
 

 

 

 

แนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 

นางสุธีรา  ไชยถา 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง 
ให้ดำรงตำแหนง่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ 

ตำแหน่งเลขที่ 2 สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
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คำนำ 

เอกสารฉบับนี้เป็นผลงานเรื่องที่ 2 แนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้ขอรับการประเมิน    
ในฐานะที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เป็นกลไกสำคัญในการจัดทำแผนและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ทั้งสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์และสำนักงานรัฐมนตรี  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีรูปแบบการทำงานโดย
บูรณาการการทำงานร่วมกันในลักษณะการจัดทำเสนอแนะนโยบาย (Policy Advisor)  ประสานนโยบาย
ระหว่างกระทรวง จัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร เปาหมายการให้บริการ กําหนดกรอบวงเงินงบประมาณ  
แผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง โดยมีผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๔ เพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายให้หน่วยรับงบประมาณจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้อํานวยการตามระเบียบที่ผู้อํานวยกา ร
กําหนด และมาตรา  40 หน่วยรับงบประมาณจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะตามที่กําหนดไว้  
ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายหรือตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามอํานาจที่มีอยู่ตามกฎหมายอ่ืน
การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 07๐2/ว ๑๓4 ลงวันที่ ๘ กันยายน 
2564) เพ่ือให้การดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี 
หรือระเบียบที่ เกี่ยวข้องแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้  ผู้ขอรับการประเมินจึงตระหนักถึง
ความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำ “แนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ” เพ่ือใช้
เป็นกรอบแนวทางการในการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่าย และเพ่ือใช้ในการกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ       
ให้สามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดและเป็นหลักในบริหารการ
จัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ประชาชนทุกช่วงวัย
มีความรู้ความสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่
รับผิดชอบของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 

1. ความเป็นมาและความสำคัญ 
ระบบการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance 

Based Budgeting : SPSS) เป็นระบบงบประมาณของประเทศไทยในปัจจุบันเพ่ือให้การจัดสรร
งบประมาณเป็นไปตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำหนดไว้มีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล 
โดยกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี       
ต้องกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดชัดแจน ตั้งแต่ระดับแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพ้ืนฐาน ผลผลิ ต/
โครงการ และกิจกรรม เพ่ือให้สามารถนำผลการติดตามและประเมินผล มาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ 

เมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านความเห็นชอบ
และประกาศเป็นกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ
ต้องวางแผนการเบิกจ่ายโดยจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ    
ตามวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันของหน่วนรับงบประมาณจะต้องเป็นไปตามแผนดังกล่าวฯ ที่ ได้ รับ        
ความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและจะต้องได้รับอนุมัติเงินจัดสรรก่อนการจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน 
ตามหลักการที่บัญญัติไว้ในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 นอกจากนี้
การบริหารงบประมาณต้องเกี่ยวข้องกับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการ และ
การกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีเป็นไปตามหลักการสำคัญที่ต้องการควบคุมและติดตามการดำเนินงาน         
เพ่ือเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและเป้าหมายการเบิกจ่ายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้
ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายบงบประมาณ ซึ่ งสำนักงบประมาณได้กำหนดให้ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเป็ นรายเดือนและ  
รายไตรมาส เพ่ือให้สามารถติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลต่อการกระตุ้นการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ 

ซึ่งจากการผลประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ 
กระทรวงการคลัง ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ได้รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 รายจ่ายประจำ จำนวน 
3,249,520  ล้านบาท หรือร้อยละ 98.89 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 2,652,607 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 98.92 รายจ่ายลงทุน จำนวน 596 ,913 ล้านบาท หรือร้อยละ 98.78 เมื่อพิจารณา
รายละเอียดพบว่า กระทรวงศึกษาธิการเป็นหนึ่งในกระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำสุด ซึ่งมีปัญหาอุปสรรค
การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙           
ทำให้ได้รับผลกระทบในส่วนของการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งการ
ประกาศห้ามมิให้มีการขนย้ายแรงงาน ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
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กำหนด ตลอดจนโครงการฝึกอบรมสัมมนา การลงพ้ืนที่ที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน จึงเป็นสาเหตุ
ให้การเบิกจ่ายล่าช้า จากปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ 
โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ เช่น โครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) และ
โครงการสำคัญที่รองรับยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ (Flagship) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ หากรัฐบาลไม่สามารถเพ่ิมรายจ่ายสาธารณะได้จะทำให้แผนการ
ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลไม่เป็นไปตามที่กำหนด 

