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บทที่ 1 
บทนำ 

1. ความเป็นมา 
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๙ การบริหารราชการ
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า  
(๒) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา 

และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละข้ันตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ และ
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของภารกิจ  

(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามเกณฑ์ และ
วิธีการที่ส่วนราชการกำหนดข้ึน ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด 

(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน    
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่ต้องดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการ
ให้เหมาะสม 

อนึ่ง ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ก่อนเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีงบประมาณถัดไป) 

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
 2.1 เพื ่อใช้เป ็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ                  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดเอกภาพในการปฏิบัติงาน 
 2.2 เพื่อใช้เป็นข้อมลูประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2.3 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบรหิารงาน กำกับติดตาม และประเมินความสำเรจ็ของการปฏิบตัิ
ราชการของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

๓. ภารกิจและอำนาจหน้าท่ีของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของ
สำนักงานรัฐมนตรี และการบังคับบัญชาไว้ในมาตรา 19 ว่า “สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการ
ทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของสำนักงานรัฐมนตรี ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ
จะให้มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี ซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติ   
ราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได้” 
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 ทั ้งนี้  กฎกระทรวงการแบ่งส ่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546               
ได้กำหนดให้สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 ๑. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบ  
การวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี 
 ๒. สนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในการดำเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี 
รัฐสภาและประชาชน 
 ๓. ประสานงานการตอบกระทู้ ช้ีแจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่นทางการเมือง 
 ๔. ประสานงานและติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีกับส่วนราชการในสังกัดและ
องค์กรในกำกับของกระทรวง 
 ๕. ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี 
 ๖. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรี หรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

4. กฎหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 4.1 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 4.1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

 มาตรา ๕๐ บุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (๒) ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินรวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (๓) ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 (๔) เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 
 (๕) รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 (๖) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และไม่กระทํ าการใดที่อาจ
ก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม 
 (๗) ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศเป็นสําคัญ 
 (๘) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม 
 (๙) เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 (๑๐) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
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 มาตรา ๕๔ รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่
ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 รัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง
เพื ่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้    
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย 
 รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู ้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่ว นท้องถ่ิน           
และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดําเนินการ กํากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัด
การศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนนิการ   
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญ
ได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 ในการดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชน
ได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดําเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ตามความถนัดของตนให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่ อมล้ำ    
ในการศึกษาและเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่
กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการ
ลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกําหนดให้การบริหารจัดการ
กองทุนเป็นอิสระและกําหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

 มาตรา ๒๕๗ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ต้องดําเนินการเพื่อบรรลเุป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ 
 (๒) สังคมมีความสงบสขุ เป็นธรรม และมีโอกาสอันทดัเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ 
 (๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 มาตรา ๒๕๘ ให้ดําเนินการปฏิรปูประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้ 
 ก. ด้านการเมือง 
 ... 
 ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
  (๑) ให้มีการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและ
การจัดทําบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน 
 (๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้
เป็นระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน 
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  (๓) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผน
กําลังคนภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ โดยต้องดําเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจ
ของหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน 
 (๔) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาทํางานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ
และผลสัมฤทธ์ิของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระทําในสิ่งที่ถูกต้องโดยคิดถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื ่อให้          
การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกัน
บุคลากรภาครัฐจากการใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา 
 (๕) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื ้อจัดจ้างภาครั ฐให้มีความคล่องตัว เปิดเผย 
ตรวจสอบได้ และมีกลไกในการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 

 ค. ด้านกฎหมาย 
 ... 

 ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม 
 … 

 จ. ด้านการศึกษา 
 (๑) ให้สามารถเริ่มดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา
ตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา    
ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 (๒) ให้ดําเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดต้ังกองทุนตามมาตรา ๕๔ วรรคหก ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
 (๓) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ      
ผู้ประกอบวิชาชีพครู 
 (๔) ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนทกุระดับเพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนได้ตามความถนดั
และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ
และระดับพื้นที่ 

 ฉ. ด้านเศรษฐกิจ 
 … 

 ช. ด้านอื่น ๆ 
 … 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สร.ศธ.                                                                หน้า ๕ 
 
 
 

 มาตรา ๒๖๑ ในการปฏิรูปตามมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา ให้มีคณะกรรมการที่มี
ความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งดําเนินการศึกษาและจัดทําข้อเสนอแนะและร่างกฎหมาย        
ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการต่อไป 

 ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั ้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน     
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และให้คณะกรรมการดําเนินการศึกษาและจัดทําข้อเสนอแนะและร่างกฎหมาย   
ให้แล้วเสร็จและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสองปีนับแต่วันที ่ได้ร ับการแต่งตั ้ง  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ      
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ อนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ โดยประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง
วันที ่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื ่อง แต่งตั ้งคณะกรรมการอิสระเพื ่อการปฏิรูปการศึกษา จำนวน ๒๕ คน มี
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการฯ นี ้ได้สิ้นสุดภารกิจแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 4.1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 
   เป็นกฎหมายที่ตราข้ึนให้เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการเป็นการเฉพาะ 

