพร.

-

60,000

140,000

ผู้รับผิดชอบ

45,355
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โครงการ

ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน
- จัดทาคา รับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ผู้บริหาร
แต่ละระดับและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับลงนาม
เรียบร้อยแล้ว
5.แผนส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิง
ชายของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดทา
งบประมาณที่คานึงถึงบทบาท หญิงชาย เมื่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
- อยู่ระหว่างการจัดทารายงานการอบรม
6.แผนยุทธศาสตร์สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา พ.ศ. 2558 – 2561
- วิเคราะห์ SWOT ในเบื้องต้น และกาลังจะ
เริ่มดาเนินการประชุม ในวันที่ 23 เมษายน
2558
7.นโยบายและแผนปฏิบัติการกากับดูแล
องค์การที่ดีแบบบูรณาการ (ฉบับปรับปรุง)
พ.ศ. 2558 – 2561 ของสานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
- ศึกษานโยบายและแผนปฏิบัติการกากับ
ดูแลองค์การที่ดีแบบบูรณาการ ฉบับเดิมกับ
แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและมาตรฐานการสร้างความ
โปร่งใสของสานักงาน ก.พ. ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การสังเคราะห์ข้อมูล

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

192,900

129,000

37,600

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

78,000

ผู้รับผิดชอบ
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โครงการ

ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน
8.การพิจารณาการจัดสรรเงินรางวัลตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
- งานนี้ไม่ต้องดาเนินการเพราะปี 2556 สกศ.
ไม่มีเงินกันเหลื่อมปีที่จะนามาจัดสรรเงิน
รางวัล
9.งานรายงานผลการ ประเมิน ตามมาตรฐาน
ความโปร่งใส ของสานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา ประจาปี 2558
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการจัดทา
มาตรฐานความโปร่งใส และคณะทางานจัดทา
มาตรฐานความโปร่งใสของ สกศ.
- ประชุมรับทราบมาตรฐานความโปร่งใสของ
ส่วนราชการ ปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 24
มีนาคม 2558
- จัดทาแผนการดาเนินการศึกษาวิเคราะห์
มาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
ปี พ.ศ. 2558
10.งานจัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปี
2558
- อยู่ระหว่างการติดตามและจัดทารายงานผล
รอบ 9 เดือนซึ่งกาหนดส่งสานักงาน ก.พ.ร.
ในเดือนมิถุนายน 2558
11.งานจัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมการสร้าง
จิตสานึก คุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
4,650

61,250

114,000

-

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ
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โครงการ

2.โครงการยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐของ
สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา

ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน

ต่อสังคม ตลอดจนการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในสานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา เพื่อปลูกฝังค่านิยมองค์กรสู่วิถีการ
ทางานอย่างเป็นรูปธรรม
- แผนการรณรงค์ ส่งเสริมการสร้างจิตสานึก
คุณธรรม จริยธรรม
1.เพื่อให้ผู้บริหาร คณะทางานพัฒนา 1.การปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแต่ละ ภาครัฐ เพื่อให้สามารถผ่านการตรวจประเมิน
คณะ และบุคลากรของสานักงานฯ มี
ขั้นพื้นฐาน
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนา
-ทบทวนผลการตรวจประเมินขั้นพื้นฐานปี
เครื่องมือในการบริหารจัดการที่เหมาะสม 2557
มาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่าง - แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการและ
ต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงสามารถ
คณะทางานรายหมวด
ดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรได้อย่าง - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาระบบ
มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการ บริหารระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2558 เพื่อ
บริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ
แจกแจงรายการข้อมูลที่จาเป็น พร้อมทั้ง
2.เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิเคราะห์รายการจะต้องเตรียมเพิ่มเติม ให้
แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการ
ครอบคลุมทุกประเด็นคาถาม
จัดการความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในสกศ. - แผนปฏิบัติการ PMQA สกศ.
รวมถึงการจัดทาแผนกลยุทธ์องค์กรแห่งการ - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานราย
เรียนรู้สาหรับ สกศ. แผนที่ความรู้สาหรับ หมวดทั้ง 6 หมวด หมวดละ 3 วัน ระหว่าง
สกศ. แผนการจัดการความรู้ให้สอดคล้อง วันที่ 11 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 เพื่อ
กับแผนกลยุทธ์องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อ จัดทาแนวทางการดาเนินงานเฉพาะกิจ
พัฒนาทักษะการถอดองค์ความรู้ที่จาเป็น 2.การจัดการความรู้เพื่อการวางแผนและ
สาหรับคนในองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่
บริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลอย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับภารกิจของ สกศ.
สาหรับบุคลากร สกศ.

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

1,313,,000

612,000

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ

กพร.
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3.เพื่อเผยแพร่สัมฤทธิผลการดาเนินงาน - การติดตามผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของ
รุน่ ที่ 1 (3 ครั้ง)
สานักงานฯ ประจาปี 2558 สู่สาธารณชน - ประชุมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 2 (1 ครั้ง)
- การติดตามผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
รุ่นที่ 2 (3 ครั้ง)
3.การทบทวนและวิเคราะห์ครงสร้
โ างสานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ประจาปี
งบประมาณ 2558 ที่สอดคล้องนโยบาย
รัฐบาลและยุทธศาสตร์ประเทศ
- ยังไม่ได้ดาเนินการ อยู่ระหว่างรอมติ ที่
ชัดเจนจากคณะกรรมการอานวยการปฏิรูป
การศึกษา
4.วิเคราะห์และวางแผนการดาเนินงานการ
จัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วย
วิธีการศึกษาเอกสาร งานวิจัย บทสรุป
ผู้บริหาร รายงานประจาปี และการประชุม
ร่วมกับ CKO และ KM Team
- ทบทวนคาสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้
ซึ่งเดิมมีการแต่งตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2556
5.จัดทารายงานประจาปี 2558
-งานนี้จะเริ่มดาเนินการประมาณเดือน
กรกฎาคม 2558
3.โครงการประเมินคุณธรรมและ 1.เพื่อประเมินความมีคุณธรรมและความ 1.จัดประชุมประเมินคุณธรรมและ ความ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
โปร่งใสในการทางานของสานักงานเลขาธิการโปร่งใสบุคลากร สกศ.
ของสานักงานเลขาธิการสภา
สภาการศึกษา
2.ศึกษา เอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการ ประเมิน
การศึกษา
2.เพื่อวิเคราะห์หาจุดอ่อนหรือจุดบกพร่องที่ คุณธรรมและความโปร่งใสในการทางาน (ITA)

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ

25,200

กพร.

325,000

1,900,000

500,000
30

1,000,000
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ทาให้เกิดความไม่โปร่งใสในการดาเนินงาน
3.เพื่อพัฒนากระบวนการหรือระบบที่ทาให้
การดาเนินงานโปร่งใส ตรวจสอบได้
4.เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้แก่ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง

3.ประสานบุคลากร สกศ. เพื่อเข้าร่วม
คณะกรรมการ/คณะทางานเพื่อดาเนินงาน
ตามความเหมาะสม
4.ประสานขอแบบสอบถามจาก ปปช. และ
นามาปรับให้เข้ากับบริบทของ สกศ.
5.จัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อ
สร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต ของ สก
ศ. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
6.รวบรวมข้อมูลบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของสานักงานฯ เพื่อการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนานโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ
เป้าประสงค์ 2 : องค์ความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์และทันสมัยสามารถนาไปพัฒนานโยบายและแผนได้
โครงการ

ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน

1.โครง การศึกษาวิจัยระบบการ
ผลิตครู : ทิศทางและแนวโน้มใน
อนาคตของระบบการผลิตครูแนว
ใหม่

1.ระบบการผลิตครูของสถาบันการผลิต
ครูของไทยและต่างประเทศจากอดีตสู่
ปัจจุบัน
2.ทิศทางและแนวโน้มในอนาคตของ
ระบบการผลิตครูแนวใหม่เทียบเท่า
มาตรฐานสากลสู่การพัฒนาวิชาชีพครูใน
ฐานะวิชาชีพชั้นสูงเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

2.โครง การศึกษาข้อมูล
สารสนเทศครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาครู

ข้อมูลการพัฒนาครูทั้งระบบ ทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ

1. ศึกษาทบทวนเอกสาร สถิติและงานวิจัย
ทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับระบบการผลิต
ครู เพื่อจัดทา รายงาน สภาพการผลิตครู ใน
ปัจจุบัน
2. จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตครู เพื่อพิจารณา
กรอบการวิจัยระบบการผลิตครูฯ
3. จัดทากรอบการวิจัยระบบการผลิตครูฯ
และปรับแก้กรอบการวิจัยฯ
เสนอ ต่อ
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านส่งเสริม
ศักยภาพและพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการ เพื่อพิจารณา
4. อยู่ระหว่าง การวิจัยรวบรวมข้อมูลสภาพ
ระบบการผลิตครูของคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์และวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลการผลิตครูในต่างประเทศทั้งอดีตและ
ปัจจุบัน ได้แก่ ระบบการคัดเลือก หลักสูตร
การผลิตครู การสาเร็จการศึกษา ระบบการ
บริหารจัดการ การบริหารวิชาการ การพัฒนา
คณาจารย์ ฯลฯ
อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล เชิงปริมาณ
และคุณภาพเบื้องต้นที่จาเป็นต่อการวาง
แผนการผลิตและพัฒนาครูให้สอดคล้องกับ

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
30
300,000

30

112,000

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป
ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ

สมร.

สมร.
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สภาพการใช้และความต้องการครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
3.โครง การส่งเสริมความเป็น
1. เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองโดยผ่าน 1. การประชุมคณะทางานฯ จานวน 3 ครั้ง
พลเมืองโดยผ่านทักษะการอ่าน ทักษะการอ่านคากลอน “ค่านิยมหลักของ ส่งผลให้การดาเนินโครงการบรรลุ
คากลอน “ค่านิยมหลักของคนไทย คนไทย 12 ประการ” สาหรับผู้เรียน
วัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้
12 ประการ” สาหรับผู้เรียนระดับ ระดับประถมศึกษา
2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ กอ.รมน.
ประถมศึกษา
นี้ เป็นการให้ความรู้และทักษะ หลักการเขียน
การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว-ร้อยกรองที่ถูกต้อง
ให้กับครูในทุกจังหวัดของประเทศ โดย
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประสาน
ให้นักอักษรศาสตร์ ชานาญการพิเศษ จาก
สานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
กรมศิลปากร เป็นวิทยากร มีการใช้สถานที่
ของ กอ.รมน. เป็นห้องประชุมและสถานที่พัก
แรมใน 4 ภูมิภาค โดยได้รับความร่วมมือจาก
ครู/ผู้บริหารในจังหวัดต่างๆ รวม 73 จังหวัด
78 โรงเรียน 93 คน
3. ผลจากการประชุมคณะทางานฯ ครั้งที่ 3
ที่ประชุมมีมติให้กาหนดจัดงานประชุมสัมมนา
เรื่อง การขยายผลการส่งเสริมความเป็น
พลเมืองโดยผ่านทักษะการอ่านคากลอน
“ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ” สู่
สถานศึกษา ขึ้น ระหว่างวันที่ 10
– 11
พฤษภาคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และ
ปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน โดยจะเชิญ

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ

941,000

สมร.

ทั้งระบบ

60

2,000,000
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คณะทางาน วิทยากร ครูที่เข้าร่วมโครงการ
ทั้ง 4 ภูมิภาค และผู้บริหารสถานศึกษา
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังและร่วม
กาหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่ได้รับ
จากการการฝึกอบรมให้กับนักเรียน ซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายของโครงการให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมต่อไป
อนึ่ง การจัดสัมมนาครั้งนี้จะมีการมอบ
วุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้า ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
และมีวิทยากรมาให้ความรู้ “เรื่องเล่า”
(Story Telling) แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้
-จัดอบรมไปแล้วทั้งหมด 3 รุ่น คือ ภาคกลาง
และกรุงเทพฯ ภาคเหนือ และภาคใต้

1.สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้
ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรมสาหรับครู ผู้บริหาร
สถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา หลักสูตร
1 วัน และจัดทาคู่มือ “การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อสร้างพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ” และสื่อประกอบการ
ฝึกอบรม คือ “วีดิทัศน์กิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง Civic
Education”
5.โครงการศึกษากลไกการบริหาร 1. ศึกษากลไกการบริหารจัดการศึกษา
1.Tor ได้รับอนุมัติแล้ว ขณะนี้กาลังอยู่ใน
จัดการศึกษาทางเลือกในประเทศ ทางเลือกที่สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย ขั้นตอนการลงนาม สัญญาจัดจ้างกับสถาบัน
ไทย
อาศรมศิลป์ในวงเงิน 350,000 บาท
2. การจัดพิมพ์เอกสารอยู่ใน กระบวนการจัด

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ

70

1,550,000

979,470

สมร.