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศ          
บนพ้ืนฐานของทรัพยากรของชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาประเทศ และแก่ประชาชน โดยจุดมุ่งหมายในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจเพ่ือขับเคลื่ อนการพัฒนาประเทศ             
ตามยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนแม่บทเฉพาะ
กิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ COVID-๑๙ พ.ศ. 2564–2565 แผนย่อยของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายสำคัญของรัฐบาล
ให้ประสบผลสำเร็จและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้การพัฒนาประเทศ  บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด ซึ่งรัฐบาลได้กำหนด        
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยนำยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ         
แ ผน แม่ บ ท เฉพ าะกิ จภ าย ใต้ ยุ ท ธศ าสต ร์ ช าติ อั น เป็ น ผ ลม า จากส ถาน ก ารณ์  COVID-๑ ๙                     
พ.ศ. 2564-2565 แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
นโยบายสำคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รวมทั้งการบูรณาการในทุกมิติ (มิติกระทรวง/หน่วยงาน มิติบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และมิติบูรณาการ
เชิงพ้ืนที่) เป็นกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนงานโครงการ ให้มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกัน
และกันอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และไม่ซ้ำซ้อน รวมทั้งได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มาเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของรัฐบาลเกิดผลสำเร็จ      
อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
เป้าหมายการให้บริการ กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ แผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง ได้พิจารณากรอบแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี หนังสือสำนักงาน
สำนักงบประมาณที่แจ้งหน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มาตรา ๓๔ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายให้หน่วยรับงบประมาณจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้อํานวยการ
ตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนด และมาตรา  40 หน่วยรับงบประมาณจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน      
ได้แต่เฉพาะตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายหรือตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ      
ตามอํานาจที่มีอยู่ตามกฎหมายอ่ืนการจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามวรรคหนึ่ ง ต้องเป็นไปตาม             
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ (หนังสือสำนักงบประมาณ           
ที ่นร 07๐2/ว ๑๓4 ลงวันที่ ๘ กันยายน 2564) ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ



ง 
 

 
 

เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จตามระยะเวลา     
ที่กำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องมีแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  อนึ่ง ผู้ขอรับการประเมิน ในฐานะ            
ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เป็นกลไกสำคัญในการจัดทำแผนและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ทั้งสำนัก
นโยบายและยุทธศาสตร์และสำนักงานรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีรูปแบบการทำงานโดยบูรณาการการ
ทำงานร่วมกันในลักษณะการจัดทำเสนอแนะนโยบาย (Policy Advisor) ประสานนโยบายระหว่าง
กระทรวง จัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร เปาหมายการให้บริการ กําหนดกรอบวงเงินงบประมาณ           
แผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและมีความจำเป็น    
อย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำ “แนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ” เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการในการใช้จ่าย
หรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย และเพ่ือใช้ในการ
กำกับดูแล และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายภายใต้
กรอบระยะเวลาที่กำหนดและเป็นหลักในบริหารการจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า 
สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีความรู้ความสามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับและติดตามการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม อันจะส่งผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญบรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาที่กำหนด  
3. วิธีการดำเนินงาน 

ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดทำแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน           
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ     
โดยมีรายละเอียดวิธีการดำเนินงาน ดังนี้ 

3.1  ผู้ขอรับการประเมินได้ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสารข้อมูลที่มีความ
จำเป็น มีคุณค่า และมีความสำคัญที่ใช้ในการศึกษาแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ จากเอกสารทางวิชาการ
จำนวน 27 เล่ม อาทิเช่น ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่ 1๒) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง นโยบายสำคัญของรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  แนวทางการจัดทำงบประมาณ
และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ระเบียบการบริหารงบประมาณ และ
ดำเนินการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นและสำคัญจากเอกสารวิชาการดังกล่าว โดยใช้ทักษะการคิด
วิเคราะห์ (Analytical Thinking) ทักษะการคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthesis Type Thinking) ทักษะการ
คิดเชิงอนาคต (Futuristic Thinking) ทักษะการคิดละเอียดลออ (Elaboration Thinking)  เพ่ือให้
มองเห็นในภาพองค์รวม (Holistic view) 



จ 
 

 
 

3.2 ผู้ขอรับการประเมินได้นำข้อมูลสารสนเทศที่มีความจำเป็น มีคุณค่า และมีความสำคัญ       
ตามข้อ 2.1 มาดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และกำหนดขอบเขตการศึกษาแนวทางการจัดทำ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565            
ของกระทรวงศึกษาธิการตามแนวทางของสำนักงบประมาณที่แจ้งส่วนราชการ (หนังสือสำนักงบประมาณ 
ที่ นร 07๐2/ว ๑๓4 ลงวันที่ ๘ กันยายน 2564) ของสำนักงบประมาณ 