เพื่อให้ระบบราชการสนองตอบการพัฒนาประเทศและการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน     
โดยกำหนดให้การบริหารราชการแนวใหม่ต้องมีการกำหนดนโยบายเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้
สามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน โดยมีกรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป็นแนวทางในการบริหารราชการ 

มาตรา 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข     
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจแห่งรัฐ ลดขั้นตอน   
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถ่ิน 
การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั ้งนี้       
โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน  

 4.1.3  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
มาตรา ๑๐ การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติน้ี โดยให้มีหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
(๑) สำนักงานรัฐมนตรี 
(๒) สำนักงานปลัดกระทรวง 
(๓) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(๔) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(๕) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(๖) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ส่วนราชการตาม (2) (3) (4) (5) และ (6) มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรม        

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สร.ศธ.                                                                หน้า ๖ 
 
 
 

มาตรา ๑๙  สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการ
รัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
สำนักงานรัฐมนตรี ซึ ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และจะให้มี
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการรัฐมนตรีก็ได้ 

 4.1.4 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
เป็นกฎหมายที่กำหนดกรอบการพัฒนาระบบราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้ ในหมวดที่ว่าด้วยการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
กำหนดไว้ ดังนี้  

มาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
ดังต่อไปนี ้

(1)  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
(2)  เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
(3)  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
(4)  ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น   
(5)  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์  
(6)  ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  
(7)  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ 

    มาตรา 13 ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา    
การบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี 

    มาตรา 16 เมื ่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ให้สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และสำนักงบประมาณ ร่วมกันจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งรัฐบาลชุดนี้ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีสาระสำคัญโดยสังเขป ดังนี้ 

    นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 
    ๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    ๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 

๓. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  
๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
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๖. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
๑๐. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเตบิโตอย่างยั่งยนื 
๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  

นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง  
๑. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน  
๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
๓. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  
๔. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  
๕. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  
๖. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑  
๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและ 
    ฝ่ายราชการประจำ 
๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้  
๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  
๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  
๑๒. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และ 
      การดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

    เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในแผนบริหารราชการแผ่นดินตามวรรคหนึ่งแล้ว      
ให้มีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการ ที่จะต้องดำเนินการจัดทำภารกิจให้เป็นไปตามแผน      
การบริหารราชการแผ่นดินน้ัน 

4.2 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้ดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ    
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประกาศ   
ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย       
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ ่งจะต้องนำไปสู ่การปฏิบัติเพื ่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพฒันา
อย่างต่อเนื ่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั ่งยืน” มีองค์ประกอบของการประเมินผลการพัฒนา        
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

 ๑. ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 ๒. ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
 ๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
 ๔. ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
 ๕. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๖. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
  การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง
การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” 
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

  ๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
      มีเป้าหมายการพัฒนาทีส่ำคัญ คือ ประเทศชาติมัน่คง ประชาชนมคีวามสขุ เน้นการบริหารจดัการ
สภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ 

  ๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน
แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) ต่อยอดอดีต (๒) ปรับปัจจุบัน และ (๓) สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต ด้วยการเพิ่ม
ศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน 

  ๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
  มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ ง และ   
มีคุณภาพ มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถ่ิน      
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน 
ประชาสังคม ชุมชน ท้องถ่ิน มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำ 
เพื่อส่วนรวม 
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  ๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำ คัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ     
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ 

  ๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
  มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื ่อปรับเปลี ่ยนภาครัฐที ่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน      
เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ ยึดหลักธรรมาภิบาล 
มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา 

 อนึ่ง สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function) งานในเชิง
ย ุทธศาสตร์  (Agenda)  และงานในเช ิงพื ้นที ่ (Area)  ซ ึ ่ งได ้ดำเน ินการอย ู ่ก ่อนน ั ้น หากร ัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพิ ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นอกเหนือจากที่กำหนด          
หากมีความสอดคล้องกับหลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จะต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
ด้วยเช่นกัน 

4.3 นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

     หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - 2565 
1. สร้าง “TRUST” หรือ “ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ” ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและ

ผู้ปกครอง โดยทุกหน่วยงานสามารถที่จะเป็นหลัก หรือเป็นที่พึ่งได้  
   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
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู ้เร ียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจในการทำงานของกระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อเป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการทำงานและกระบวนการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่าง ๆ  

3. สนับสนุนให้ผู ้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง
องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทกุภาคส่วน โดยผ่านกลไก
การรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา   

ดังนั ้น จึงกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี ้
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  นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

   1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับบริบทสังคมไทย  

   2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 

   3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) 
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน  เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์ม      
การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

   4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกำหนดให้มีระบบ
บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนกา รสอนให้มีคุณภาพ 
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบ
การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

   5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ   
วัดความรู้ และทักษะท่ีจำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาท้ังสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบ
การประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

   6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั ่วถึงทุกกลุ ่มเป้าหมาย รวมถึงการ ระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความ  
เป็นธรรมและสรา้งโอกาสใหก้ลุม่เปา้หมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มคุีณภาพทัดเทียมกลุ่มอืน่ ๆ  กระจายทรัพยากร
ทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