40

2,109,600

129,711

สมร.
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ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน

จ้างสานักพิมพ์ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
6.โครงการ ศึกษารูปแบบ พัฒนา 1.เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาศูนย์การ
1.จัดประชุมคณะทางานโครงการถอด
ศูนย์การเรียนรู้และ รูปแบบการ เรียนรู้ และรูปแบบสื่อการเรียนรู้ตามแนว บทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญา
ผลิต สื่อการเรียนรู้ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนตาม ของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
โครงการพระราชดาริฯ เพื่อเป็นศูนย์การ โครงการพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
โรงเรียนตามโครงกา
ร เรียนรู้สาหรับเผยแพร่และขยายผลไปสู่
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดทา
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพฯ
โรงเรียน ชุมชนต่อไป
เอกสาร “บทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนตาม
โครงการพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จานวน
9 ฉบับ
2. ประสานโรงเรียนในโครงการตาม
พระราชดาริฯ จานวน 8 แห่งข้างต้น เพื่อขอ
เอกสารรายงานการดาเนินงาน แผนการสอน
แผ่นพับ รูปภาพ สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินโครงการ เพื่อเป็นตัวอย่างของสื่อการ
เรียนรู้ฯ
3.ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพิจารณา
เอกสารทั้ง 9 ฉบับ ปรับปรุงเอกสารตามมติที่
ประชุม
7.โครงการพัฒนาแนวทางการ
1. เพื่อส่งเสริมเครือข่ายการวิจัยทาง
1.จัดทากรอบและทิศทางการวิจัยทางการ
ส่งเสริมเครือข่ายการวิจัยทาง
การศึกษาในการขับเคลื่อนการวิจัยและ ศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาโดยมี
การศึกษาในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการศึกษาตามกรอบและทิศทางการ แนวคิดบนพื้นฐานของนโยบายด้านการศึกษา
วิจัยและพัฒนาการศึกษา
วิจัยทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป ของรัฐและเจตนารมณ์ของกระทรวง
การศึกษา
ศึกษาธิการ และนามา วิเคราะห์ สังเคราะห์
2. เพื่อให้เครือข่ายการวิจัยทางการศึกษา พิจารณาความสอดคล้องกับรายงานติดตามผล

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ

40

2,000,000

46,325

สมร.

25

3,500,000

688,000

สวพ.
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ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน

ซึ่งเป็นสถาบัน อุดมศึกษานาแนวทางการ
ขับเคลื่อนกรอบและทิศทาง การวิจัยทาง
การศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษา ลงไปขับเคลื่อนในพื้นที่
3. เพื่อทราบสภาพปัจจุบัน งานวิจัยและ
พัฒนาทางการศึกษาหัวข้อวิจัย/โจทย์วิจัย
ทางการศึกษา และแนวโน้มการวิจัยทาง
การศึกษาของพื้นที่ในอนาคต
4. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะทางการ บริหาร
เครือข่ายการวิจัยทาง การศึกษาในการ
ขับเคลื่อนกรอบและทิศทาง การวิจัยทาง
การศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
11 (พ.ศ. 2555 - 2559) รายงานผลการ
ประชุม “การพัฒนาคนเพื่ออนาคตประเทศ
ไทย” นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 - 2559) และกรอบและ
ทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ
(พ.ศ. 2555 - 2558) เพื่อให้ได้กรอบและทิศ
ทางการวิจัยทางการศึกษาพร้อมประเด็นและ
หัวข้อการ วิจัย สาหรับใช้ในการขับเคลื่อนการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและ
ผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ
เพื่อปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
2.ติดต่อ ประสานงาน
และทาบทาม
สถาบันอุดมศึกษาให้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการ
วิจัยทางการศึกษา จานวน 13 แห่ง และทา
หน้าที่เป็นแกนหลักในการดาเนินงาน
3.ประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติการส่งเสริม
เครือข่ายการวิจัยทางการศึกษาในการ
ขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ณ
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เพื่อ กาหนดขอบเขต
การดาเนินงานและรายละเอียดของกิจกรรมที่
ต้องดาเนินการ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ณ
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ
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โครงการ

ผลผลิต

8.โครงการจัดทาสภาวการณ์
1.รายงานสภาวการณ์การศึกษาไทยใน
การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. เวทีโลก พ.ศ. 2558
2558
2.การจัดทาข้อมูลและตัวชี้วัดด้าน
การศึกษาของประเทศไทย
ตัวชี้วัดทางการศึกษาของประเทศไทยใน
ฐานข้อมูลนานาชาติ

ผลการดาเนินงาน
4.จัดทาและขออนุมัติข้อกาหนดลักษณะและ
เงื่อนไขการดาเนินงาน (TOR) และสัญญาจ้าง
เพื่อจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาจานวน 13 แห่ง
5.จัดพิมพ์ “กรอบและ ทิศทางการวิจัย
ทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษา” เพื่อใช้เป็นฐานหรือกรอบแนวคิด
ในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ในระดับพื้นที่
6.จัดทาและพิมพ์วารสารวิจัยการศึกษา
จานวน 2 ฉบับ คือ ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 และ 6
1. การจัดทารายงานสภาวการณ์การศึกษา
ไทยในเวทีโลก พ.ศ. 2558
- ศึกษา รวบรวมข้อมูลดัชนีตัวชี้วัดทาง
การศึกษาต่างประเทศ จากเอกสาร งานวิจัย
ต่างๆ ที่จัดทาโดยองค์กรต่างประเทศ สืบค้น
ข้อมูลจากเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- จัดทาตารางสถิติ เพื่อใช้ในการจัดกระทา
ข้อมูลตัวชี้วัดเบื้องต้นที่รวบรวมได้ลงในตาราง
สถิติ
2. การจัดทาข้อมูลและตัวชี้วัดด้านการศึกษา
ของประเทศไทย
- ศึกษากรอบการดาเนินงานและแบบจัดเก็บ
ข้อมูล Data collection เพื่อจัดทาข้อมูลและ
ตัวชี้วัดด้านการศึกษา
- รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประมาณการ
ข้อมูล และจัดกระทาข้อมูลสถิติ

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

10

20

470,000

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ

9,094.97

สวพ.
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9.โครงการวิเคราะห์สภาวะและ
แนวโน้มการศึกษา

ผลผลิต

รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 25572558

10.โครงการจัดทาสถิติการศึกษา 1.สถิติการศึกษาของประเทศไทย 2556ของประเทศไทย
ประจาปี 2557
งบประมาณ พ.ศ. 2558

11.โครง การวิจัยการกระจาย
อานาจการบริหารจัดการศึกษา
ในระดับจังหวัดเพื่อพัฒนา

ผลการดาเนินงาน
- จัดทาข้อมูลเบื้องต้น เพื่อกรอกในตาราง
สถิติและตัวชี้วัดที่จัดทาขึ้น
1.ดาเนินการขออนุมัติโครงการจัดทารายงาน
รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2557-2558
และจัดทาสัญญาจ้างที่ปรึกษา อาจารย์
วิทยากร เชียงกูร มหาวิทยาลัยรังสิต เป็น
ผู้รับจ้างแล้ว
2.จัดประชุมปรึกษาหารือด้านข้อมูล
ต่างประเทศ เมื่อวันที่ 12-14 มกราคม 2558
เพื่อค้นคว้า อ้างอิง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
ดาเนินงานด้านสถิติของต่างประเทศ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบในการจัดทารายงาน
สภาวะการศึกษาไทยดังกล่าว
1.ได้จัดทาต้นฉบับ เสร็จแล้ว และอยู่ระหว่าง
ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขจาก
แหล่งที่มาของข้อมูล และตรวจวิเคราะห์
ตัวเลขว่าตรงตามสภาพจริง ตัวเพื่อความ
สอดคล้องกับสภาพจริง

2.รายงานสภาพการจัดการศึกษาเฉพาะ
ทางในประเทศไทย ปี 2556 : การผลิต 1. จัดทาตารางสถิติและเขียนบทนา และ
บุคลากร”
สภาพการจัดเรียนการสอนเสร็จแล้ว และอยู่
ระหว่างการเขียนบทสถิติและจัดทาแผนภูมิ
นาเสนอ และจัดรูปเล่ม
1.เพื่อทาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
อยู่ในระหว่างการเสนอเลขาธิการสภา
กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาใน การศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติสั่งจ้างตั้งแต่
ระดับจังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
เดือนกุมภาพันธ์ 2558

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ

20

2,260,400

425,125

สวพ.

60

730,000

8,520

สวพ.

-

1,500,000

-

สกม.
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คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา

12.โครง การศึกษาคาพิพากษา
และคาสั่งของศาลปกครองในคดี
เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา
เพื่อการพัฒนาการศึกษา

ผลผลิต
การศึกษาของสถานศึกษา
2. เพื่อให้ได้รายงานวิจัยการกระจาย
อานาจการบริหารจัดการศึกษาในระดับ
จังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวคาพิพากษา
และคาสั่งของศาลปกครองในคดีเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการศึกษาเฉพาะคดีที่มีคา
พิพากษาหรือคาสั่งช่วงระยะเวลา
ย้อนหลัง 5 ปี
2. เพื่อค้นพบหลักกฎหมายตามคา
พิพากษาและคาสั่งของศาลปกครองในคดี
เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาเฉพาะคดี
ที่มีคาพิพากษาหรือคาสั่งช่วงระยะเวลา
ย้อนหลัง 5 ปี
3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเรื่อง
การบริหารจัดการศึกษา

ผลการดาเนินงาน

1. ดาเนินการประชุมคณะอนุกรรมการสภา
การศึกษา ด้านกฎหมายการศึกษา ครั้งที่
1/ 2558 เมื่อวันที่
6 มีนาคม 2558
กรุงเทพมหานคร
2. ดาเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษา ด้านกฎหมายการศึกษา ครั้งที่
2/2558 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558
3. ดาเนินการประชุมคณะอนุกรรมการสภา
การศึกษา ด้านกฎหมายการศึกษา ครั้งที่
3/2558 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

25

500,000

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ

171,600

สกม.

