สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลักเกณฑ์และวิธ ีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 3 มาตรา 9 (1) ที่กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าและมาตรา 9 (2)
ได้กำหนดแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้ องใช้
ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหน่วยงาน
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 4
ให้ส ่ว นราชการจัดทำแผนปฏิบัติร าชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง และมาตรา 9 ในวาระแรก
กำหนดให้จ ั ด ทำเป็น แผนสามปี โดยมีห ้ว งระยะเวลาตั้ ง แต่ป ีง บประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขึ้น
เพื่อให้กลุ่มงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ของสำนัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3
มาตรา 9 (1) ที่กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าและมาตรา 9 (2) ได้กำหนด
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการ
ของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 4 ให้ส่วนราชการจัดทำ
แผนปฏิบ ัติร าชการของส่ว นราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผนห้า ปี ซึ่งต้องสอดคล้ องกั บยุทธศาสตร์ ช าติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง และมาตรา 9 ในวาระแรกกำหนดให้จัดทำเป็น
แผนสามปี โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ขึ้น เพื่อให้กลุ่มงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
ของสำนั ก นโยบายและยุท ธศาสตร์ สำนั ก งานปลั ด กระทรวงศึก ษาธิ ก ารได้ อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ โดยมี
สาระสำคั ญ ของแผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ของสำนั ก นโยบาย
และยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติแบบร่วมมือและบูรณาการ
พันธกิจ
1. จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ แบบร่วมมือและบูรณาการ
2. ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการศึกษา
3. พัฒนางานวิจัย บริหารงานวิจัย และจัดทำดัชนีด้านการบริหารจัดการศึกษา
4. พัฒนาการบริหารจัดการ
เป้าหมาย
1. มีการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ สู่การปฏิบัติแบบร่วมมือและบูรณาการ
ที่มีประสิทธิภาพ
2. มีรายงานผลการติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ
3. มีงานวิจัย บริหารงานวิจัย และจัดทำดัชนีด้านการบริหารจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพ
4. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนานโยบาย จัดทำยุทธศาสตร์ แผน และการจัดการงบประมาณ
2. ส่งเสริม สนับสนุน เร่งรัด การติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานด้านการศึกษา
3. ส่งเสริม สนับสนุน งานวิจัย และดัชนีด้านการบริหารจัดการศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
(ก)

กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานโยบาย จัดทำยุทธศาสตร์ แผน และการจัดการงบประมาณ
กลยุทธ์
1. พัฒนานโยบาย จัดทำยุทธศาสตร์ แผน และการจัดการงบประมาณ ในการขับเคลื่อนสู่การ
ปฏิบัติแบบร่วมมือและบูรณาการ
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผน และการจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน เร่งรัดการติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานด้านการศึกษา
กลยุทธ์
1. ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานการติดตาม และการประเมินผล
2. เร่งรัดการรายงานผลการติดตาม และการประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน งานวิจัย และดัชนีด้านการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์
1. ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินงานวิจัยและดัชนีด้านการบริหารจัดการศึกษา
2. เร่งรัดการรายงานแผนและผลการใช้จ่ายโครงการวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กลยุทธ์
1.พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร และเครือข่ายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
3. พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการ
ค่านิยมองค์กร SMART

S ➢ Specialization
การทำงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่เป็นความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ที่ตรงกับลักษณะของงานมากเป็นพิเศษพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

M ➢ Morality
การทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เสมอภาค เป็นกลาง ไม่มีอคติและเลือกปฏิบัติ

A ➢ Accountability

การทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่น มีความรับผิดชอบ เสียสละ มุ่งเน้นความถูกต้อง
ตามกฎ ระเบียบ และยอมรับการตรวจสอบผลสำเร็จของงานอย่างเปิดเผยทั้งในทางบวกและทางลบ

R➢ Relationship
การมีความร่วมมือร่วมใจกันทำงาน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
มีความสามัคคีกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันในการทำงานรวมทั้งมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้บริการผู้อื่นด้วยความ
เต็มใจ