   7. การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualifications Framework (NQF) และ
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF) สู ่การปฏิบัติ 
เป็นการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพื ่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบ
การศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดทำมาตรฐาน
อาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้  
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   8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื ่อเป็นการขับเคลื ่อนแผนบูรณาการ       
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู ่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม      
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตาม
ความก้าวหน้าเป็นระยะ 
   9. การศึกษาเพื ่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพื่อให้       
ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

   10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมยัมาใช้
ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อใหส้ถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจทิัล 

   11. การเพิ ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที ่ม ีค ุณภาพของกลุ ่มผู ้ด ้อยโอกาส 
ทางการศึกษา และผู ้เร ียนที ่ม ีความต้องการจำเป็นพิเศษ  เพื ่อเพิ ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

   12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวติ
และการมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้อง เพื ่อเพิ ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที ่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

   นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)  
   1. ความปลอดภัยของผู ้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง     
ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง   
จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

   2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

   3. ฐานข้อมูล Big Data มุ ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน  
เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

   4. ขับเคลื ่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน   
การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที ่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

   5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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   6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรบัประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและ    
เต็มตามศักยภาพต้ังแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
สังคมผู้สูงวัย 

   7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่
มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเก ียรติ 
ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

 
4.4 นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
 1.1 เร่งสร้างสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นของสังคม และป้องกันจากภัยคุกคาม

ในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอื่น ๆ โดยมีการวางมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากร    
ในสถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดโครงการโรงเรียน Sandbox : Safety zone in school (SSS) หรือ การจัด
กิจกรรม Safety School Success จัดให้มีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดต่อ การจัดการความรุนแรงเกี่ยวกับ
ร่างกาย จิตใจ และเพศ เป็นต้น 

   1.2 เร่งพัฒนาบรรจุตัวช้ีวัดเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาและ
หน่วยงานทุกระดับ 

 1.3 เร่งพัฒนาให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังอย่างชัดเจน
ในทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 2.1  เร่งจัดทำและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)     

โดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยความเหมาะสมความเป็นไปได้และทดลองใช้
ก่อนการประกาศใช้หลักสูตรฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565   

   2.2 จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นกระบวนการ
เรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ( Active Learning) 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รวมทั้ง       
การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ   

    2.3 พัฒนาช่องทางการเรียนรู ้ผ ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที ่หลากหลายและมีแพลตฟอร์ม        
การเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู ้สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมิน
และพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 

 2.4  มุ ่งพัฒนาการจัดการเร ียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที ่พลเมืองและศีลธรรม                   
ให้มีความทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม่ เหมาะสมกับวัยของผู้เรี ยน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของ
ท้องถ่ินและการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  

 2.5  ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน โดยบูรณาการ
การทำงานร่วมกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน 
ผ่านโครงการต่าง ๆ  เช่น โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. โครงการธนาคารโรงเรียน และ
การเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน 
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 2.6  พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System)   
ที่มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาอาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ 
นอกระบบ และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้ 
(Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพื่อการมีงานทำ 

    2.7 ศึกษาวิจัย ถอดบทเรียนความสำเร็จในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงาน 
สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 

 
3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย  
 3.1  ดำเนินการสำรวจและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพื ่อนำเข้าสู ่ระบบ

การศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ  
    3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา   

เพื่อรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการ
ร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    3.3 มุ่งแก้ปัญหาคนพิการในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยกำหนด
ตำแหน่ง (ปักหมุด) บ้านเด็กพิการทั่วประเทศ   

 3.4 ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกลกันดารได้มีโอกาสเรียนรู้ในยุคโควิด โดยการสร้างความพร้อม  
ในด้านดิจิทัลและด้านอื่น ๆ 

     3.5 ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ 
เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถาบันสังคมอื่น  

4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 4.1 ขับเคลื ่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และส่งเสริม    

การผลิตกำลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
 4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ  โดยการ 

Re-skill, Up-skill, New skill เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทาง
อาชีพในรูปแบบที่หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีความสนใจ โดยมีการ  
บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 4.3 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและ
การเป็นผู ้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู ้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื ่อการส่งเสริม และพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเช่ือมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการ       
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่  

 4.4 พัฒนาแอปพลิเคชัน เพื ่อสนับสนุนช่างพันธุ ์ R อาชีวะซ่อมทั ่วไทย โดยการนำร่อง      
ผ่านการให้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพื ่อชุมชน (Fix it Center) จำนวน 100 ศูนย์ ให้ครอบคลุมการให้บร ิการ       
แก่ประชาชน 
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5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    5.1 พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม ่Performance Appraisal (PA) โดยใช้

ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital 
Performance Appraisal (DPA)   

 5.2 พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดทำกรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล 
(Digital Competency) สำหรับครแูละบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา  

 5.3 ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สนิครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับการให้ความรู้
ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 

6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
 6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการจัดระบบทะเบียนประวัติ

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
 6.2 ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเง ินค่าเคร ื ่องแบบนักเร ียนและอุปกรณ์การเร ียน                  

ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของกรมบัญชีกลางไปยังผู้ปกครองโดยตรง 

7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ  
 จ ัดทำกฎหมายลำด ับรองและแผนการศึกษาแห ่งชาต ิ เพื ่อรองร ับพระราชบ ัญญัติ                  

การศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
 

5. สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 วิสัยทัศน์ 
       การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

    พันธกิจ 
     1. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ ทุกพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
      2. ส ่งเสร ิมสนับสนุนการพ ัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
     3. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง 
ตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
     4. ส ่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของ
ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
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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 

 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้อง 
เหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท 
     2. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ  
 3. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรูท้ี่จำเปน็ในศตวรรษที่ 21 
 4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็น
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
             5. หน่วยงาน/สถานศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. ผู ้เร ียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที ่มีคุณภาพ อย่างทั ่วถึง และเสมอภาค ด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย 
 7. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที ่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
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บทที่ 2 
สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร : SWOT Analysis 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. เป็นองค์กรที่มีภารกิจด้านอำนวยการราชการ 
    ทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจรัฐมนตรี 
2. ด้านบุคลากรมีความสามารถเฉพาะตัว 

-  มีความพร้อมและยอมรับการเปลี่ยนแปลง  
-  มีจิตบริการ  
-  มีความมุ่งมั่น อดทน  
-  มีความรับผิดชอบในการทำงาน  
-  มีการทำงานเป็นทีม  

3. ใกล้ชิดกับข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เช่ือมโยงกับ
ทุกองค์กรในกระทรวงศึกษาธิการ 

4. เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับข้าราชการการเมืองของ
กระทรวงศึกษาธิการ   

1.  ลักษณะงานเป็นงานประจำ ทำให้บุคลากรขาด
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน 

2.  ด้านบุคลากรต้องเพิม่พูนทักษะ เพื่อความสำเรจ็     
ของงาน (Soft Skills) อย่างรอบด้าน 

3.  การบริหารอัตรากำลังและการใช้บุคลากรตามศักยภาพ
ยังไม่เหมาะสม 

4. ยังมีข้อจำกัดในการปรับปรงุ/พฒันา เพื่อรองรับ      
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยดีจิิทลั (งบประมาณ
สนับสนุน) 

5. การมอบหมายงานยังไม่เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของบุคลากรเท่าที่ควร ทำใหก้ารกระจายงาน          
ยังขาดความสมดุล 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. กฎกระทรวง และนโยบายสำคัญของรฐัมนตรี          
ให้สำนักงานรัฐมนตรปีฏิบัติงานตามภารกิจ            
เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย/การบริหารราชการของรฐัมนตร ี

2. เป็นองค์กรที่มีบทบาท หน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง 
ทำให้ได้รับการดูแล รับผิดชอบและให้คำปรึกษา แนะนำ
ในการดำเนินงานทางการเมืองอยูเ่สมอ  

3. บุคลากรสำนักงานรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่เช่ือมโยง/
สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรหลัก องค์กรในกำกับ 
และหน่วยงานภายนอก ทุกองค์กรให้การยอมรบั        
และเกิดความภาคภูมิใจ  

4. มีข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และวิธีการบรหิารกจิการ
บ้านเมืองที่ดี ทำใหอ้งค์กรมีแนวทางที่ชัดเจนในการ
ปฏิบัติราชการไดบ้รรลเุป้าหมาย  

1. มปีรมิาณงานที่นอกเหนอืภารกจิหลัก บางครั้งส่งผลตอ่
การปฏิบัตหิน้าทีป่ระจำ 

2. คำบัญชา/สั่งการ โดยมีเงื่อนไขความเรง่ด่วนของเวลา 
ทำให้ต้องชะลองานปกติเพื่อทำงานเรง่ด่วนก่อน 

3. บทบาทและสถานภาพของสำนักงานรฐัมนตรทีี่แตกต่าง
จากส่วนราชการอื่น ทำใหบุ้คลากรสำนักงานรัฐมนตรี   
มีลักษณะเฉพาะ ส่งผลต่อการบรหิารงาน 

4. สำนักงานรัฐมนตรี ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ทำให้ขาด
ความคลอ่งตัวในการบริหารงานบุคคล บรหิารงบประมาณ 
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1. วิสัยทัศน์ 

 “เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในการอำนวยการเพ่ือขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี” 

๒. พันธกจิ 
 1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มปีระสทิธิภาพเพิ่มข้ึน เพื่อสนับสนุนภารกจิราชการทางการเมือง
     ของรัฐมนตรี 
 2. สนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรี เพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี 
 3. พัฒนาและส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการประสานราชการทางการเมือง 
 4. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการประสานราชการทางการเมือง อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ  

๓. คา่นิยมร่วม : POLITICS 
 สำนักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดแนวปฏิบัติเป็นค่านิยมขององค์กร เพื่ออำนวยการ
ขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรีให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLITICS 