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป
ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

เป้าประสงค์ 7 : การดาเนินงานวิจัยเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
โครงการ

ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน

1.โครงการศึกษาวิจัยระบบการ
ผลิตครู : ทิศทางและแนวโน้มใน
อนาคตของระบบการผลิตครูแนว
ใหม่

1. วิเคราะห์สถานภาพและพัฒนาการ
ระบบการผลิตครูของสถาบันการผลิตครู
ของไทยและต่างประเทศจากอดีตสู่
ปัจจุบัน

1.ศึกษาทบทวนเอกสาร สถิติและงานวิจัยทั้ง
ในและต่างประเทศเกี่ยวกับระบบการผลิตครู
เพื่อจัดทารายงานสภาพการผลิตครูในปัจจุบัน
2.จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
30
300,000

สมร.
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โครงการ

ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน

เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตครู เพื่อพิจารณา
กรอบการวิจัยระบบการผลิตครูฯ
3.จัดทากรอบการวิจัยระบบการผลิตครูฯ
และปรับแก้กรอบการวิจัยฯ
เสนอ ต่อ
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านส่งเสริม
ศักยภาพและพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการ เพื่อพิจารณา
4.อยู่ระหว่าง การวิจัยรวบรวมข้อมูลสภาพ
ระบบการผลิตครูของคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์และวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลการผลิตครูในต่างประเทศทั้งอดีตและ
ปัจจุบัน ได้แก่ ระบบการคัดเลือก หลักสูตร
การผลิตครู การสาเร็จการศึกษา ระบบการ
บริหารจัดการ การบริหารวิชาการ การพัฒนา
คณาจารย์ ฯลฯ
2.โครงการศึกษากลไกการบริหาร 1. ศึกษากลไกการบริหารจัดการศึกษา
1.Tor ได้รับอนุมัติแล้ว ขณะนี้กาลังอยู่ใน
จัดการศึกษาทางเลือกในประเทศ ทางเลือกที่สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย ขั้นตอนการลงนาม สัญญาจัดจ้างกับสถาบัน
ไทย
อาศรมศิลป์ในวงเงิน 350,000 บาท
2. การจัดพิมพ์เอกสารอยู่ใน กระบวนการจัด
จ้างสานักพิมพ์ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
3.โครงการศึกษารูปแบบพัฒนา 1.เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาศูนย์การ
1.จัดประชุมคณะทางานโครงการถอด
ศูนย์การเรียนรู้และรูปแบบการ เรียนรู้ และรูปแบบสื่อการเรียนรู้ตามแนว บทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญา
ผลิตสื่อการเรียนรู้ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนตาม ของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
โครงการพระราชดาริฯ เพื่อเป็นศูนย์การ โครงการพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
โรงเรียนตามโครงการ
เรียนรู้สาหรับเผยแพร่และขยายผลไปสู่
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดทา
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพฯ
โรงเรียน ชุมชนต่อไป
เอกสาร “บทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนว

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ

2. ศึกษาทิศทางและแนวโน้มในอนาคต
ของระบบการผลิตครูแนวใหม่เทียบเท่า
มาตรฐานสากลสู่การพัฒนาวิชาชีพครูใน
ฐานะวิชาชีพชั้นสูงเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

40

2,109,600

129,711

สมร.

40

2,000,000

46,325

สมร.
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โครงการ

4.โครงการวิเคราะห์สภาวะและ
แนวโน้มการศึกษา

5.โครงการวิจัยการกระจาย
อานาจการบริหารจัดการศึกษา

ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนตาม
โครงการพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จานวน
9 ฉบับ
2. ประสานโรงเรียนในโครงการตาม
พระราชดาริฯ จานวน 8 แห่งข้างต้น เพื่อขอ
เอกสารรายงานการดาเนินงาน แผนการสอน
แผ่นพับ รูปภาพ สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินโครงการ เพื่อเป็นตัวอย่างของสื่อการ
เรียนรู้ฯ
3.ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพิจารณา
เอกสารทั้ง 9 ฉบับ ปรับปรุงเอกสารตามมติที่
ประชุม
รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 25571.ดาเนินการขออนุมัติโครงการจัดทารายงาน
2558
รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2557-2558
และจัดทาสัญญาจ้างที่ปรึกษา อาจารย์
วิทยากร เชียงกูร มหาวิทยาลัยรังสิต เป็น
ผู้รับจ้างแล้ว
2.จัดประชุมปรึกษาหารือด้านข้อมูล
ต่างประเทศ เมื่อวันที่ 12-14 มกราคม 2558
เพื่อค้นคว้า อ้างอิง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
ดาเนินงานด้านสถิติของต่างประเทศ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบในการจัดทารายงาน
สภาวะการศึกษาไทยดังกล่าว
1.เพื่อทาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
อยู่ในระหว่างการเสนอเลขาธิการสภา
กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาใน การศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติสั่งจ้างตั้งแต่

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ

20

2,260,400

425,125

สวพ.

-

1,500,000

-

สกม.
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โครงการ
ในระดับจังหวัด เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา

ผลผลิต

ระดับจังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
2. เพื่อให้ได้รายงานวิจัยการกระจาย
อานาจการบริหารจัดการศึกษาในระดับ
จังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
6.โครงการส่งเสริมความเป็น
1. เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองโดยผ่าน
พลเมืองโดยผ่านทักษะการอ่าน ทักษะการอ่านคากลอน “ค่านิยมหลักของ
คากลอน “ค่านิยมหลักของคนไทย คนไทย 12 ประการ” สาหรับผู้เรียน
12 ประการ” สาหรับผู้เรียนระดับ ระดับประถมศึกษา
ประถมศึกษา

ผลการดาเนินงาน

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ

941,000

สมร.

เดือนกุมภาพันธ์ 2558

1. การประชุมคณะทางานฯ จานวน 3 ครั้ง
ส่งผลให้การดาเนินโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้
2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ กอ.รมน.
นี้ เป็นการให้ความรู้และทักษะ หลักการเขียน
การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว-ร้อยกรองที่ถูกต้อง
ให้กับครูในทุกจังหวัดของประเทศ โดย
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประสาน
ให้นักอักษรศาสตร์ ชานาญการพิเศษ จาก
สานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
กรมศิลปากร เป็นวิทยากร มีการใช้สถานที่
ของ กอ.รมน. เป็นห้องประชุมและสถานที่พัก
แรมใน 4 ภูมิภาค โดยได้รับความร่วมมือจาก
ครู/ผู้บริหารในจังหวัดต่างๆ รวม 73 จังหวัด
78 โรงเรียน 93 คน
3. ผลจากการประชุมคณะทางานฯ ครั้งที่ 3
ที่ประชุมมีมติให้กาหนดจัดงานประชุมสัมมนา
เรื่อง การขยายผลการส่งเสริมความเป็น
พลเมืองโดยผ่านทักษะการอ่านคากลอน
“ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ” สู่

60

2,000,000
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โครงการ

7.โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างความเป็น
พลเมือง

ผลผลิต

1.สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้
ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรมสาหรับครู ผู้บริหาร
สถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา หลักสูตร
1 วัน และจัดทาคู่มือ “การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อสร้างพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ” และสื่อประกอบการ
ฝึกอบรม คือ “วีดิทัศน์กิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง Civic
Education”

ผลการดาเนินงาน
สถานศึกษา ขึ้น ระหว่างวันที่ 10
– 11
พฤษภาคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และ
ปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน โดยจะเชิญ
คณะทางาน วิทยากร ครูที่เข้าร่วมโครงการ
ทั้ง 4 ภูมิภาค และผู้บริหารสถานศึกษา
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังและร่วม
กาหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่ได้รับ
จากการการฝึกอบรมให้กับนักเรียน ซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายของโครงการให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมต่อไป
อนึ่ง การจัดสัมมนาครั้งนี้จะมีการมอบ
วุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้า ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
และมีวิทยากรมาให้ความรู้ “เรื่องเล่า”
(Story Telling) แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้
-จัดอบรมไปแล้วทั้งหมด 3 รุ่น คือ ภาคกลาง
และกรุงเทพฯ ภาคเหนือ และภาคใต้

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

70

1,550,000

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ

979,470

สมร.
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เป้าประสงค์ 10 :
1.บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดทานโยบายและแผน การวิจัย การประเมิน การยกร่างกฎหมาย
โครงการ
โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของ สกศ.

ผลผลิต
1.พัฒนาข้าราชการให้สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจาสายงาน
2.พัฒนาและเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับ

ผลการดาเนินงาน
1.เรียนรู้ตามรอยเบื้องยุคลบาท
2.สร้างความเข้าใจ UNDO
3.สานสัมพันธ์ 3 สภา

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
30
2,763,900

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป
เบิกจ่าย
359,873
ผูกพัน

ผู้รับผิดชอบ
สอ.

52

โครงการ

ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป
363,435

ผู้รับผิดชอบ

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
1.การบริการซ่อมบารุงและแก้ปัญหา ระบบ
70
1,800,000

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป
เบิกจ่าย

ผู้รับผิดชอบ

ข้าราชการมีขวัญกาลังในการปฏิบัติ
4.อบรมลูกเสือ
ราชการให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า
และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
หน่วยงาน

เป้าประสงค์ 11 : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยและเพียงพอต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
โครงการ
1.โครงการพัฒนาระบบ

ผลผลิต
1.การให้บริการซ่อมบารุงและแก้ปัญหา

ผลการดาเนินงาน

53

โครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและบริการภาครัฐ

ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน

ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สกศ. ทั้ง
อาคาร 1 และอาคารโปร่ง-ศรี ให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การบารุงรักษาและต่ออายุใช้งาน
ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์
3. การต่ออายุโดเมนเว็บไซต์หลักและ
เว็บไซต์ย่อย สกศ.
4.การพัฒนาเว็บไซต์สานั กงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5. การจัดทาเครือข่ายและห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับอาคาร
สานักงานที่ปรับปรุงใหม่ (อาคาร 2)

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย สกศ. ทั้งอาคาร 1
และอาคาร โปร่ง-ศรี เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และได้มีการต่ออายุการใช้งาน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาหรับอาคารเช่าโปร่งศรี เป็น 2 ระยะต่อเนื่อง จนถึงเดือนมิถุนายน
2558
2.ควบคุมการแก้ไขปัญหาการถูกโจมตีจากผู้
ไม่ประสงค์ดี (Hacker) ต่อเว็บไซต์สานักงาน
เลขาธิการ สภาการศึกษา การกู้คืนข้อมูลใน
เวลาที่รวดเร็วที่สุด การทบทวนแผนการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
การสารองข้อมูลและการรายงานผลการแก้ไข
ปัญหาต่อผู้บังคับบัญชา
3. ดาเนินการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ใหม่โดยใช้เงินเหลือจ่ายปี 2557
จานวน 3 รายการ คือ
3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน 4 เครื่อง
3.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี
แบบ Network จานวน 1 เครื่อง
3.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ /ชนิด LED สี จานวน ๒ เครื่อง
ทดสอบและติดตั้งครุภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการ
จัดซื้อเพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชารุด
4.ปรับปรุงฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้
มีข้อมูลที่ ถูกต้อง ทันสมัย สามารถนาไปใช้

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ทีใ่ ช้ไป
133,590 บาท
ก่อหนี้ผูกพัน
1,098,124
บาท
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โครงการ

ผลผลิต

2.โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล ผลผลิตที่ 1
สารสนเทศสาหรับการประเมินผล 1.ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสาหรับการ
การจัดการศึกษา
ประเมินผลการจัดการศึกษาที่ทันสมัย
อย่างน้อย 17 ตัวชี้วัด
2.คู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
คลังข้อมูลสารสนเทศสาหรับการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

ผลการดาเนินงาน
อ้างอิงการจัดทางบประมาณได้
5.บารุงรักษาและต่ออายุใช้งานซอฟท์แวร์
ลิขสิทธิ์จานวน 7 รายการ
6.ต่ออายุโดเมนเว็บไซต์หลักและเว็บไซต์ย่อย
สกศ.จานวน 3 โดเมน
7.ปรับปรุงฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์และข่าวสารบน
หน้าเว็บไซต์สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาให้มีความถูกต้องทันสมัย
8.สารวจสถานที่และเตรียมจัดทาเครือข่าย
และห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับอาคาร
สานักงานที่ปรับปรุงใหม่ (อาคาร 2)
กิจกรรมผลผลิตที่ 1
1.กาหนดแนวทางการปรับปรุงระบบ
คลังข้อมูล โดยกาหนดเลือกปรับปรุง
(Update) ตัวชี้วัดที่มีอยู่แล้วในระบบ จานวน
20 ตัวชี้วัด ให้เป็นปัจจุบัน
2.รวบรวมข้อมูลด้านการศึกษา ด้านแรงงาน
ด้านสังคม ด้านสาธารณสุขจากหน่วยงาน
ต่างๆ ได้แก่ สมศ. ,สทศ. ,สานักงานสถิติ
แห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงยุติธรรม
3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความ
เข้าใจและฝึกปฏิบัติการจัดกระทาข้อมูลให้อยู่
ในตารางตามรูปแบบที่กาหนดและนาเข้าสู่
ระบบคลังข้อมูล จานวน 1 ครั้ง ณ สานัก
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (เป็น

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

50

4,500,000

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

120,00

ผู้รับผิดชอบ
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โครงการ

ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน

หน่วยงานที่พัฒนาระบบคลังข้อมูลฯ ให้ สกศ.
ในปีที่ผ่านมา)
4.ดาเนินการปฏิบัติงานจริงในการจัดกระทา
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากหน่วยงานต่าง ๆ
5.จัดทาข้อมูลเพื่อประกอบการยกร่างคู่มือ
การพัฒนา/ปรับปรุงระบบคลังข้อมูล เช่น
แผนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายการตัวชี้วัดที่ระบบนาเสนอผลได้ใน
รูปแบบตาราง กราฟ และเชิงพื้นที่ในรูปแบบ
แผนที่ประเทศไทย เป็นต้น
ผลผลิตที่ 2
กิจกรรมผลผลิตที่ 2
1.ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูล 1.ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 3 ครั้ง เมื่อวันที่
2.ตัวอย่างต้นแบบโปรแกรมทดลองนาร่อง 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558
ข้อมูลที่เชื่อมโยงในพื้นที่
และ 25 มีนาคม 2558 เพื่อรับทราบคาสั่ง
3.แผนปฏิบัติงานปี 2559
และรับทราบข้อมูลการดาเนินงานด้านระบบ
ข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณา
แนวทางการดาเนินงานพัฒนาระบบข้อมูล
และสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากรแบบกว้าง ๆ ซึ่งใน
เบื้องต้น เห็นควรให้ตั้งคณะทางานด้าน
กฎหมายรองรับการปฏิบัติงานด้านข้อมูลให้
สามารถเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
2.แต่งตั้งคณะทางาน 1 ชุด สนับสนุนการ
ดาเนินงานปฏิรูประบบข้อมูลและสารสนเทศ
ฯ คือ คณะทางานด้านกฎหมาย โดยมี รศ.
ปานใจ ธารทัศนวงศ์ เป็นประธาน และ

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

35

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ
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โครงการ

ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน
กาหนดประชุมนัดแรกวันที่
2558

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
20 เมษายน

เป้าประสงค์ 12 :
3.องค์กรมีระบบการสร้างขวัญและกาลังใจ ทาให้บุคลากรมีความรักและผูกพันต่อองค์กร

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ
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โครงการ
โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของ สกศ.