T➢ Team and Technology
การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับคน การสร้างทีมทำงานอย่างเหมาะสม มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
และความเป็นเลิศของผลงาน รวมถึงมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
(ข)

สรุปภาพรวมงบประมาณ
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565
ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จำแนกประเภทงบประมาณตามแผนงาน
แผนงาน

งบประมาณ (บาท)

พ.ศ. 2563
35,662,100
งบประมาณรวมทั้งสิ้น
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 12,662,100
ทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา
1. กิจกรรมดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
12,512,100
1.1 งบดำเนินงาน
7,807,100
1.2 งบลงทุน
705,000
1.3 งบรายจ่ายอื่น
2,000,000
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ 2,000,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2,000,000
2. กิจกรรมสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน งบดำเนินงาน
150,000

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสนับสนุนด้านการพัฒนาและ 23,000,000
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการ
พั ฒ นาการศึ ก ษาที ่ ย ั ่ ง ยื น กิ จ กรรมการขั บ เคลื ่ อ นนโยบายด้ า น
การศึกษา งบรายจ่ายอื่น
1. ค่ า ใช้ จ ่ า ยโตรงการจั ด ทำฐานข้ อ มู ล และระบบติ ด ตาม 8,000,000
ประเมิ น ผลระดั บ พื ้ น ที ่ เ พื ่ อ สนั บ สนุ น การขั บ เคลื ่ อ น
เป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้าน
การศึกษา SDG4
2. ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการในระดับ 15,000,000
ภาคและกลุ่มจังหวัด

(ค)

รวม
งบประมาณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)
28,567,100 18,423,500 82,652,700
13,612,700 9,754,800 36,029,600
13,462,700
7,870,700
1,192,000
4,400,000
4,000,000
400,000
150,000

9,504,800 35,479,600
7,709,400 23,387,200
1,897,000
1,795,400 10,195,400
1,510,400 7,510,400
285,000 2,685,000
550,000
250,000

14,954,400

8,668,700 46,623,100

6,954,400

3,000,000 17,954,400

8,000,000

5,668,700 28,668,700

สารบัญ
หน้า
คำนำ
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
วิธีดำเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง
ข้อกฎหมาย
บริบทเชิงยุทธศาสตร์ แผน นโยบาย
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง

(ก)
(1)
1
1
1
2
3
4 -10
10
11

ส่วนที่ 3 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565
ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์
12
พันธกิจ
12
เป้าหมาย
12
ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์
13
ค่านิยมองค์กร
14
ผังความเชื่อมโยงสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 15
ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สรุปภาพรวมงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
16
พ.ศ. 2563 – 2565 ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนที่ 4 การนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามและรายงานผล
17

ส่วนที่ 1
บทนำ
ความเป็นมา
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3
มาตรา 9 (1) และ (2) ซึง่ กำหนดให้ต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดขั้นตอน
ระยะเวลา และงบประมาณที่ จะต้ องใช้ ในการดำเนิ นการของแต่ละขั้ นตอน รวมทั้งเป้ าหมายของภารกิ จ
ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจ ของหน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 4 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น
โดยจัดทำเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนมาตรา 9 ในวาระแรกกำหนดให้จัดทำเป็นแผนสามปี โดยมีห ้ว งระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ดังนั้น จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ของสำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขึ้น เพื่อให้กลุ่มงานในหน่วยงานใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการปฏิบัติงานและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ของสำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึก ษาธิการ สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางการในการปฏิบัติ ง าน
และจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ของสำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วิธีดำเนินงาน
1. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา แผนอื่นที่เกี่ยวข้องและบริบทต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. กำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. จัดทำหนังสือขอให้ทุกกลุ่มปรับปรุงรายละเอียดโครงการ /กิจกรรมที่จะดำเนินการใน ช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ให้สอดคล้องกับบริบทที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำร่างแผนปฏิบ ัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ของสำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5. เสนอขอความเห็ น ชอบแผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการ ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อผู้อำนวยการสำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6. เผยแพร่ทั้งในรูปแบบเอกสาร OR-Code และเว็ปไซต์ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัด กระทรวงศึ กษาธิ การ มี แผนปฏิบัติร าชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ของสำนักนโยบายและยุ ทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ที่สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางการในการปฏิบัติงานและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
ในช่ว งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