I : Integrity 
ซื่อสัตย์ ยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง 

L : Learning 
รักเรียนรู ้

T : Teamwork 

ทำงานเปน็ทีม 

I : Improvement 

พัฒนาตนเอง 

P : Professional 

ทำงานอยา่งมืออาชีพ 

O : Order 

มีระเบียบ วินัย 

C : Communication 

สื่อสารถึงกัน 

S : Service Mind 

มีจิตบริการ 
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4. ยุทธศาสตร ์
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี ตามหลักธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาและส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการประสานราชการทางการเมือง    
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติราชการให้มีทักษะที่จำเป็นในการทำงาน (Hard Skills) และทักษะ
เพื่อความสำเร็จของงาน (Soft Skills) อย่างรอบด้าน  

5. เป้าประสงค์ 
1. สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เป็นองค์กรสมรรถนะสงู ในการประสานราชการทางการเมอืง

เพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี 
2. มีเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ เพื่อผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับบริการถูกต้อง 

ทันเวลา และพึงพอใจ 
3. สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มีบุคลากรที ่มีความพร้อมในการประสานราชการ      

ทางการเมือง เพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงพัฒนาสำนักงานรัฐมนตรีให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance 

Organization: HPO) โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเครือข่าย (Network) ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ เพื่อการทำงานอย่างต่อเนื่อง 

เป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่ 3 สร้างจิตสำนึก และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงาน (Hard Skills) และทักษะ     

เพื่อความสำเร็จของงาน (Soft Skills) 
กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) : การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้(Knowledge 

Sharing)  

7. ตัวชี้วัด 
1. ระดับความพึงพอใจของผู้รบับริการ/ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย จากการปฏิบัติงานของสำนักงานรัฐมนตรี 
2. ร้อยละและความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ต่อการมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาทักษะเพื่อการปฏิบัติงาน 
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โครงการ/
กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

พันธกิจ 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลจัดทำระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อประสานราชการทางการเมือง 

 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ สำนักงานรัฐมนตรี ศธ. 
กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาองค์การ (OD) สร.ศธ. 
กิจกรรมที ่ 2 การพัฒนาศักยภาพและเพิ ่มพูนความรู้
บุคลากร สร.ศธ. 
2. การจัดการความรู้ (KM) : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KS) 
 

1. การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) 
2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

2. พัฒนาและส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  
มาใช้ในการประสานราชการทางการเมืองอย ่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

3. พัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติราชการให้มีทักษะ    
ท ี ่จำเป ็นในการทำงาน (Hard Skills) และทักษะ    
เพื่อความสำเร็จของงาน (Soft Skills) อย่างรอบด้าน 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธ ิภาพ          
ตามแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อ
ขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

2. มีเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ เพื่อ
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับบริการถูกต้อง 
ทันเวลา และพึงพอใจ 
 

3. สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มีบุคลากร   
ที่มีความพร้อมในการประสานราชการทางการเมือง 
เพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1. สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง ในการประสานราชการทางการเมือง
เพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี 
 

แผนผังความเชื่อมโยงสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 
เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในการอำนวยการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี 

1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจราชการทางการเมืองของรัฐมนตรี 
2. สนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรี เพ่ือขับเคลื่อนการบริหาร
ราชการของรัฐมนตรี 
 

3. พัฒนาและส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  
มาใช้ในการประสานราชการทางการเมือง 

 

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการประสาน
ราชการทางการเมือง อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ  

 

วิสยัทัศน์ 

กลยุทธ ์

2.พัฒนาเคร ือข ่าย (Network) ระบบฐานข้อมูล 
สารสนเทศ เพื่อการทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจบุัน 
มีประสิทธิภาพ 
 

3. สร้างจิตสำนึก และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการ
ทำงาน (Hard Skills) และทักษะเพื ่อความสำเร็จ   
ของงาน (Soft Skills) 
4. การจัดการความรู้ (Knowledge Management) : 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing)  
 

1. ปรับปรุงพัฒนาสำนักงานรัฐมนตรีให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง (High Performance Organization: 
HPO) โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
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บทที่ 3 

แผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
 

 ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานรัฐมนตรี 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานรัฐมนตรี กิจกรรมย่อย
สนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีและประสานนโยบายระหว่างกระทรวง ประกอบด้วย 

1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ     5,570,2๐๐  บาท 

2. ค่าสาธารณูปโภค           ๒3,8๐๐  บาท 

 รวม       5,594,000  บาท 

เพื่อการดำเนินงานประสานราชการทางการเมือง และอำนวยการเพื่อขับเคลื่อนการบรหิารราชการของ
รัฐมนตรี ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง อำนาจหน้าที่ และโครงสร้างการบริหารงานภายใน     
ของสำนักงานรัฐมนตรี ซึ่งกำหนดกรอบไว้ ดังนี้ 