ผลผลิต
1.พัฒนาข้าราชการให้สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจาสายงาน
2.พัฒนาและเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับ
ข้าราชการมีขวัญกาลังในการปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า
และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
1.เรียนรู้ตามรอยเบื้องยุคลบาท
2.สร้างความเข้าใจ UNDO
3.สานสัมพันธ์ 3 สภา
4.อบรมลูกเสือ

เป้าประสงค์ 13 :
4.องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
30
2,763,900

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป
เบิกจ่าย
359,873
ผูกพัน
363,435

ผู้รับผิดชอบ
สอ.
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โครงการ
1.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลระบบบริหารจัดการ
ของสานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา

ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน

เพื่อกระตุ้นและผลักดันการดาเนินงานของ 1.แผนปฏิบัติราชการ ของ สกศ. ประจาปี
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาให้บรรลุผลงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ในแผน - จัดทา แผนปฏิบัติราชการ ของ สกศ.
ยุทธศาสตร์ สานักงานเลขาธิการสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วเสร็จ
การศึกษา พ.ศ. 2558 – 2561 อันจะเอื้อให้ - จัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการรายวัน
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นองค์กรรายสัปดาห์และรายเดือน ส่ง คสช. และสป.
แห่งการเรียนรู้ที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา ศธ.
นโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาของ 2.แผนปฏิบัติราชการ ของ ก.พ.ร. ประจาปี
ชาติ รวมทั้งการวิจัยและประเมินผลการศึกษางบประมาณ พ.ศ. 2558
ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ - จัดทา แผนปฏิบัติราชการ ของ ก.พ.ร.
การพัฒนาประเทศในภาพรวม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วเสร็จ
3.จัดทาข้อเสนอบทบาทของ สกศ.
- จัดประชุมคณะกรรมการอานวยการ/
คณะทางาน 10 ครั้ง
- จัดทาร่าง ข้อเสนอบทบาทที่ควรจะเป็นของ
สกศ.
4.จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
- เจรจานอกรอบกับผู้ประสานงานของ
สานักงาน ก.พ.ร. และรายงานผล การเจรจา
ต่อผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารทุกระดับ
มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 จนกระทั่งได้มติ
สุดท้ายเมื่อเดือนมกราคม2558
- จัดทาคา รับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ผู้บริหาร
แต่ละระดับและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับลงนาม

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
635,900

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

กพร.

-

60,000

140,000

ผู้รับผิดชอบ

45,355
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ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน
เรียบร้อยแล้ว
5.แผนส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิง
ชายของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดทา
งบประมาณที่คานึงถึงบทบาท หญิงชาย เมื่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
- อยู่ระหว่างการจัดทารายงานการอบรม
6.แผนยุทธศาสตร์สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา พ.ศ. 2558 – 2561
- วิเคราะห์ SWOT ในเบื้องต้น และกาลังจะ
เริ่มดาเนินการประชุม ในวันที่ 23 เมษายน
2558
7.นโยบายและแผนปฏิบัติการกากับดูแล
องค์การที่ดีแบบบูรณาการ (ฉบับปรับปรุง)
พ.ศ. 2558 – 2561 ของสานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
- ศึกษานโยบายและแผนปฏิบัติการกากับ
ดูแลองค์การที่ดีแบบบูรณาการ ฉบับเดิมกับ
แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและมาตรฐานการสร้างความ
โปร่งใสของสานักงาน ก.พ. ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การสังเคราะห์ข้อมูล
8.การพิจารณาการจัดสรรเงินรางวัลตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
- งานนี้ไม่ต้องดาเนินการเพราะปี 2556 สกศ.

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
192,900

129,000

37,600

4,650

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป
78,000

ผู้รับผิดชอบ
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โครงการ

ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน
ไม่มีเงินกันเหลื่อมปีที่จะนามาจัดสรรเงิน
รางวัล
9.งานรายงานผลการ ประเมิน ตามมาตรฐาน
ความโปร่งใส ของสานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา ประจาปี 2558
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการจัดทา
มาตรฐานความโปร่งใส และคณะทางานจัดทา
มาตรฐานความโปร่งใสของ สกศ.
- ประชุมรับทราบมาตรฐานความโปร่งใสของ
ส่วนราชการ ปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 24
มีนาคม 2558
- จัดทาแผนการดาเนินการศึกษาวิเคราะห์
มาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
ปี พ.ศ. 2558
10.งานจัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปี
2558
- อยู่ระหว่างการติดตามและจัดทารายงานผล
รอบ 9 เดือนซึ่งกาหนดส่งสานักงาน ก.พ.ร.
ในเดือนมิถุนายน 2558
11.งานจัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมการสร้าง
จิตสานึก คุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ตลอดจนการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในสานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา เพื่อปลูกฝังค่านิยมองค์กรสู่วิถีการ
ทางานอย่างเป็นรูปธรรม

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
61,250

114,000

-

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ
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2.โครงการยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐของ
สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา

ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน

- แผนการรณรงค์ ส่งเสริมการสร้างจิตสานึก
คุณธรรม จริยธรรม
1.เพื่อให้ผู้บริหาร คณะทางานพัฒนา 1.การปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแต่ละ ภาครัฐ เพื่อให้สามารถผ่านการตรวจประเมิน
คณะ และบุคลากรของสานักงานฯ มี
ขั้นพื้นฐาน
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนา
-ทบทวนผลการตรวจประเมินขั้นพื้นฐานปี
เครื่องมือในการบริหารจัดการที่เหมาะสม 2557
มาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่าง - แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการและ
ต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงสามารถ
คณะทางานรายหมวด
ดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรได้อย่าง - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาระบบ
มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการ บริหารระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2558 เพื่อ
บริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ
แจกแจงรายการข้อมูลที่จาเป็น พร้อมทั้ง
2.เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิเคราะห์รายการจะต้องเตรียมเพิ่มเติม ให้
แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการ
ครอบคลุมทุกประเด็นคาถาม
จัดการความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในสกศ. - แผนปฏิบัติการ PMQA สกศ.
รวมถึงการจัดทาแผนกลยุทธ์องค์กรแห่งการ - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานราย
เรียนรู้สาหรับ สกศ. แผนที่ความรู้สาหรับ หมวดทั้ง 6 หมวด หมวดละ 3 วัน ระหว่าง
สกศ. แผนการจัดการความรู้ให้สอดคล้อง วันที่ 11 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 เพื่อ
กับแผนกลยุทธ์องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อ จัดทาแนวทางการดาเนินงานเฉพาะกิจ
พัฒนาทักษะการถอดองค์ความรู้ที่จาเป็น 2.การจัดการความรู้เพื่อการวางแผนและ
สาหรับคนในองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่
บริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลอย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับภารกิจของ สกศ.
สาหรับบุคลากร สกศ.
3.เพื่อเผยแพร่สัมฤทธิผลการดาเนินงาน - การติดตามผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของ
รุ่นที่ 1 (3 ครั้ง)
สานักงานฯ ประจาปี 2558 สู่สาธารณชน - ประชุมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 2 (1 ครั้ง)
- การติดตามผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
1,313,,000

612,000

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ

กพร.
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ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน

รุ่นที่ 2 (3 ครั้ง)
3.การทบทวนและวิเคราะห์ครงสร้
โ างสานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ประจาปี
งบประมาณ 2558 ที่สอดคล้องนโยบาย
รัฐบาลและยุทธศาสตร์ประเทศ
- ยังไม่ได้ดาเนินการ อยู่ระหว่างรอมติ ที่
ชัดเจนจากคณะกรรมการอานวยการปฏิรูป
การศึกษา
4.วิเคราะห์และวางแผนการดาเนินงานการ
จัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วย
วิธีการศึกษาเอกสาร งานวิจัย บทสรุป
ผู้บริหาร รายงานประจาปี และการประชุม
ร่วมกับ CKO และ KM Team
- ทบทวนคาสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้
ซึ่งเดิมมีการแต่งตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2556
5.จัดทารายงานประจาปี 2558
-งานนี้จะเริ่มดาเนินการประมาณเดือน
กรกฎาคม 2558
3.โครงการประเมินคุณธรรมและ 1.เพื่อประเมินความมีคุณธรรมและความ 1.จัดประชุมประเมินคุณธรรมและ ความ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
โปร่งใสในการทางานของสานักงานเลขาธิการโปร่งใสบุคลากร สกศ.
ของสานักงานเลขาธิการสภา
สภาการศึกษา
2.ศึกษา เอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการ ประเมิน
การศึกษา
2.เพื่อวิเคราะห์หาจุดอ่อนหรือจุดบกพร่องที่ คุณธรรมและความโปร่งใสในการทางาน (ITA)
ทาให้เกิดความไม่โปร่งใสในการดาเนินงาน 3.ประสานบุคลากร สกศ. เพื่อเข้าร่วม
3.เพื่อพัฒนากระบวนการหรือระบบที่ทาให้ คณะกรรมการ/คณะทางานเพื่อดาเนินงาน
การดาเนินงานโปร่งใส ตรวจสอบได้
ตามความเหมาะสม
4.เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ ความ 4.ประสานขอแบบสอบถามจาก ปปช. และ

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ

25,200

กพร.

