
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

1. งบประมาณรายจ่าย 
ส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปี

งบประมาณ พ .ศ. 2560 จากส านักงานปลัดกระทรวง  ตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษากิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงาน
ส านักงานรัฐมนตรี กิจกรรมย่อยสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีและประสานนโยบายระหว่างกระทรวง  
จ านวนรวมทั้งสิ้น 9,285,100 บาท แบ่งเป็นงบประมาณ ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทน ใช้สอย  และวัสดุ จ านวน 9,260,100 บาท เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 จ านวน 108,000 บาท   

2. ค่าสาธารณูปโภค จ านวน  25,000 บาท คงท่ีจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2. แผนงาน/โครงการ      
 ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ จัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ .ศ . 2560 ตามกรอบทิศทางของ แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และระดมความคิดเห็น การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในส านักงานรัฐมนตรี เป็นการก าหนดทิศทางการด าเนินงานขององค์กรให้ครอบคลุม การปฏิบัติ
ราชการตามพันธกิจ อ านาจหน้าที่ ให้บรรลุผลในการประสานราชการทางการเมือง อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยได้ก าหนดจัดกิจกรรม เพื่อยกระดับ และพัฒนาคุณภาพบุคลากร โดยก าหนดจัดท าโครงการ 
จ านวน 1 โครงการ จ านวน 2 กิจกรรม มีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 

ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

หลักการ และเหตุผล   
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เป็นส่วนราชการในส่วนกลางของ

กระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตรา  ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ .๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ.๒๕๔๖ ได้ก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับราชการทางการเมือง  
เพ่ือสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง  ซึ่งนับเป็นภารกิจส าคัญที่
ส านักงานรัฐมนตรีต้องปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับส านักงานรัฐมนตรี 
ในฐานะส่วนราชการที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐให้ความส าคัญ และ
มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านระบบบริหาร
จัดการองค์กร การให้ บริการที่ดี การพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมให้บุคคลในภาครัฐเป็นผู้ปฏิบัติงาน     
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ที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และพร้อมอุทิศตนเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการ ได้อย่างเต็ม
ความสามารถ 

ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินงานของส านักงานรัฐมนตรี  สามารถสนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการของรัฐมนตรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นส่วนราชการที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี  มีบุคลากร
ที่มีคุณภาพ  มีสัมพันธภาพ  และเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ส านักงานรัฐมนตรี จึงได้
จัด ท าโครงการ พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงศึกษาธิการขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาส านักงานรัฐมนตรี ให้เป็นส่วนราชการที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์การ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
2. เพ่ือฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ ทักษะความสามารถบุคลากรส านักงานรัฐมนตรี            

ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติราชการที่สูงข้ึน โดยยึดหลักและปฏิบัติตามค่านิยมร่วมขององค์กร 
3. เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ต่าง  ๆ    

ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในเส้นทางตามรอยพระบาท 
4. เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน และกับเครือข่ายการปฏิบัติงาน

ได้มีโอกาสศึกษา ดูงาน หน่วยงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาการท างาน 
5. เพ่ือพัฒนาส านักงานรัฐมนตรี ให้เป็นส่วนราชการที่มีภาพลักษณ์ที่ดี บุคลากรมี

คุณภาพ  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ 

เป้าหมาย 
1.  เชิงคุณภาพ 

- ส านักงานรัฐมนตรี  เป็นส่วนราชการที่มีการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ  
การบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) 

- บุคลากรของส านักงานรัฐมนตรี  มีสมรรถนะในการปฏิบัติราชการที่สูงข้ึน  
ยึดหลักและปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร 

- บุคลากรของส านักงานรัฐมนตรี มีแนวคิดและหลักการในการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- บุคลากรของส านักงานรัฐมนตรี  มีความสามัคคี  เกื้อกูล ร่วมปฏิบัติงานด้วยความผาสุก
และมีสัมพันธภาพกับเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างดียิ่ง     

- ส านักงานรัฐมนตรี   เป็นส่วนราชการที่มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นองค์กรประสิทธภิาพด้าน
การประสานราชการทางการเมือง ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ 

2.  เชิงปริมาณ ส านักงานรัฐมนตรี จัดกิจกรรม  ๒  กิจกรรม ได้แก่ 
 -  กิจกรรมที่ 1   การพัฒนาองค์การ (OD) สร.ศธ. 
 -  กิจกรรมที่ 2   การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนความรู้บุคลากรส านักงานรัฐมนตรี 
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วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินการ 
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการฯ  ส านักงานรัฐมนตรี ได้

ก าหนดการจัดกิจกรรม ๒ กิจกรรม  โดยก าหนดขั้นตอนการด าเนินการในแต่ละกิจกรรม  ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ ๑   เสนอขอความเห็นชอบโครงการ และขออนุมัติโครงการ 
ขั้นตอนที่ ๒   แต่งตั้งคณะท างานด าเนินโครงการ/กลุ่มงานรับผิดชอบ 
ขั้นตอนที่ ๓   จัดท าปฏิทินการด าเนินการรายกิจกรรม 
ขั้นตอนที่ ๔   ด าเนินการจัดกิจกรรมตามที่ก าหนด 
ขั้นตอนที่ ๕   สรุปรายงานผลการด าเนินการและเผยแพร่ 

ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 
 ก าหนดด าเนินโครงการภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 
โดยก าหนดระยะเวลาการจัดรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 

ตารางแสดงแผนกิจกรรมการด าเนินงานกับระยะเวลาการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลาด าเนินการ  (เดือน) 

ต.ค.
59 

พ.ย.
59 

ธ.ค.
59 

ม.ค.
60 

ก.พ.
60 

มี.ค.
60 

เม.ย.
60 

พ.ค.
60 

มิ.ย.
60 

ก.ค.
60 

ส.ค.
60 

ก.ย.
60 

๑. เสนอขอความเห็นชอบและ 
ขออนุมัติโครงการ 

            

๒. แต่งตั้งคณะท างาน /  
 มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

            

๓. การพัฒนาองค์การ (OD) 
ส านักงานรัฐมนตรี  

            

๔. การพัฒนาศักยภาพและ
เพ่ิมพูนความรู้บุคลากร สร. 
(ประชุมเชิงปฏิบัติการ/       
การจัดการความรู้) 

            

๘. จัดท าสรุปรายงานการ
ด าเนินการ และเผยแพร่ 
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งบประมาณ 
 โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดกรอบงบประมาณ จ านวน  7๐๐,๐๐๐  บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน ) ใช้
งบประมาณค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จ าแนกรายกิจกรรม ได้ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ ๑  การพัฒนาองค์การ (OD) ส านักงานรัฐมนตรี งบประมาณ  50๐,๐๐๐  บาท 
 กิจกรรมที่ ๒  การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนความรู้บุคลากร สร .ศธ. งบประมาณ  20๐,๐๐๐  บาท 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรส านักงานรัฐมนตรี 
- การจัดการความรู ้  

ทั้งนี้ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
 คณะท างาน / กลุ่มงาน ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. จ านวนบุคลากรส านักงานรัฐมนตรีที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
 2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ ๑ และ ๒ ไม่น้อยกว่าระดับด ี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรส านักงานรัฐมนตรีได้รับการพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถในการ

ประสานราชการทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง 
2. บุคลากรส านักงานรัฐมนตรีสามารถน าศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่องาน 
3. ส านักงานรัฐมนตรี เป็นองค์กรคุณภาพในการประสานราชการทางการเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