  (๑) งานบริหารทั่วไป มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการและงานการประชุมของรัฐมนตรี  
งานบริหารทั่วไป และช่วยอำนวยการของสำนักงานรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  (๒) กลุ่มงานประสานการเมือง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานนโยบายระหว่างกระทรวง
และประสานกับรัฐสภาตามที่ร ัฐมนตรีมอบหมาย การประชาสัมพันธ์  ชี ้แจงทำความเข้าใจและให้ข ้อมูล              
แก่สื่อมวลชน รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และงานรับข้อร้องเรียนหรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  (๓) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงาน วิเคราะห์กลั่นกรอง และ   
ให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีเกี ่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรี ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ ติดตาม       
ความเคลื ่อนไหวทางการเมือง และรายงานเพื่อการวินิจฉัยสั ่งการของรัฐมนตรี  ประสานงานและติดตามผล      
การดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีกับส่วนราชการในสังกัดและองค์กรในกำกับของกระทรวง ปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานรัฐมนตรี ออกเป็น   
1 งาน 2 กลุ ่มงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี พ.ศ. 2546 และเพิ ่มเติม              
เพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

• งานบริหารทั่วไป  มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการ และงานการประชุมของรัฐมนตรี 
งานบริหารทั่วไป และช่วยอำนวยการของสำนักงานรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน    
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 -  กลุ่มบริหารท่ัวไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านธุรการ สารบรรณ 
ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป งานด้านบริหารงานบุคคล การเงินและงบประมาณ พัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะของ
สำนักงาน งานบันทึกข้อมูล 

 - กลุ่มช่วยอำนวยการ มีหน้าที ่ความรับผิดชอบเกี ่ยวกับงานช่วยอำนวยการ ในการ   
ปฏิบัติราชการของรัฐมนตรี/การพิจารณา กลั ่นกรองเรื ่อง และประสานข้อมูลกับองค์ กรหลัก ส่วนราชการ 
หน่วยงานหรือบุคคลที่เสนอเรื่องต่อรัฐมนตรี เช่น การเชิญ นัดหมาย ผลัดเวรเฝ้า งานตรวจพิจารณาหนังสือ     
ก่อนนำเสนอรัฐมนตรีลงนาม งานขออนุญาตใช้ชื ่อและตำแหน่งของรั ฐมนตรี การยกร่างคำขวัญ คำนิยม          
การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของรัฐมนตรี การจัดทำปฏิทินงานของรัฐมนตรี 

 

• กลุ่มงานประสานการเมือง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานนโยบายระหว่างกระทรวง 
และประสานกับรัฐสภาตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย การประชาสัมพันธ์ ช้ีแจงทำความเข้าใจ และให้ข้อมูล           แก่
สื่อมวลชน รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และงานรับข้อร้องเรียนหรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 - กลุ่มการเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานสนับสนุนการทำงานของ
รัฐมนตรี ประสานงานรัฐสภาในการประชุมของฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ การประชุมสภาผู ้แทนราษฎร (ส.ส.)          
การประชุมวุฒิสภา (ส.ว.) การประชุมร่วมกันของรัฐสภา การประชุมกรรมาธิการคณะต่างๆ จัดทำคำตอบชี้แจง    
ข้อหารือ คำตอบกระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา คำเสนอร่างพระราชบัญญัติ กฎหมายต่างๆ 

 -  กลุ่มประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อการประชาสัมพันธ์
นโยบายและภารกิจของรัฐมนตรี วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ด้านการศึกษาที่ส่งผลต่อฝ่ายการเมือง และ
เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี ประสานผู ้ที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อชี ้แจง ทำความเข้าใจและให้ข้อมูลกับสื ่อมวลชน 
สาธารณชนทั่วไป ผลิตและเผยแพร่ข่าวนโยบายและภารกิจของรัฐมนตรี รวมทั้งดำเนินการด้านวิเทศสัมพันธ์ 

 -  กลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ 
ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือของบุคคล กลุ ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่เสนอต่อรัฐมนตรี วิเคราะห์กลั ่นกรอง       
เสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี ประสานติดตามแก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำและอำนวย
ความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อร้องเรียน ดำเนินการในเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ รายงานข้าราชการ
ต้องหาคดี รายงานข้อเท็จจริง อุทธรณ์ ประสานการดำเนินงานตามขั้นตอนของศาล 

 

• กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงาน วิเคราะห์ กลั่นกรอง 
และให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรี ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ ติดตาม 
ความเคลื่อนไหวทางการเมือง และรายงานเพื่อการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน        
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 -  กลุ่มสนับสนุนวิชาการ มีหน้าที ่ความรับผิดชอบเกี ่ยวกับการดำเนินงานสนับสนุน      
การทำงานของรัฐมนตรี ประสาน วิเคราะห์ กลั่นกรองและเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี เกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจ
ของรัฐมนตรีในงานวิชาการ การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน วิเคราะห์ กลั่นกรองและประสานการเสนอเรื่อง
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ต่อรัฐมนตรีในส่วนงานขององค์กรหลัก หน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ วิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่อง
จากสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงบประมาณ 
หน่วยงานภายนอกที่เสนอเรื่องต่อรัฐมนตรี ดำเนินการแจ้งมติคณะรัฐมนตรี การเก็บรักษามติ กฎ ระเบียบต่างๆ 
จัดเตรียมข้อมูลเชิงวิชาการ ประสานการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีกับส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี งานยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ 
ของหน่วยงาน 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดจัดกิจกรรม       
เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพบุคลากร โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