325,000

1,900,000

500,000
30

1,000,000
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ผลผลิต
เข้าใจให้แก่ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง

ผลการดาเนินงาน
นามาปรับให้เข้ากับบริบทของ สกศ.
5.จัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อ
สร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต ของ สก
ศ. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
6.รวบรวมข้อมูลบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของสานักงานฯ เพื่อการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

เป้าประสงค์ 3 : ผลการประเมินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา สามารถนาไปพัฒนานโยบายและแผนได้

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ
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โครงการ
1.โครงการ ติดตาม และ
ประเมินผล การพัฒนาการศึกษา
ของชาติ

ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
ผลการพัฒนาการศึกษาในด้านการจัดการ 1.การติดตาม และประเมินผลการ พัฒนา
10
7,960,000
เรียนรู้ และการบริหารและการจัดการศึกษา การศึกษาตามแผนการศึกษา แห่งชาติ ฉบับ
และการประเมิน ผลการจัดการศึกษาใน ปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559)
ภาพรวม ตามแนวนโยบายด้านการศึกษาของ- ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่
ชาติ เช่น พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา ตัวบ่งชี้ /ตัวชี้วัดด้าน
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ปัจจัย กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ..ศ. 2553 แผนการ - จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของ
ศึกษาของชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 – หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามตัวบ่งชี้ /
2559) มาตรฐานการศึกษาชาติ และนโยบายด้ตัาวนชี้วัดผลการพัฒนาการศึกษา
การศึกษาของรัฐบาล
- จัดทา TOR เพื่อจ้างที่ปรึกษาดาเนินการติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาการศึกษาตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 –
2559) ระยะสิ้นสุดแผนฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
การจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่
- พิจารณาข้อเสนอโครงการของที่ปรึกษา
- ดาเนินการจ้างที่ปรึกษา
2.การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
- กากับติดตามผลการวิจัย การพัฒนาระบบ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (จ้าง
ที่ปรึกษา ศ .ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ) งวด
สุดท้ายโดยประชุมผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและให้ความเห็น และ
ตรวจรับงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
- ประสานกับนักวิจัยเพื่อพิจารณากรอบการ
ดาเนินงานการพัฒนาระบบติดตามและ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป
91,600

ผู้รับผิดชอบ
สปศ.
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ผลผลิต

2.โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล ผลผลิตที่ 1
สารสนเทศสาหรับการประเมินผล 1.ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสาหรับการ
การจัดการศึกษา
ประเมินผลการจัดการศึกษาที่ทันสมัย
อย่างน้อย 17 ตัวชี้วัด
2.คู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
คลังข้อมูลสารสนเทศสาหรับการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

ผลการดาเนินงาน
ประเมินผลการจัดการศึกษา ระยะที่ 2 โดยนา
ผลการวิจัยที่ได้จากการวิจัยของ ศ. ดร. สมหวัง
พิธิยานุวัฒน์ มาออกแบบและพัฒนาระบบการ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาที่
เชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายใน
การประเมินคุณภาพภายนอก การวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน และการติดตาม
ประเมินผลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมผลผลิตที่ 1
1.กาหนดแนวทางการปรับปรุงระบบ
คลังข้อมูล โดยกาหนดเลือกปรับปรุง
(Update) ตัวชี้วัดที่มีอยู่แล้วในระบบ จานวน
20 ตัวชี้วัด ให้เป็นปัจจุบัน
2.รวบรวมข้อมูลด้านการศึกษา ด้านแรงงาน
ด้านสังคม ด้านสาธารณสุขจากหน่วยงาน
ต่างๆ ได้แก่ สมศ. ,สทศ. ,สานักงานสถิติ
แห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงยุติธรรม
3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความ
เข้าใจและฝึกปฏิบัติการจัดกระทาข้อมูลให้อยู่
ในตารางตามรูปแบบที่กาหนดและนาเข้าสู่
ระบบคลังข้อมูล จานวน 1 ครั้ง ณ สานัก
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (เป็น
หน่วยงานที่พัฒนาระบบคลังข้อมูลฯ ให้ สกศ.
ในปีที่ผ่านมา)
4.ดาเนินการปฏิบัติงานจริงในการจัดกระทา

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

50

4,500,000

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

120,00

ผู้รับผิดชอบ
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ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน

ข้อมูลที่รวบรวมได้จากหน่วยงานต่าง ๆ
5.จัดทาข้อมูลเพื่อประกอบการยกร่างคู่มือ
การพัฒนา/ปรับปรุงระบบคลังข้อมูล เช่น
แผนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายการตัวชี้วัดที่ระบบนาเสนอผลได้ใน
รูปแบบตาราง กราฟ และเชิงพื้นที่ในรูปแบบ
แผนที่ประเทศไทย เป็นต้น
ผลผลิตที่ 2
กิจกรรมผลผลิตที่ 2
1.ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูล 1.ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 3 ครั้ง เมื่อวันที่
2.ตัวอย่างต้นแบบโปรแกรมทดลองนาร่อง 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558
ข้อมูลที่เชื่อมโยงในพื้นที่
และ 25 มีนาคม 2558 เพื่อรับทราบคาสั่ง
3.แผนปฏิบัติงานปี 2559
และรับทราบข้อมูลการดาเนินงานด้านระบบ
ข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณา
แนวทางการดาเนินงานพัฒนาระบบข้อมูล
และสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากรแบบกว้าง ๆ ซึ่งใน
เบื้องต้น เห็นควรให้ตั้งคณะทางานด้าน
กฎหมายรองรับการปฏิบัติงานด้านข้อมูลให้
สามารถเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
2.แต่งตั้งคณะทางาน 1 ชุด สนับสนุนการ
ดาเนินงานปฏิรูประบบข้อมูลและสารสนเทศ
ฯ คือ คณะทางานด้านกฎหมาย โดยมี รศ.
ปานใจ ธารทัศนวงศ์ เป็นประธานและ
กาหนดประชุมวันที่ 20 เมษายน 2558
3.โครง การประเมินความเป็น
เพื่อ พัฒนาเครื่องมือ วัดและประเมินผล 1.แนวทางการดาเนินโครงการประเมินความ
พลเมืองไทยของนักเรียนในระดับ ตลอดจนสนับสนุนการประเมินความเป็น เป็นพลเมืองไทยของนักเรียนในระดับ

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ

231,700
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ผลผลิต

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

พลเมืองไทยของนักเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ

4.โครงการ การประเมินการบังคับ
ใช้และส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย
การศึกษาและกฎหมายลาดับรอง
ที่ออกตามกฎหมายการศึกษา

1.ผลการติดตามประเมินการบังคับใช้
กฎหมายการศึกษา และปัญหาอุปสรรค
จากการปฏิบัติตามกฎหมายการศึกษา
และกฎหมายลาดับรองที่ออกตาม
กฎหมายการศึกษา
2.การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย
การศึกษาให้กับบุคลากรด้านกฎหมาย
และผู้เกี่ยวข้องในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
3.ข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดให้มีกฎหมาย
หรือปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกกฎหมาย
เกี่ยวกับการศึกษา
4.การสร้างความเข้มแข็งให้กับสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายการศึกษ

ผลการดาเนินงาน
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน
2.กรอบการวัดและประเมินผลด้านความเป็น
พลเมืองไทยของนักเรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3.คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
และคณะทางานโครงการประเมินความเป็น
เมือง
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์
สถานภาพกฎหมายเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป
การศึกษาในปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 28 – 31
มกราคม 2558 ณ จังหวัดชลบุรี
2.ประชุมระดมความคิด เรื่องการประเมินการ
บังคับใช้และส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย
การศึกษาและกฎหมายลาดับรองที่ออกตาม
กฎหมายการศึกษา ระหว่างวันที่ 17 – 19
กุมภาพันธ์ 2558 ณ จังหวัดพิษณุโลก
3.ประชุมระดมความคิด เรื่องการประเมินการ
บังคับใช้และส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย
การศึกษาและกฎหมายลาดับรองที่ออกตาม
กฎหมายการศึกษา

เป้าประสงค์ 8 : กระบวนการและวิธีการประเมินเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
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โครงการ
1.โครงการ ติดตาม และ
ประเมินผล การพัฒนาการศึกษา
ของชาติ

ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
ผลการพัฒนาการศึกษาในด้านการจัดการ 1.การติดตาม และประเมินผลการ พัฒนา
10
7,960,000
เรียนรู้ และการบริหารและการจัดการศึกษา การศึกษาตามแผนการศึกษา แห่งชาติ ฉบับ
และการประเมิน ผลการจัดการศึกษาใน ปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559)
ภาพรวม ตามแนวนโยบายด้านการศึกษาของ- ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่
ชาติ เช่น พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา ตัวบ่งชี้ /ตัวชี้วัดด้าน
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ปัจจัย กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์
2545 และ (ฉบับที่ 3) พ..ศ. 2553 แผนการ - จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของ
ศึกษาของชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 – หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามตัวบ่งชี้ /
2559) มาตรฐานการศึกษาชาติ และนโยบายด้ตัาวนชี้วัดผลการพัฒนาการศึกษา
การศึกษาของรัฐบาล
- จัดทา TOR เพื่อจ้างที่ปรึกษาดาเนินการติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาการศึกษาตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 –
2559) ระยะสิ้นสุดแผนฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
การจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่
- พิจารณาข้อเสนอโครงการของที่ปรึกษา
- ดาเนินการจ้างที่ปรึกษา
2.การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
- กากับติดตามผลการวิจัย การพัฒนาระบบ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (จ้าง
ที่ปรึกษา ศ .ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ) งวด
สุดท้ายโดยประชุมผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและให้ความเห็น และ
ตรวจรับงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
- ประสานกับนักวิจัยเพื่อพิจารณากรอบการ
ดาเนินงานการพัฒนาระบบติดตามและ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป
91,600

ผู้รับผิดชอบ
สปศ.
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โครงการ

ผลผลิต

2.โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล ผลผลิตที่ 1
สารสนเทศสาหรับการประเมินผล 1.ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสาหรับการ
การจัดการศึกษา
ประเมินผลการจัดการศึกษาที่ทันสมัย
อย่างน้อย 17 ตัวชี้วัด
2.คู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
คลังข้อมูลสารสนเทศสาหรับการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

ผลการดาเนินงาน
ประเมินผลการจัดการศึกษา ระยะที่ 2 โดยนา
ผลการวิจัยที่ได้จากการวิจัยของ ศ. ดร. สมหวัง
พิธิยานุวัฒน์ มาออกแบบและพัฒนาระบบการ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาที่
เชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายใน
การประเมินคุณภาพภายนอก การวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน และการติดตาม
ประเมินผลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมผลผลิตที่ 1
1.กาหนดแนวทางการปรับปรุงระบบ
คลังข้อมูล โดยกาหนดเลือกปรับปรุงตัวชี้วัดที่
มีอยู่แล้วในระบบ จานวน 20 ตัวชี้วัด ให้เป็น
ปัจจุบัน
2.รวบรวมข้อมูลด้านการศึกษา ด้านแรงงาน
ด้านสังคม ด้านสาธารณสุขจากหน่วยงาน
ต่างๆ ได้แก่ สมศ. ,สทศ. สานักงานสถิติ
แห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงยุติธรรม
3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความ
เข้าใจและฝึกปฏิบัติการจัดกระทาข้อมูลให้อยู่
ในตารางตามรูปแบบที่กาหนดและนาเข้าสู่
ระบบคลังข้อมูล จานวน 1 ครั้ง ณ สานัก
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4.ดาเนินการปฏิบัติงานจริงในการจัดกระทา
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากหน่วยงานต่าง ๆ
5.จัดทาข้อมูลเพื่อประกอบการยกร่างคู่มือ

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

50

4,500,000

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

120,00

ผู้รับผิดชอบ
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ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน

การพัฒนา/ปรับปรุงระบบคลังข้อมูล เช่น
แผนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายการตัวชี้วัดที่ระบบนาเสนอผลได้ใน
รูปแบบตาราง กราฟ และเชิงพื้นที่ในรูปแบบ
แผนที่ประเทศไทย เป็นต้น
ผลผลิตที่ 2
กิจกรรมผลผลิตที่ 2
1.ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูล 1.ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 3 ครั้ง เมื่อวันที่
2.ตัวอย่างต้นแบบโปรแกรมทดลองนาร่อง 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558
ข้อมูลที่เชื่อมโยงในพื้นที่
และ 25 มีนาคม 2558 เพื่อรับทราบคาสั่ง
3.แผนปฏิบัติงานปี 2559
และรับทราบข้อมูลการดาเนินงานด้านระบบ
ข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณา
แนวทางการดาเนินงานพัฒนาระบบข้อมูล
และสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากรแบบกว้าง ๆ ซึ่งใน
เบื้องต้น เห็นควรให้ตั้งคณะทางานด้าน
กฎหมายรองรับการปฏิบัติงานด้านข้อมูลให้
สามารถเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
2.แต่งตั้งคณะทางาน 1 ชุด สนับสนุนการ
ดาเนินงานปฏิรูประบบข้อมูลและสารสนเทศ
ฯ คือ คณะทางานด้านกฎหมาย โดยมี รศ.
ปานใจ ธารทัศนวงศ์ เป็นประธาน และ
กาหนดประชุมนัดแรกวันที่ 20 เมษายน
2558
3.โครง การประเมินความเป็น
เพื่อ พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
พลเมืองไทยของนักเรียนในระดับ ตลอดจนสนับสนุนการประเมินความเป็น

1.แนวทางการดาเนินโครงการประเมินความ
เป็นพลเมืองไทยของนักเรียนในระดับ

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป
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โครงการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลผลิต
พลเมืองไทยของนักเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ

ผลการดาเนินงาน

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

การศึกษา ขั้นพื้นฐาน
2.กรอบการวัดและประเมินผลด้านความเป็น
พลเมืองไทยของนักเรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3.คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
และคณะทางานโครงการประเมินความเป็น
เมือง

เป้าประสงค์ 10 :
1.บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดทานโยบายและแผน การวิจัย การประเมิน การยกร่างกฎหมาย

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ
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โครงการ
โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของ สกศ.