2

ส่วนที่ 2
บริบทที่เกี่ยวข้อง
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ภายใต้แนวคิด หลักการ และการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล บริบท
และประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ข้อกฎหมาย
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ
มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (มาตรา 9)
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (มาตรา 16)
มาตรา 9 กำหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
(1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า
(2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของ
ขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จ ะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ล ะขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ
(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด
(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อ
ประชาชนให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยน
แผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม
มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทำเป็น
แผนห้าปีซึ่งต้องสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
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บริบทเชิงยุทธศาสตร์ แผน นโยบาย
1. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
รัฐบาลวางกรอบการพัฒนาประเทศแบบระยะยาว เพื่อให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศ
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยวาง
กรอบการพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นที่ 01 ความมั่นคง
ประเด็นที่ 02 การต่างประเทศ
ประเด็นที่ 03 การเกษตร
ประเด็นที่ 04 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ประเด็นที่ 05 การท่องเที่ยว
ประเด็นที่ 06 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
ประเด็นที่ 07 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
ประเด็นที่ 08 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
ประเด็นที่ 09 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
ประเด็นที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา
ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม
ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก
ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน
ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
3. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
1. ด้านการเมือง
2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
3. ด้านกฎหมาย
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4. ด้านกระบวนการยุติธรรม
5. ด้านเศรษฐกิจ
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ด้านสาธารณสุข
8. ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ด้านสังคม
10. ด้านพลังงาน
11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
1. การปฏิร ูป ระบบการศึ กษาและการเรีย นรู ้โ ดยรวมของประเทศ โดยพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง
2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization
For Educational and Learning Reform)
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 วางกรอบหลักการไว้ 4 ประการ คือ
1) ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง 2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒ นา 3) การมีส ่ว นรวมในการพัฒ นา และ
4) มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศ โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสรางความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริห ารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
6. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2560 - 2579
1. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
7. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มี คุณภาพอย่างเทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
8. นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
ตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา
นโยบายหลัก 12 ด้าน
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
3. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
1. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการ
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
9. นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
1. สร้าง “TRUST” หรือ “ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ” ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและ
ผู้ปกครอง โดยทุกหน่วยงานสามารถที่จะเป็นหลัก หรือเป็นที่พึ่งได้
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T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส
R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ
U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว
S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา
T (Technology) หมายถึง เทคโนโลยี
2. ให้ทุกหน่วยงานนำรูปแบบการทำงาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การทำงานร่วมกันเป็น
หนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และนำ “TRUST” ซึ่งเป็นรูปแบบในการทำงานที่จะทำให้ครู บุคลากร
ทางการศึ ก ษา ผู ้ ป กครอง ผู ้ เ รี ย น และประชาชน กลั บ มาให้ ค วามไว้ ว างใจในการทำงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการทำงานและกระบวนการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ
3. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบ ัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง
องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยผ่านกลไก
การรับฟัง
10. นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย
1.1 เร่งสร้างสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจากภัย
คุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอื่น ๆ โดยมีการวางมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดโครงการโรงเรียน Sandbox : Safety zone in school (SSS) หรือ
การจัดกิจกรรม Safety School Success จัดให้มีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดต่อ การจัดการความรุนแรง
เกี่ยวกับร่างกาย จิตใจ และเพศ เป็นต้น
1.2 เร่งพัฒนาบรรจุตัวชี้วัดเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา
และหน่วยงานทุกระดับ
1.3 เร่งพัฒนาให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังอย่าง
ชัดเจนในทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
2.1 เร่งจัดทำและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) โดยรับ
ฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยความเหมาะสมความเป็นไปได้และทดลองใช้ก่อน
การประกาศใช้หลักสูตรฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565
2.2 จั ด การเรี ย นรู ้ เ พื ่ อ พั ฒ นาสมรรถนะแบบผู ้ เรี ย นสร้า งความรู้ ด ้ ว ยตนเอง มุ ่ ง เน้ น
กระบวนการเรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active
Learning) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
รวมทั้งการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ
2.3 พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและมีแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมินและ
พัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย
2.4 มุ ่ ง พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนประวั ต ิ ศ าสตร์ หน้ า ที ่ พ ลเมื อ งและศี ล ธรรม
ให้มีความทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม่ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของ
ท้องถิ่นและการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