๒. หลักการเหตุผล 

 สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เป็นส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ         
ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ.๒๕๔๖ ได้กำหนดให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
ราชการทางการเมอืง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตร ีประสานนโยบายระหว่างกระทรวง ซึ่งนับเปน็ภารกิจสำคัญ
ที่สำนักงานรัฐมนตรีต้องปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับสำนักงานรัฐมนตรี ในฐานะ
ส่วนราชการที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติข้ึน เพื่อให้หน่วยงานของรฐัให้ความสำคัญ และมุง่พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทั้งในด้านระบบบริหารจัดการองค์กร การให้บริการที่ดี การพัฒนา
บุคลากร และส่งเสริมให้บุคคลในภาครัฐเป็นผู้ปฏิบัติงานที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และพร้อมอุทิศตน
เพื่อผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติราชการ ได้อย่างเต็มความสามารถ 

 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานรัฐมนตรี สามารถสนับสนุนการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรี 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นส่วนราชการที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีสัมพันธภาพและ
เครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงาน สำนักงานรัฐมนตรี จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการข้ึน 

๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพื่อพัฒนาสำนักงานรัฐมนตรี ให้เป็นส่วนราชการที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

๓.๒ เพื ่อเพิ ่มพูนความรู ้ ท ักษะความสามารถบุคลากรสำนักงานรัฐมนตรี ให้มีสมรรถนะ             
ในการปฏิบัติราชการที่สูงข้ึน โดยยึดหลักและปฏิบัติตามค่านิยมร่วมขององค์กร 

๓.๓ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันและกับเครือข่ายการปฏิบัติงาน         
ได้มีโอกาสศึกษา ดูงาน หน่วยงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาการทำงาน 

๓.๔ เพื่อพัฒนาสำนักงานรัฐมนตรี ให้เป็นส่วนราชการที่มีภาพลักษณ์ที่ดี บุคลากรมี คุณภาพ       
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ  
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๔.  เป้าหมาย 
๔.๑  เชิงคุณภาพ 

๔.๑.๑ สำนักงานรัฐมนตรี เป็นส่วนราชการที่มีการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ    
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

๔.๑.๒ บุคลากรของสำนักงานรัฐมนตรี มีสมรรถนะในการปฏิบัติราชการที่สูงขึ้น ยึดหลักและ
ปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร 

๔.๑.๓ บุคลากรของสำนักงานรัฐมนตรี มีความสามัคคี เกื้อกูล ร่วมปฏิบัติงานด้วยความผาสุก
และ  มีสัมพันธภาพกับเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างดีย่ิง     

๔.๑.๔ สำนักงานรัฐมนตรี เป็นส่วนราชการที่มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นองค์กรประสิทธิภาพด้านการ
ประสานราชการทางการเมือง ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ 

 ๔.๒  เชิงปริมาณ   
        สำนักงานรัฐมนตรี จัดกิจกรรม ๒ กิจกรรม ได้แก่ 
          กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาองค์การ (OD) สร.ศธ. 
          กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้บุคลากรสำนักงานรัฐมนตรี 
        เป้าหมายการดำเนินการ 
                             1) บุคลากรสำนักงานรัฐมนตรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 และ ๒   
                               2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี 

๕.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 ๙.๑ จำนวนบุคลากรสำนักงานรัฐมนตรีที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
 ๙.๒ ระดับความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมที่ ๑ และ ๒ ไม่น้อยกว่าระดับดี 
 
๖.  วิธีการดำเนนิการ/ขั้นตอนการดำเนินการ 
 เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการฯ สำนักงานรัฐมนตรี ได้กำหนดการจัดกิจกรรม 
๒ กิจกรรม โดยกำหนดข้ันตอนการดำเนินการในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 

ข้ันตอนที่ ๑ เสนอขอความเห็นชอบโครงการ และขออนมุัติโครงการ 
ข้ันตอนที่ ๒ แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการ / กลุ่มงานรับผิดชอบ 

  ข้ันตอนที่ ๓ จัดทำปฏิทินการดำเนินการรายกจิกรรม 
ข้ันตอนที่ ๔ ดำเนินการจัดกจิกรรมตามที่กำหนด 
ข้ันตอนที่ ๕ สรุปรายงานผลการดำเนินการและเผยแพร่ 
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๗.  ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี) 
 กำหนดดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดย
กำหนดระยะเวลาการจัดรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลาดำเนินการ  (เดือน) 

ต.ค.
๖๔ 

พ.ย.
๖๓ 

ธ.ค.
6๔ 

ม.ค.
6๕ 

ก.พ.
6๕ 

มี.ค.
6๕ 

เม.ย
6๕ 

พ.ค.
6๕ 

มิ.ย.
6๕ 

ก.ค.
6๕ 

ส.ค.
6๕ 

ก.ย.
6๕ 

๑. เสนอขอความเห็นชอบและ 
ขออนุมัตโิครงการ 

 
 

          