ผลผลิต
1.พัฒนาข้าราชการให้สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจาสายงาน
2.พัฒนาและเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับ
ข้าราชการมีขวัญกาลังในการปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า
และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
1.เรียนรู้ตามรอยเบื้องยุคลบาท
2.สร้างความเข้าใจ UNDO
3.สานสัมพันธ์ 3 สภา
4.อบรมลูกเสือ

เป้าประสงค์ 11 :
2.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยและเพียงพอต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
30
2,763,900

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป
เบิกจ่าย
359,873
ผูกพัน
363,435

ผู้รับผิดชอบ
สอ.
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โครงการ
1.โครงการ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและบริการภาครัฐ

ผลผลิต
1.การให้บริการซ่อมบารุงและแก้ปัญหา
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สกศ. ทั้ง
อาคาร 1 และอาคารโปร่ง-ศรี ให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การบารุงรักษาและต่ออายุใช้งาน
ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์
3. การต่ออายุโดเมนเว็บไซต์หลักและ
เว็บไซต์ย่อย สกศ.
4.การพัฒนาเว็บไซต์สานั กงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5. การจัดทาเครือข่ายและห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับอาคาร
สานักงานที่ปรับปรุงใหม่ (อาคาร 2)

ผลการดาเนินงาน

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
ทีใ่ ช้ไป
1.การบริการซ่อมบารุงและแก้ปัญหา ระบบ
70
1,800,000
เบิกจ่าย
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย สกศ. ทั้งอาคาร 1
133,590 บาท
และอาคาร โปร่ง-ศรี เป็นไปด้วยความ
ก่อหนี้ผูกพัน
เรียบร้อย และได้มีการต่ออายุการใช้งาน
1,098,124
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาหรับอาคารเช่าโปร่งบาท
ศรี เป็น 2 ระยะต่อเนื่อง จนถึงเดือนมิถุนายน
2558
2.ควบคุมการแก้ไขปัญหาการถูกโจมตีจากผู้
ไม่ประสงค์ดี (Hacker) ต่อเว็บไซต์สานักงาน
เลขาธิการ สภาการศึกษา การกู้คืนข้อมูลใน
เวลาที่รวดเร็วที่สุด การทบทวนแผนการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
การสารองข้อมูลและการรายงานผลการแก้ไข
ปัญหาต่อผู้บังคับบัญชา
3. ดาเนินการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ใหม่โดยใช้เงินเหลือจ่ายปี 2557
จานวน 3 รายการ คือ
3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน 4 เครื่อง
3.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี
แบบ Network จานวน 1 เครื่อง
3.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ /ชนิด LED สี จานวน ๒ เครื่อง
ทดสอบและติดตั้งครุภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการ
จัดซื้อเพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชารุด
4.ปรับปรุงฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้
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โครงการ

ผลผลิต

2. โครงการพัฒนาระบบ
1.ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสาหรับการ
คลังข้อมูลสารสนเทศสาหรับการ ประเมินผลการจัดการศึกษาที่ทันสมัย
ประเมินผลการจัดการศึกษา
อย่างน้อย 17 ตัวชี้วัด
2.คู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
คลังข้อมูลสารสนเทศสาหรับการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

ผลการดาเนินงาน
มีข้อมูลที่ ถูกต้อง ทันสมัย สามารถนาไปใช้
อ้างอิงการจัดทางบประมาณได้
5.บารุงรักษาและต่ออายุใช้งานซอฟท์แวร์
ลิขสิทธิ์จานวน 7 รายการ
6.ต่ออายุโดเมนเว็บไซต์หลักและเว็บไซต์ย่อย
สกศ.จานวน 3 โดเมน
7.ปรับปรุงฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์และข่าวสารบน
หน้าเว็บไซต์สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาให้มีความถูกต้องทันสมัย
8.สารวจสถานที่และเตรียมจัดทาเครือข่าย
และห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับอาคาร
สานักงานที่ปรับปรุงใหม่ (อาคาร 2)
1. กาหนดแนวทางการปรับปรุง
ระบบ
คลังข้อมูล โดยกาหนดเลือกปรั บปรุง ตัวชี้ วัด
ที่มีในระบบ 20 ตัวชี้วัด ให้เป็นปัจจุบัน
2.รวบรวมข้อมูลด้าน การศึกษา ด้านแรงงาน
ด้านสังคม ด้านสาธารณสุขจากหน่วยงาน
ต่างๆ ได้แก่ สมศ. สทศ . สานักงานสถิติ
แห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงยุติธรรม
3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความ
เข้าใจและฝึกปฏิบัติการจัดกระทาข้อมูลให้อยู่
ในตารางตามรูปแบบที่กาหนดและนาเข้าสู่
ระบบคลังข้อมูล จานวน 1 ครั้ง ณ สานัก
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (เป็น
หน่วยงานที่พัฒนาระบบคลังข้อมูลฯ ให้ สกศ.

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

50

4,500,000

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ

120,000

สวพ.
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โครงการ

ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน

ในปีที่ผ่านมา)
4.ดาเนินการปฏิบัติงานจริงในการจัดกระทา
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากหน่วยงานต่าง ๆ
5.จัดทาข้อมูลเพื่อประกอบการยกร่างคู่มือ
การพัฒนา/ปรับปรุงระบบคลังข้อมูล เช่น
แผนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายการตัวชี้วัดที่ระบบนาเสนอผลได้ใน
รูปแบบตาราง กราฟ และเชิงพื้นที่ในรูปแบบ
แผนที่ประเทศไทย เป็นต้น
1.ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 3 ครั้ง เมื่อวันที่
1.ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูล 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558
2.ตัวอย่างต้นแบบโปรแกรมทดลองนาร่อง และ 25 มีนาคม 2558 เพื่อรับทราบคาสั่ง
ข้อมูลที่เชื่อมโยงในพื้นที่
และรับทราบข้อมูลการดาเนินงานด้านระบบ
3.แผนปฏิบัติงานปี 2559
ข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณา
แนวทางการดาเนินงานพัฒนาระบบข้อมูล
และสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากรแบบกว้าง ๆ ซึ่งใน
เบื้องต้น เห็นควรให้ตั้งคณะทางานด้าน
กฎหมายรองรับการปฏิบัติงานด้านข้อมูล
2.แต่งตั้งคณะทางาน 1 ชุด สนับสนุนการ
ดาเนินงานปฏิรูประบบข้อมูลฯ คือ
คณะทางานด้านกฎหมาย โดยมี รศ.ปานใจ
ธารทัศนวงศ์ เป็นประธาน

เป้าประสงค์ 12 : องค์กรมีระบบการสร้างขวัญและกาลังใจ ทาให้บุคลากรมีความรักและผูกพันต่อองค์กร

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

35

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ
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โครงการ
1.โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของ สกศ

ผลผลิต
1.พัฒนาข้าราชการให้สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจาสายงาน
2.พัฒนาและเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับ
ข้าราชการมีขวัญกาลังในการปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า
และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
1.เรียนรู้ตามรอยเบื้องยุคลบาท
2.สร้างความเข้าใจ UNDO
3.สานสัมพันธ์ 3 สภา
4.อบรมลูกเสือ

เป้าประสงค์ 13 : องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
30
2,763,900

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป
เบิกจ่าย
359,873
ผูกพัน
363,435

ผู้รับผิดชอบ
สอ.
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โครงการ
1.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลระบบบริหารจัดการ
ของสานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา

ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน

เพื่อกระตุ้นและผลักดันการดาเนินงานของ 1.แผนปฏิบัติราชการ ของ สกศ. ประจาปี
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาให้บรรลุผลงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ในแผน - จัดทา แผนปฏิบัติราชการ ของ สกศ.
ยุทธศาสตร์ สานักงานเลขาธิการสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วเสร็จ
การศึกษา พ.ศ. 2558 – 2561 อันจะเอื้อให้ - จัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการรายวัน
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นองค์กรรายสัปดาห์และรายเดือน ส่ง คสช. และสป.
แห่งการเรียนรู้ที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา ศธ.
นโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาของ 2.แผนปฏิบัติราชการ ของ ก.พ.ร. ประจาปี
ชาติ รวมทั้งการวิจัยและประเมินผล
งบประมาณ พ.ศ. 2558
การศึกษาที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
- จัดทา แผนปฏิบัติราชการ ของ ก.พ.ร.
ประสิทธิผลต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วเสร็จ
3.จัดทาข้อเสนอบทบาทของ สกศ.
- จัดประชุมคณะกรรมการอานวยการ/
คณะทางาน 10 ครั้ง
- จัดทาร่าง ข้อเสนอบทบาทที่ควรจะเป็นของ
สกศ.
4.จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
- เจรจานอกรอบกับผู้ประสานงานของ
สานักงาน ก.พ.ร. และรายงานผล การเจรจา
ต่อผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารทุกระดับ
มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 จนกระทั่งได้มติ
สุดท้ายเมื่อเดือนมกราคม2558
- จัดทาคา รับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ผู้บริหาร
แต่ละระดับและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับลงนาม

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
635,900

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

กพร.

-

60,000

140,000

ผู้รับผิดชอบ

45,355
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โครงการ

ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน
เรียบร้อยแล้ว
5.แผนส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิง
ชายของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดทา
งบประมาณที่คานึงถึงบทบาท หญิงชาย เมื่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
- อยู่ระหว่างการจัดทารายงานการอบรม
6.แผนยุทธศาสตร์สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา พ.ศ. 2558 – 2561
- วิเคราะห์ SWOT ในเบื้องต้น และกาลังจะ
เริ่มดาเนินการประชุม ในวันที่ 23 เมษายน
2558
7.นโยบายและแผนปฏิบัติการกากับดูแล
องค์การที่ดีแบบบูรณาการ (ฉบับปรับปรุง)
พ.ศ. 2558 – 2561 ของสานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
- ศึกษานโยบายและแผนปฏิบัติการกากับ
ดูแลองค์การที่ดีแบบบูรณาการ ฉบับเดิมกับ
แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและมาตรฐานการสร้างความ
โปร่งใสของสานักงาน ก.พ. ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การสังเคราะห์ข้อมูล
8.การพิจารณาการจัดสรรเงินรางวัลตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
- งานนี้ไม่ต้องดาเนินการเพราะปี 2556 สกศ.