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2.5 ส่ ง เสริ ม ให้ ค วามรู ้ ด ้ า นการเงิ น และการออม (Financial Literacy) ให้ ก ั บ ผู ้ เ รี ย น
โดยบูร ณาการการทำงานร่ว มกับ หน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้ อง เช่น กองทุนการออมแห่ งชาติ (กอช.) ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.
โครงการธนาคารโรงเรียน และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน
2.6 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System)
ที่มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาอาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ
นอกระบบ และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้
(Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพื่อการมีงานทำ
2.7 ศึ ก ษาวิ จ ั ย ถอดบทเรี ย นความสำเร็ จ ในการจั ด และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ในสถานศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อเป็นแนวทาง
ให้หน่วยงาน สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย
3.1 ดำเนินการสำรวจและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพื่อนำเข้าสู่ระบบ
การศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา
เพื่อรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการ
ร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.3 มุ่งแก้ปัญหาคนพิการในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยกำหนด
ตำแหน่ง (ปักหมุด) บ้านเด็กพิการทั่วประเทศ
3.4 ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกลกันดารได้มีโอกาสเรียนรู้ในยุคโควิด โดยการสร้างความ
พร้อม ในด้านดิจิทัลและด้านอื่น ๆ
3.5 ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันสังคมอื่น
4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
4.1 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และส่งเสริมการผลิต
กำลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ
Re-skill, Up-skill ,New skill เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทาง
อาชีพในรูปแบบที่หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ ที่มีความสนใจ โดยมีการบูร
ณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.3 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและ
การเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีว ศึกษา เพื่อการส่งเสริม และพัฒ นา
ผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่
4.4 พัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย โดยการนำร่องผ่าน
การให้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) จำนวน 100 ศูนย์ ให้ครอบคลุมการให้บริการแก่ประชาชน
5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1 พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance Appraisal (PA) โดยใช้
ระบบการประเมิ น ตำแหน่ ง และวิ ท ยฐานะของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ระบบ Digital
Performance Appraisal (DPA)
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5.2 พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดทำกรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล
(Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา
5.3 ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับการให้
ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม
6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล
6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการจัดระบบทะเบียน
ประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
6.2 ปรั บ ปรุ ง แนวทางการจั ด สรรเงิ น ค่ า เครื ่ อ งแบบนั ก เรี ย นและอุ ป กรณ์ ก ารเรี ยน
ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของกรมบัญชีกลางไปยังผู้ปกครองโดยตรง
7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ
จั ด ทำกฎหมายลำดั บ รองและแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ เ พื ่ อ รองรั บ พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์
การบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาแบบบู ร ณาการมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ การเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
พันธกิจ
1. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาแบบบู ร ณาการทุ ก ระดั บ
ทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึง การศึกษาอย่างทั่วถึง
ตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
4. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารงานบุ ค คลและพั ฒ นาสมรรถนะของ
ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็น ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ค่านิยม TEAMWINS
T = Teamwork การทำงานเป็นทีม
E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทำงาน
A = Accountability ความรับผิดชอบ
M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์
W = Willful ความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ
I = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน
S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ
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เป้าประสงค์รวม
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
อำนาจหน้าที่ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548
(ราชกิจ จานุเบกษาเล่ม 122 ตอนที่ 100 ก หน้า 9 วันที่ 28 ตุล าคม 2548) กำหนดให้ส ำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) จั ด ทำนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ เป้ า หมายการให้ บ ริ ก าร กำหนดกรอบวงเงิ น งบประมาณ
แผนงบประมาณ และแผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการของกระทรวง รวมทั ้ ง จั ด ทำนโยบาย แผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการ
และงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวง
(ข) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จ ั ย และจั ด ทำสถิ ต ิ ประมวลผลข้ อ มู ล ดั ช นี ด ้ า นการบริ ห าร
จัดการศึกษา
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเงินกู้ยืมต่างประเทศ
(ง) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น พั ฒ นา และประสานงานตามนโยบายพิ เ ศษ นโยบายเร่ ง ด่ ว น
งานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา
(จ) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น พั ฒ นา และให้ ค ำปรึ ก ษา แนะนำวิ ช าการด้ า นการจั ด การศึ ก ษา
การวางแผนการงบประมาณ การติดตามประเมินผล การรายงานผลและประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในกระทรวงและในสำนักงานปลัดกระทรวงให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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โครงสร้างของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักนโยบายและยุ ทธศาสตร์ สำนักงานปลัด กระทรวงศึ กษาธิ การ มีการดำเนินงานตามแผนปฏิ รูป องค์ การของสำนั กงานปลัด กระทรวงศึ กษาธิ ก าร
และมีการดำเนินงานตามระบบบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นการชั่วคราว เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และไม่เกิดผลเสียหายต่อองค์การ โดยได้จำแนกกลุ่มงาน
ออกเป็น ดังนี้ (1) กลุ่มพัฒนานโยบาย (2) กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (3) กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน กระทรวงศึกษาธิการ (4) กลุ่มวิเคราะห์
งบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (5) กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการ (6) กลุ่มยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา (7) กลุ่มติดตาม
และประเมินผล (8) กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ผังโครงสร้างของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยกำร
สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิ กำร

ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน
นโยบำยและยุทธศำสตร์

กลุ่มพัฒนำนโยบำย

กลุ่มยุทธศำสตร์และแผน
สำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิ กำร

กลุ่มยุทธศำสตร์และแผน
กระทรวงศึกษำธิ กำร

กลุ่มวิ เครำะห์งบประมำณ
กระทรวงศึกษำธิ กำร

กลุ่มยุทธศำสตร์กำรวิ จยั
และพัฒนำ

กลุ่มติ ดตำมและ
ประเมิ นผล
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กลุ่มวิ เครำะห์งบประมำณ
สำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิ กำร

กลุ่มบริหำรงำนทั ่วไป

ส่วนที่ 3
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565
ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3
มาตรา 9 (1) ที่กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าและมาตรา 9 (2) ได้กำหนด
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการ
ของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 4 ให้ส่วนราชการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี
ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่น ที่เกี่ยวข้อง และมาตรา 9 ในวาระแรกกำหนดให้จัดทำเป็นแผนสามปี โดยมี
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ดังนั้น เพื่อให้เป็น ไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลักเกณฑ์การบริห ารกิจการบ้านเมื องที ่ ดี
พ.ศ. 2546 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขึ้น เพื่อให้
กลุ่มงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนัก
นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ สำนั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี ส าระสำคั ญ
ของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติแบบร่วมมือและบูรณาการ
พันธกิจ
1. จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ แบบร่วมมือและบูรณาการ
2. ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการศึกษา
3. พัฒนางานวิจัย บริหารงานวิจัย และจัดทำดัชนีด้านการบริหารจัดการศึกษา
4. พัฒนาการบริหารจัดการ
เป้าหมาย
1. มีการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ สู่การปฏิบัติแบบร่วมมือและบูรณาการ
ที่มีประสิทธิภาพ
2. มีรายงานผลการติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ
3. มีงานวิจัย บริหารงานวิจัย และจัดทำดัชนีด้านการบริหารจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพ
4. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์
1. พัฒนานโยบาย จัดทำยุทธศาสตร์ แผน และการจัดการงบประมาณ
2. ส่งเสริม สนับสนุน เร่งรัด การติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานด้านการศึกษา
3. ส่งเสริม สนับสนุน งานวิจัย และดัชนีด้านการบริหารจัดการศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานโยบาย จัดทำยุทธศาสตร์ แผน และการจัดการงบประมาณ
กลยุทธ์
2 พัฒนานโยบาย จัดทำยุทธศาสตร์ แผน และการจัดการงบประมาณ ในการขับเคลื่อนสู่การ
ปฏิบัติแบบร่วมมือและบูรณาการ
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผน และการจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน เร่งรัดการติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานด้านการศึกษา
กลยุทธ์
1. ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานการติดตาม และการประเมินผล
2. เร่งรัดการรายงานผลการติดตาม และการประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน งานวิจัย และดัชนีด้านการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์
1. ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินงานวิจัยและดัชนีด้านการบริหารจัดการศึกษา
2. เร่งรัดการรายงานแผนและผลการใช้จ่ายโครงการวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กลยุทธ์
1.พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร และเครือข่ายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
3. พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการ
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ค่านิยมองค์กร SMART

S ➢ Specialization
การทำงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่เป็นความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ที่ตรงกับลักษณะของงานมากเป็นพิเศษพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

M ➢ Morality
การทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เสมอภาค เป็นกลาง ไม่มีอคติและเลือกปฏิบัติ

A ➢ Accountability

การทำงานด้ ว ยความขยั นหมั ่ นเพี ยร มุ ่ งมั ่ น มี ความรั บผิ ดชอบ เสี ยสละ มุ ่ งเน้ นความถู กต้ อ ง
ตามกฎ ระเบียบ และยอมรับการตรวจสอบผลสำเร็จของงานอย่างเปิดเผยทั้งในทางบวกและทางลบ

R➢ Relationship
การมีความร่วมมือร่วมใจกันทำงาน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
มีความสามัคคีกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันในการทำงานรวมทั้งมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้บริการผู้อื่นด้วยความ
เต็มใจ

T➢ Team and Technology
การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับคน การสร้างทีมทำงานอย่างเหมาะสม มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
และความเป็นเลิศของผลงาน รวมถึงมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
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ผังความเชื่อมโยงสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติแบบร่วมมือและบูรณาการ

พันธกิจ

1. จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และ
งบประมาณ แบบร่วมมือและบูรณาการ

2. ติดตาม และประเมินผล
การดำเนินงานด้านการศึกษา

3. พัฒนางานวิจัย บริหารงานวิจัยและ
จัดทำดัชนีด้านการบริหารจัดการศึกษา

2. มีรายงานผลการติดตาม และ
การประเมินผลการดำเนินงาน
ด้านการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ

3. มีงานวิจัย บริหารงานวิจัย และ
จัดทำดัชนีด้านการบริหารจัดการศึกษา
สู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ

4. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

1. มีการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผน และงบประมาณ สู่การปฏิบตั ิ
แบบร่วมมือและบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ

2. ส่งเสริม สนับสนุน เร่งรัด
การติดตาม และการประเมินผล
การดำเนินงานด้านการศึกษา

3. ส่งเสริม สนับสนุน งานวิจัย
และดัชนีด้านการบริหารจัดการศึกษา

4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

1. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน
การติดตามและการประเมินผล
2. เร่งรัดการรายงานผลการติดตามและ
การประเมินผล

1. ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินงานวิจัยและ 1. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร และ
เครือข่ายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ดัชนีด้านการบริหารจัดการศึกษา
2. เร่งรัดการรายงานแผนและผลการใช้ ประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
จ่ายโครงการวิจัย
นโยบายและยุทธศาสตร์
3. พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ภายใต้
ยุทธศาสตร์