๒. แต่งตั้งคณะทำงาน /  
 มอบหมายผูร้ับผิดชอบ 

  
 

         

๓. การพัฒนาองค์การ (OD) 
สำนักงานรัฐมนตรี  

  
 

         

๔. การพัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มพูนความรู้บุคลากร สร. 
(ประชุมเชิงปฏิบัติการ/       
การจัดการความรู)้ 

  
 

         

๘. จัดทำสรุปรายงาน 
การดำเนินการ และเผยแพร ่

      
 

   
 

 

 
๘.  งบประมาณ 

 โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้กำหนดกรอบงบประมาณ จำนวน  7๐๐,๐๐๐  บาท  (เจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยจำแนกรายกิจกรรม ได้ดังนี้ 

 งบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาองค์การ (OD) สำนักงานรัฐมนตรี        งบประมาณ    50๐,๐๐๐   บาท 
กิจกรรมที่ ๒ การพฒันาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้บุคลากร สร.ศธ.งบประมาณ   20๐,๐๐๐   บาท 

        - ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรสำนักงานรัฐมนตรี 
        - การจัดการความรู้  

ทั้งนี้ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
๙.๑  ประเด็นความเสี่ยง 

 บุคลากรของสำนักงานรัฐมนตรีไม่สามารถเข้าร่วมได้ทุกกิจกรรมที่จัดตามโครงการ เนื่องจากมีภารกิจ
ต้องติดตามรัฐมนตรีไปปฏิบัติหน้าที่ 

๙.๒  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 แจกเอกสารที่ใช้ประกอบการประชุม และแจ้งเวียนสรุปผลการประชุมให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมทราบ 

๑๐.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 ๑๐.๑ จำนวนบุคลากรสำนักงานรัฐมนตรทีี่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
 ๑๐.๒ ระดับความพงึพอใจของผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมที่ ๑ และ ๒ ไม่น้อยกว่าระดับดี 

๑๑.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑๑.๑ บุคลากรสำนักงานรัฐมนตรีได้รับการพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถในการประสานราชการ
ทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง 
 ๑๑.๒ บุคลากรสำนักงานรัฐมนตรีสามารถนำศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลต่องาน 
 ๑๑.๓ สำนักงานรัฐมนตรี เป็นองค์กรคุณภาพในการประสานราชการทางการเมือง 
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บทที่ 4 
บทสรุป 

 
 สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะส่วนราชการส่วนกลาง และไม่ได้มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน อาศัยเบิกจ่ายงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวง   
ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้ึนตามกรอบกฎหมาย นโยบาย และแผนงานสำคัญ
ของรัฐบาล รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน
รัฐมนตรีได้มีกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื ่อสนับสนุนภารกิจในการบริหารราชการของรัฐมนตรี ให้มี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

วิสัยทัศน์ 
 “เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในการอำนวยการเพ่ือขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี” 

 โดยมีพันธกิจที่สอดคล้องสัมพันธ์กับอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ใน 4 พันธกิจ ได้แก่ 

พันธกิจ 
 1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน เพื่อสนับสนุนภารกจิราชการทางการเมือง
     ของรัฐมนตร ี
 2. สนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรี เพื่อขับเคลือ่นการบรหิารราชการของรัฐมนตรี 
 3. พัฒนาและส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ในการประสานราชการทางการเมือง 
 4. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการประสานราชการทางการเมือง อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ  

เป้าประสงค์ 
 1. สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในการประสานราชการทางการเมือง
เพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี 
 2. มีเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ เพื่อผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับบริการถูกต้อง 
ทันเวลา และพึงพอใจ 
 3. สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มีบุคลากรที่มีความพร้อมในการประสานราชการทางการเมอืง 
เพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี อย่างมีประสิทธิภาพ 

 สำนักงานรัฐมนตรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงาน
รัฐมนตรี กิจกรรมย่อยสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่กำหนด 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดการพัฒนาคุณภาพ               
การบริหารจัดการภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี ตามหลักธรรมาภิบาล  

  กลยุทธ์ที ่ 1 ปรับปรุงพัฒนาสำนักงานรัฐมนตรีให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (HPO) โดยยึด            
          หลักธรรมาภิบาล การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการประสานราชการทางการเมือง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  กลย ุทธ ์ท ี ่  2 พ ัฒนาเคร ือข ่าย (Network) ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ เพ ื ่อการทำงาน              
          อย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3 พัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติราชการให้มีทักษะที่จำเป็นในการทำงาน (Hard Skills)         
และทักษะเพื่อความสำเร็จของงาน (Soft Skills) อย่างรอบด้าน 

  กลยุทธ์ที่ 3 สร้างจิตสำนึก และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงาน (Hard Skills) และทักษะ    
                    เพื่อความสำเร็จของงาน (Soft Skills) 

  กลยุทธ์ท่ี 4 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 ทั้งนี้ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายภารกิจให้บุคลากรได้มีส่วนรับผิดชอบ
ดำเนินการอย่างชัดเจน มีคำสั่งมอบหมายงาน โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล     
การดำเนินงานเป็นระยะ ๆ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

  