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
192,900

129,000

37,600

4,650

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป
78,000

ผู้รับผิดชอบ
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โครงการ

ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน
ไม่มีเงินกันเหลื่อมปีที่จะนามาจัดสรรเงิน
รางวัล
9.งานรายงานผลการ ประเมิน ตามมาตรฐาน
ความโปร่งใส ของสานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา ประจาปี 2558
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการจัดทา
มาตรฐานความโปร่งใส และคณะทางานจัดทา
มาตรฐานความโปร่งใสของ สกศ.
- ประชุมรับทราบมาตรฐานความโปร่งใสของ
ส่วนราชการ ปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 24
มีนาคม 2558
- จัดทาแผนการดาเนินการศึกษาวิเคราะห์
มาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
ปี พ.ศ. 2558
10.งานจัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปี
2558
- อยู่ระหว่างการติดตามและจัดทารายงานผล
รอบ 9 เดือนซึ่งกาหนดส่งสานักงาน ก.พ.ร.
ในเดือนมิถุนายน 2558
11.งานจัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมการสร้าง
จิตสานึก คุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ตลอดจนการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในสานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา เพื่อปลูกฝังค่านิยมองค์กรสู่วิถีการ
ทางานอย่างเป็นรูปธรรม

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
61,250

114,000

-

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ
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โครงการ

2.โครงการยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐของ
สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา

ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน

- แผนการรณรงค์ ส่งเสริมการสร้างจิตสานึก
คุณธรรม จริยธรรม
1.เพื่อให้ผู้บริหาร คณะทางานพัฒนา 1.การปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแต่ละ ภาครัฐ เพื่อให้สามารถผ่านการตรวจประเมิน
คณะ และบุคลากรของสานักงานฯ มี
ขั้นพื้นฐาน
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนา
-ทบทวนผลการตรวจประเมินขั้นพื้นฐานปี
เครื่องมือในการบริหารจัดการที่เหมาะสม 2557
มาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่าง - แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการและ
ต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงสามารถ
คณะทางานรายหมวด
ดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรได้อย่าง - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาระบบ
มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการ บริหารระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2558 เพื่อ
บริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ
แจกแจงรายการข้อมูลที่จาเป็น พร้อมทั้ง
2.เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิเคราะห์รายการจะต้องเตรียมเพิ่มเติม ให้
แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการ
ครอบคลุมทุกประเด็นคาถาม
จัดการความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในสกศ. - แผนปฏิบัติการ PMQA สกศ.
รวมถึงการจัดทาแผนกลยุทธ์องค์กรแห่งการ - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานราย
เรียนรู้สาหรับ สกศ. แผนที่ความรู้สาหรับ หมวดทั้ง 6 หมวด หมวดละ 3 วัน ระหว่าง
สกศ. แผนการจัดการความรู้ให้สอดคล้อง วันที่ 11 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 เพื่อ
กับแผนกลยุทธ์องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อ จัดทาแนวทางการดาเนินงานเฉพาะกิจ
พัฒนาทักษะการถอดองค์ความรู้ที่จาเป็น 2.การจัดการความรู้เพื่อการวางแผนและ
สาหรับคนในองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่
บริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลอย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับภารกิจของ สกศ.
สาหรับบุคลากร สกศ.
3.เพื่อเผยแพร่สัมฤทธิผลการดาเนินงาน - การติดตามผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของ
รุ่นที่ 1 (3 ครั้ง)
สานักงานฯ ประจาปี 2558 สู่สาธารณชน - ประชุมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 2 (1 ครั้ง)
- การติดตามผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
1,313,,000

612,000

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ

กพร.
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โครงการ

ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน

รุ่นที่ 2 (3 ครั้ง)
3.การทบทวนและวิเคราะห์ครงสร้
โ างสานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ประจาปี
งบประมาณ 2558 ที่สอดคล้องนโยบาย
รัฐบาลและยุทธศาสตร์ประเทศ
- ยังไม่ได้ดาเนินการ อยู่ระหว่างรอมติ ที่
ชัดเจนจากคณะกรรมการอานวยการปฏิรูป
การศึกษา
4.วิเคราะห์และวางแผนการดาเนินงานการ
จัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วย
วิธีการศึกษาเอกสาร งานวิจัย บทสรุป
ผู้บริหาร รายงานประจาปี และการประชุม
ร่วมกับ CKO และ KM Team
- ทบทวนคาสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้
ซึ่งเดิมมีการแต่งตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2556
5.จัดทารายงานประจาปี 2558
-งานนี้จะเริ่มดาเนินการประมาณเดือน
กรกฎาคม 2558
3.โครงการประเมินคุณธรรมและ 1.เพื่อประเมินความมีคุณธรรมและความ 1.จัดประชุมประเมินคุณธรรมและ ความ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
โปร่งใสในการทางานของสานักงานเลขาธิการโปร่งใสบุคลากร สกศ.
ของสานักงานเลขาธิการสภา
สภาการศึกษา
2.ศึกษา เอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการ ประเมิน
การศึกษา
2.เพื่อวิเคราะห์หาจุดอ่อนหรือจุดบกพร่องที่ คุณธรรมและความโปร่งใสในการทางาน (ITA)
ทาให้เกิดความไม่โปร่งใสในการดาเนินงาน 3.ประสานบุคลากร สกศ. เพื่อเข้าร่วม
3.เพื่อพัฒนากระบวนการหรือระบบที่ทาให้ คณะกรรมการ/คณะทางานเพื่อดาเนินงาน
การดาเนินงานโปร่งใส ตรวจสอบได้
ตามความเหมาะสม
4.เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ ความ 4.ประสานขอแบบสอบถามจาก ปปช. และ

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ

25,200

กพร.

325,000

1,900,000

500,000
30

1,000,000
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โครงการ

ผลผลิต
เข้าใจให้แก่ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง

ผลการดาเนินงาน
นามาปรับให้เข้ากับบริบทของ สกศ.
5.จัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อ
สร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต ของ สก
ศ. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
6.รวบรวมข้อมูลบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของสานักงานฯ เพื่อการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

เป้าประสงค์ 4 : องค์ความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์และทันสมัยสามารถนาไปพัฒนานโยบายและแผนได้

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ
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โครงการ
1.โครงการพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการเพื่อเตรียมการ
ปฏิรูปกฎหมายการศึกษา

ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน

1.เพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหาร
จัดการกฎหมายการศึกษาและเพื่อ
เตรียมการปฏิรูปกฎหมายการศึกษา
2.เพื่อสนับสนุนกลไกการบริหารจัดการ
กฎหมายการศึกษาให้มีเอกภาพและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
3.เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง

1.ดาเนินการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูป
กฎหมายการศึกษาครั้งที่ 1 วันที่ 6 มีนาคม
2558
2.ดาเนินการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูป
กฎหมายการศึกษาครั้งที่ 2 วันที่ 12 มีนาคม
2558
3.ดาเนินการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูป
กฎหมายการศึกษาครั้งที่ 3 วันที่ 20 มีนาคม
2558
4.ดาเนินการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูป
กฎหมายการศึกษาครั้งที่ 4 วันที่ 27 มีนาคม
2558

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
3
3,450,000

เป้าประสงค์ 9 : สาระหรือข้อเสนอแนะในทางกฎหมายได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย/หัวหน้าส่วนราชการ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป
137,590

ผู้รับผิดชอบ
สกม.

84

โครงการ
1.โครงการพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการเพื่อเตรียมการ
ปฏิรูปกฎหมายการศึกษา

เป้าประสงค์ 10 :

ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน

1.เพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหาร
จัดการกฎหมายการศึกษาและเพื่อ
เตรียมการปฏิรูปกฎหมายการศึกษา
2.เพื่อสนับสนุนกลไกการบริหารจัดการ
กฎหมายการศึกษาให้มีเอกภาพและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
3.เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง

1.ดาเนินการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูป
กฎหมายการศึกษาครั้งที่ 1 วันที่ 6 มีนาคม
2558
2.ดาเนินการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูป
กฎหมายการศึกษาครั้งที่ 2 วันที่ 12 มีนาคม
2558
3.ดาเนินการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูป
กฎหมายการศึกษาครั้งที่ 3 วันที่ 20 มีนาคม
2558
4.ดาเนินการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูป
กฎหมายการศึกษาครั้งที่ 4 วันที่ 27 มีนาคม
2558

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
3
3,450,000

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป
137,590

ผู้รับผิดชอบ
สกม.
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1.บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดทานโยบายและแผน การวิจัย การประเมิน การยกร่างกฎหมาย
โครงการ
โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของ สกศ.

เป้าประสงค์ 11 :

ผลผลิต
1.พัฒนาข้าราชการให้สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจาสายงาน
2.พัฒนาและเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับ
ข้าราชการมีขวัญกาลังในการปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า
และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
1.เรียนรู้ตามรอยเบื้องยุคลบาท
2.สร้างความเข้าใจ UNDO
3.สานสัมพันธ์ 3 สภา
4.อบรมลูกเสือ

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
30
2,763,900

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป
เบิกจ่าย
359,873
ผูกพัน
363,435

ผู้รับผิดชอบ
สอ.

86

2.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยและเพียงพอต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
โครงการ
1.โครงการ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและบริการภาครัฐ

ผลผลิต
1.การให้บริการซ่อมบารุงและแก้ปัญหา
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สกศ. ทั้ง
อาคาร 1 และอาคารโปร่ง-ศรี ให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การบารุงรักษาและต่ออายุใช้งาน
ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์
3. การต่ออายุโดเมนเว็บไซต์หลักและ
เว็บไซต์ย่อย สกศ.
4.การพัฒนาเว็บไซต์สานั กงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5. การจัดทาเครือข่ายและห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับอาคาร
สานักงานที่ปรับปรุงใหม่ (อาคาร 2)

ผลการดาเนินงาน

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
ทีใ่ ช้ไป
1.การบริการซ่อมบารุงและแก้ปัญหา ระบบ
70
1,800,000
เบิกจ่าย
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย สกศ. ทั้งอาคาร 1
133,590 บาท
และอาคาร โปร่ง-ศรี เป็นไปด้วยความ
ก่อหนี้ผูกพัน
เรียบร้อย และได้มีการต่ออายุการใช้งาน
1,098,124
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาหรับอาคารเช่าโปร่งบาท
ศรี เป็น 2 ระยะต่อเนื่อง จนถึงเดือนมิถุนายน
2558
2.ควบคุมการแก้ไขปัญหาการถูกโจมตีจากผู้
ไม่ประสงค์ดี (Hacker) ต่อเว็บไซต์สานักงาน
เลขาธิการ สภาการศึกษา การกู้คืนข้อมูลใน
เวลาที่รวดเร็วที่สุด การทบทวนแผนการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
การสารองข้อมูลและการรายงานผลการแก้ไข
ปัญหาต่อผู้บังคับบัญชา
3. ดาเนินการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ใหม่โดยใช้เงินเหลือจ่ายปี 2557
จานวน 3 รายการ คือ
3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน 4 เครื่อง
3.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี
แบบ Network จานวน 1 เครื่อง
3.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ /ชนิด LED สี จานวน ๒ เครื่อง
ทดสอบและติดตั้งครุภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการ
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โครงการ

ผลผลิต

2. โครงการพัฒนาระบบ
1.ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสาหรับการ
คลังข้อมูลสารสนเทศสาหรับการ ประเมินผลการจัดการศึกษาที่ทันสมัย
ประเมินผลการจัดการศึกษา
อย่างน้อย 17 ตัวชี้วัด
2.คู่มือการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
คลังข้อมูลสารสนเทศสาหรับการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

ผลการดาเนินงาน
จัดซื้อเพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชารุด
4.ปรับปรุงฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้
มีข้อมูลที่ ถูกต้อง ทันสมัย สามารถนาไปใช้
อ้างอิงการจัดทางบประมาณได้
5.บารุงรักษาและต่ออายุใช้งานซอฟท์แวร์
ลิขสิทธิ์จานวน 7 รายการ
6.ต่ออายุโดเมนเว็บไซต์หลักและเว็บไซต์ย่อย
สกศ.จานวน 3 โดเมน
7.ปรับปรุงฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์และข่าวสารบน
หน้าเว็บไซต์สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาให้มีความถูกต้องทันสมัย
8.สารวจสถานที่และเตรียมจัดทาเครือข่าย
และห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับอาคาร
สานักงานที่ปรับปรุงใหม่ (อาคาร 2)
1. กาหนดแนวทางการปรับปรุง
ระบบ
คลังข้อมูล โดยกาหนดเลือกปรั
บปรุง
(Update) ตัวชี้วัดที่มีอยู่แล้วในระบบ จานวน
20 ตัวชี้วัด ให้เป็นปัจจุบัน
2.รวบรวมข้อมูลด้าน การศึกษา ด้านแรงงาน
ด้านสังคม ด้านสาธารณสุขจากหน่วยงาน
ต่างๆ ได้แก่ สมศ. สทศ . สานักงานสถิติ
แห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงยุติธรรม
3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความ
เข้าใจและฝึกปฏิบัติการจัดกระทาข้อมูลให้อยู่
ในตารางตามรูปแบบที่กาหนดและนาเข้าสู่