1. พัฒนานโยบาย จัดทำยุทธศาสตร์
แผน และการจัดการงบประมาณ

1. พัฒนานโยบาย จัดทำยุทธศาสตร์ แผน และ
การจัดการงบประมาณในการขับเคลื่อนสู่
การปฏิบัติแบบร่วมมือและบูรณาการ
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผน
และการจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
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4. พัฒนาการบริหารจัดการ

สรุปภาพรวมงบประมาณ
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565
ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จำแนกประเภทงบประมาณตามแผนงาน
แผนงาน

งบประมาณ (บาท)

พ.ศ. 2563
35,662,100
งบประมาณรวมทั้งสิ้น
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 12,662,100
ทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา
1. กิจกรรมดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
12,512,100
2.1 งบดำเนินงาน
7,807,100
1.2 งบลงทุน
705,000
1.3 งบรายจ่ายอื่น
2,000,000
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ 2,000,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2,000,000
2. กิจกรรมสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงาน งบดำเนินงาน
150,000

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสนับสนุนด้านการพัฒนาและ 23,000,000
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการ
พั ฒ นาการศึ ก ษาที ่ ย ั ่ ง ยื น กิ จ กรรมการขั บ เคลื ่ อ นนโยบายด้ า น
การศึกษา งบรายจ่ายอื่น
3. ค่ า ใช้ จ ่ า ยโตรงการจั ด ทำฐานข้ อ มู ล และระบบติ ด ตาม 8,000,000
ประเมิ น ผลระดั บ พื ้ น ที ่ เ พื ่ อ สนั บ สนุ น การขั บ เคลื ่ อ น
เป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้าน
การศึกษา SDG4
4. ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการในระดับ 15,000,000
ภาคและกลุ่มจังหวัด
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รวม
งบประมาณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(บาท)
28,567,100 18,423,500 82,652,700
13,612,700 9,754,800 36,029,600
13,462,700
7,870,700
1,192,000
4,400,000
4,000,000
400,000
150,000

9,504,800 35,479,600
7,709,400 23,387,200
1,897,000
1,795,400 10,195,400
1,510,400 7,510,400
285,000 2,685,000
550,000
250,000

14,954,400

8,668,700 46,623,100

6,954,400

3,000,000 17,954,400

8,000,000

5,668,700 28,668,700

ส่วนที่ 4
การนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามและรายงานผล
การนำแผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ของสำนั ก นโยบาย
และยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัตินับเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ ถือว่าเป็น
กลไกและกระบวนการในการผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมาย
ไว้ การนำแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องมี การสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้องตระหนัก ให้กับบุคลากร
ทุกระดับ เพื่อให้เกิดการยอมรับและมีส่วนร่วมพร้อมที่จะนำแผนงาน /โครงการต่างๆ ไปดำเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภ าพ บรรลุเป้าหมายตามวิส ัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ที่ได้ก ำหนดไว้ การถ่ายทอด
แผนปฏิบัติราชการโดยการ นำกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินงานแปลงเป็นแผนงาน /โครงการที่ปฏิบัติ
ได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและมี ก าร บู ร ณาการการดำเนิ น งาน ทั ้ ง นี ้ ต้ อ งมี ก ารกำหนดขั ้ น ตอนของกระบวน
การดำเนินงานตามแผนงาน /โครงการให้มีความชัดเจน มีการจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน /โครงการ
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน รวมทั้งกำหนดวิธี
ประสานความร่วมมือในการทำงานระหว่างหน่วยงานและแบ่งขอบเขตภาระงาน โดยระบุผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนในการทำงาน เพื่อให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
ของแผน/งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบั ติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 โดยจัดให้มีระบบ
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนกำกับ การติดตาม และการรายงาน
ผล รวมทั ้ งจั ด ให้ ม ี ก ารกำกั บ เร่ งรั ด ติ ดตามและรายงานผลการปฏิ บ ั ต ิ ราชการในช่ ว งห้ ว งระยะเวลา 3 ปี
(พ.ศ. 2563-2565) ของหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
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