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

50

35

4,500,000

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ

120,000

สวพ.
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โครงการ

ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน

ระบบคลังข้อมูล จานวน 1 ครั้ง ณ สานัก
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (เป็น
หน่วยงานที่พัฒนาระบบคลังข้อมูลฯ ให้ สกศ.
ในปีที่ผ่านมา)
4.ดาเนินการปฏิบัติงานจริงในการจัดกระทา
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากหน่วยงานต่าง ๆ
5.จัดทาข้อมูลเพื่อประกอบการยกร่างคู่มือ
การพัฒนา/ปรับปรุงระบบคลังข้อมูล เช่น
แผนภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายการตัวชี้วัดที่ระบบนาเสนอผลได้ใน
รูปแบบตาราง กราฟ และเชิงพื้นที่ในรูปแบบ
แผนที่ประเทศไทย เป็นต้น
1.ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูล 1.ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 3 ครั้ง เมื่อวันที่
2.ตัวอย่างต้นแบบโปรแกรมทดลองนาร่อง 16 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558
ข้อมูลที่เชื่อมโยงในพื้นที่
และ 25 มีนาคม 2558 เพื่อรับทราบคาสั่ง
3.แผนปฏิบัติงานปี 2559
และรับทราบข้อมูลการดาเนินงานด้านระบบ
ข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณา
แนวทางการดาเนินงานพัฒนาระบบข้อมูล
และสารสนเทศ ซึ่งในเบื้องต้น เห็นควรให้ตั้ง
คณะทางานด้านกฎหมายรองรับการ
ปฏิบัติงานด้านข้อมูล
2.แต่งตั้งคณะทางาน 1 ชุด สนับสนุนการ
ดาเนินงานปฏิรูประบบข้อมูลและสารสนเทศ
ฯ คือ คณะทางานด้านกฎหมาย โดยมี รศ.
ปานใจ ธารทัศนวงศ์ เป็นประธาน

เป้าประสงค์ 12 : องค์กรมีระบบการสร้างขวัญและกาลังใจ ทาให้บุคลากรมีความรักและผูกพันต่อองค์กร

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ
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โครงการ
1.โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของ สกศ

ผลผลิต
1.พัฒนาข้าราชการให้สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจาสายงาน
2.พัฒนาและเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับ
ข้าราชการมีขวัญกาลังในการปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า
และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
1.เรียนรู้ตามรอยเบื้องยุคลบาท
2.สร้างความเข้าใจ UNDO
3.สานสัมพันธ์ 3 สภา
4.อบรมลูกเสือ

เป้าประสงค์ 13 : องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
30
2,763,900

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป
เบิกจ่าย
359,873
ผูกพัน
363,435

ผู้รับผิดชอบ
สอ.
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โครงการ
1.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลระบบบริหารจัดการ
ของสานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา

ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน

เพื่อกระตุ้นและผลักดันการดาเนินงานของ 1.แผนปฏิบัติราชการ ของ สกศ. ประจาปี
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาให้บรรลุผลงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ในแผน - จัดทา แผนปฏิบัติราชการ ของ สกศ.
ยุทธศาสตร์ สานักงานเลขาธิการสภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วเสร็จ
การศึกษา พ.ศ. 2558 – 2561 อันจะเอื้อให้ - จัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการรายวัน
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นองค์กรรายสัปดาห์และรายเดือน ส่ง คสช. และสป.
แห่งการเรียนรู้ที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา ศธ.
นโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาของ 2.แผนปฏิบัติราชการ ของ ก.พ.ร. ประจาปี
ชาติ รวมทั้งการวิจัยและประเมินผล
งบประมาณ พ.ศ. 2558
การศึกษาที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
- จัดทา แผนปฏิบัติราชการ ของ ก.พ.ร.
ประสิทธิผลต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วเสร็จ
3.จัดทาข้อเสนอบทบาทของ สกศ.
- จัดประชุมคณะกรรมการอานวยการ/
คณะทางาน 10 ครั้ง
- จัดทาร่าง ข้อเสนอบทบาทที่ควรจะเป็นของ
สกศ.
4.จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
- เจรจานอกรอบกับผู้ประสานงานของ
สานักงาน ก.พ.ร. และรายงานผล การเจรจา
ต่อผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารทุกระดับ
มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 จนกระทั่งได้มติ
สุดท้ายเมื่อเดือนมกราคม2558
- จัดทาคา รับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ผู้บริหาร

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
635,900

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

กพร.

45,355
60,000

140,000

ผู้รับผิดชอบ
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โครงการ

ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน
แต่ละระดับและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับลงนาม
เรียบร้อยแล้ว
5.แผนส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิง
ชายของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดทา
งบประมาณที่คานึงถึงบทบาท หญิงชาย เมื่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
- อยู่ระหว่างการจัดทารายงานการอบรม
6.แผนยุทธศาสตร์สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา พ.ศ. 2558 – 2561
- วิเคราะห์ SWOT ในเบื้องต้น และกาลังจะ
เริ่มดาเนินการประชุม ในวันที่ 23 เมษายน
2558
7.นโยบายและแผนปฏิบัติการกากับดูแล
องค์การที่ดีแบบบูรณาการ (ฉบับปรับปรุง)
พ.ศ. 2558 – 2561 ของสานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
- ศึกษานโยบายและแผนปฏิบัติการกากับ
ดูแลองค์การที่ดีแบบบูรณาการ ฉบับเดิมกับ
แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและมาตรฐานการสร้างความ
โปร่งใสของสานักงาน ก.พ. ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การสังเคราะห์ข้อมูล
8.การพิจารณาการจัดสรรเงินรางวัลตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ
192,900

129,000

37,600

4,650

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป
78,000

ผู้รับผิดชอบ
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โครงการ

ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
- งานนี้ไม่ต้องดาเนินการเพราะปี 2556 สกศ.
ไม่มีเงินกันเหลื่อมปีที่จะนามาจัดสรรเงิน
รางวัล
9.งานรายงานผลการ ประเมิน ตามมาตรฐาน
ความโปร่งใส ของสานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา ประจาปี 2558
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการจัดทา
มาตรฐานความโปร่งใส และคณะทางานจัดทา
มาตรฐานความโปร่งใสของ สกศ.
- ประชุมรับทราบมาตรฐานความโปร่งใสของ
ส่วนราชการ ปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 24
มีนาคม 2558
- จัดทาแผนการดาเนินการศึกษาวิเคราะห์
มาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
ปี พ.ศ. 2558
10.งานจัดทารายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปี
2558
- อยู่ระหว่างการติดตามและจัดทารายงานผล
รอบ 9 เดือนซึ่งกาหนดส่งสานักงาน ก.พ.ร.
ในเดือนมิถุนายน 2558
11.งานจัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมการสร้าง
จิตสานึก คุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ตลอดจนการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในสานักงานเลขาธิการสภา

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

61,250

114,000

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ
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โครงการ

2.โครงการยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐของ
สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา

ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน

การศึกษา เพื่อปลูกฝังค่านิยมองค์กรสู่วิถีการ
ทางานอย่างเป็นรูปธรรม
- แผนการรณรงค์ ส่งเสริมการสร้างจิตสานึก
คุณธรรม จริยธรรม
1.เพื่อให้ผู้บริหาร คณะทางานพัฒนา 1.การปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแต่ละ ภาครัฐ เพื่อให้สามารถผ่านการตรวจประเมิน
คณะ และบุคลากรของสานักงานฯ มี
ขั้นพื้นฐาน
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนา
-ทบทวนผลการตรวจประเมินขั้นพื้นฐานปี
เครื่องมือในการบริหารจัดการที่เหมาะสม 2557
มาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่าง - แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการและ
ต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงสามารถ
คณะทางานรายหมวด
ดาเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรได้อย่าง - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาระบบ
มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการ บริหารระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2558 เพื่อ
บริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ
แจกแจงรายการข้อมูลที่จาเป็น พร้อมทั้ง
2.เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิเคราะห์รายการจะต้องเตรียมเพิ่มเติม ให้
แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการ
ครอบคลุมทุกประเด็นคาถาม
จัดการความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในสกศ. - แผนปฏิบัติการ PMQA สกศ.
รวมถึงการจัดทาแผนกลยุทธ์องค์กรแห่งการ - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานราย
เรียนรู้สาหรับ สกศ. แผนที่ความรู้สาหรับ หมวดทั้ง 6 หมวด หมวดละ 3 วัน ระหว่าง
สกศ. แผนการจัดการความรู้ให้สอดคล้อง วันที่ 11 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 เพื่อ
กับแผนกลยุทธ์องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อ จัดทาแนวทางการดาเนินงานเฉพาะกิจ
พัฒนาทักษะการถอดองค์ความรู้ที่จาเป็น 2.การจัดการความรู้เพื่อการวางแผนและ
สาหรับคนในองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่
บริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลอย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับภารกิจของ สกศ.
สาหรับบุคลากร สกศ.
3.เพื่อเผยแพร่สัมฤทธิผลการดาเนินงาน - การติดตามผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของ
รุ่นที่ 1 (3 ครั้ง)

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ

1,313,,000

612,000

กพร.
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โครงการ

ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน

สานักงานฯ ประจาปี 2558 สู่สาธารณชน - ประชุมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 2 (1 ครั้ง)
- การติดตามผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
รุ่นที่ 2 (3 ครั้ง)
3.การทบทวนและวิเคราะห์ครงสร้
โ างสานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ประจาปี
งบประมาณ 2558 ที่สอดคล้องนโยบาย
รัฐบาลและยุทธศาสตร์ประเทศ
- ยังไม่ได้ดาเนินการ อยู่ระหว่างรอมติ ที่
ชัดเจนจากคณะกรรมการอานวยการปฏิรูป
การศึกษา
4.วิเคราะห์และวางแผนการดาเนินงานการ
จัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วย
วิธีการศึกษาเอกสาร งานวิจัย บทสรุป
ผู้บริหาร รายงานประจาปี และการประชุม
ร่วมกับ CKO และ KM Team
- ทบทวนคาสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้
ซึ่งเดิมมีการแต่งตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2556
5.จัดทารายงานประจาปี 2558
-งานนี้จะเริ่มดาเนินการประมาณเดือน
กรกฎาคม 2558
3.โครงการประเมินคุณธรรมและ 1.เพื่อประเมินความมีคุณธรรมและความ 1.จัดประชุมประเมินคุณธรรมและ ความ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
โปร่งใสในการทางานของสานักงานเลขาธิการโปร่งใสบุคลากร สกศ.
ของสานักงานเลขาธิการสภา
สภาการศึกษา
2.ศึกษา เอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการ ประเมิน
การศึกษา
2.เพื่อวิเคราะห์หาจุดอ่อนหรือจุดบกพร่องที่ คุณธรรมและความโปร่งใสในการทางาน (ITA)
ทาให้เกิดความไม่โปร่งใสในการดาเนินงาน 3.ประสานบุคลากร สกศ. เพื่อเข้าร่วม
3.เพื่อพัฒนากระบวนการหรือระบบที่ทาให้ คณะกรรมการ/คณะทางานเพื่อดาเนินงาน

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ

25,200

กพร.

325,000

1,900,000

500,000
30

1,000,000
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โครงการ

ผลผลิต

ผลการดาเนินงาน

การดาเนินงานโปร่งใส ตรวจสอบได้
4.เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้แก่ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง

ตามความเหมาะสม
4.ประสานขอแบบสอบถามจาก ปปช. และ
นามาปรับให้เข้ากับบริบทของ สกศ.
5.จัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อ
สร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต ของ สก
ศ. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
6.รวบรวมข้อมูลบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของสานักงานฯ เพื่อการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

สัดส่วนงานที่ งบประมาณ
แล้วเสร็จ (%)
ที่ได้รับ

งบประมาณ
ทีใ่ ช้ไป

ผู้รับผิดชอบ

96

ภาคผนวก
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การจัดสรรงบประมาณจาแนกตามเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมสาคัญ งบประมาณ เวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ และความสอดคล้องกับนโยบาย
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณในส่วนงบรายจ่ายอื่นให้กับสานักต่างๆ โดยยึดหลักการดาเนินงานให้สอดคล้องกับประเด็นเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมสาคัญ งบประมาณ เวลาดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ทั้งนี้ โดยมีผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรมสาคัญ รวมจานวน 44 งาน/โครงการ เป็นเงินงบประมาณรายจ่ายอื่นทั้งสิ้น 109,743,200 บาท
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