3.3 ผู้ขอรับการประเมินในฐานะผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์งบประมาณกระทรวงศึกษาธิการได้
ดำเนินการดำเนินการสอบทวนและตรวจสอบการจัดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงที่แสดงถึงความความเชื่ อมโยงกับเป้าหมายการปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในระบบฐานข้อมูลแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ            
(BB EvMIS) โดยยึดหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ตามแนวทาง
ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินการ รวมทั้งการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (Aligned) นอกจากนี้ยังใช้เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ความถูกต้อง การดำเนินกิจกรรมที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วน
ราชการ รวมถึงเป็นภารกิจที่มีกฎหมายกำหนดให้ดำเนินการหรือมีมติคณะรัฐมนตรี/นโยบายรัฐบาลให้
ดำเนินการ 

2) ความครอบคลุมและครบถ้วน การดำเนินการกำหนดผลผลิต โครงการ กิจกรรมอยู่ภายใต้
แต่ละแผนงาน ประกอบด้วย แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการแผน
ยุทธศาสตร์ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการกระทรวงกับแผนแต่ละระดับ ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่ 1๒ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนระดับท่ี 3 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

3) ความเชื่อมโยง การดำเนินการเชื่อมโยง ผลผลิต โครงการ กิจกรรมอยู่ภายใต้แต่ละแผนงาน 
ประกอบด้วย แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ ที่เชื่อมโยงตอบสนองเป้าหมาย
การให้บริการกระทรวงและเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในแผนแต่ละระดับ ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 1๒ 
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง การกำหนดผลสัมฤทธิ์และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ 

4) ความสอดคล้อง การกำหนดตัวชี้วัดต้องสามารถผลักดันการบรรลุค่าเป้ าหมาย ตัวชี้วัด 
(Target) ของแผนในระดับที่สูงขึ้นไป ได้แก่ ตัวชี้วัดแผนแม่บท/แผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติในประเด็น เป้าหมายที่ เกี่ยวข้อง  เพ่ือนำส่งผลผลิตให้เกิดผลสัมฤทธิ์                     
หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับสำหรับยุทธศาสตร์ชาติฯ ในด้านที่เก่ียวข้องต่อไป 

5) ความเหมาะสม การกำหนดผลผลิต โครงการ ภายใต้แผนงานต่าง ๆ ต้องมีความเป็นไปได้
สามารถดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลได้จริงบนพ้ืนฐานของข้อมูลพ้ืนฐาน (baseline)      
ทัง้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร (Optimized resource) 

6) ความจำเป็นเร่งด่วน การกำหนดผลผลิต โครงการ กิจกรรม ควรพิจารณาในส่วน           
ที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ เพ่ือให้สามารถผลักดันเป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง และเปา้หมายของแผนในระดับที่สูงขึ้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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3.4 ผู้ขอรับการประเมินได้ดำเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์แผนงานต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 13 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายสำคัญของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ตาม
หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 07๐2/ว ๑๓4 ลงวันที่ ๘ กันยายน 
2564) ของสำนักงบประมาณ 

3.5  ผู้ ขอรับการประเมิน ได้ ดำเนิ นการจัดทำความ เชื่ อม โยงเป้ าหมายการให้ บ ริการ
กระทรวงศึกษาธิการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายแผนแม่บท ตัวชี้วัดแผนแม่บท        
แผนแม่บทย่อย แผนงาน/โครงการ และงบประมาณของกระทรวงศึ กษาธิการ เพ่ือให้แสดงเห็น
งบประมาณที่ใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่กระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวข้อง 

3.6 ผู้ขอรับการประเมินได้ดำเนินการประสานและให้คำปรึกษาหน่วยงานในสังกัด เพ่ือพิจารณา
และตรวจสอบความเชื่อมโยงผลผลิต โครงการ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้สามารถ
ขับเคลื่อนผลลัพธ์ไปสู่การบรรลุยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

3.7 ผู้ขอรับการประเมินได้ดำเนินการสรุปผลแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ เสนอผู้บริหาร       
ให้ความเห็นชอบ เพ่ือเป็นประโยชน์ที่จะใช้สำหรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน
ของแผนงาน โครงการ ต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการบรรลุตามเป้าหมายที่ระบุความคุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากร (Optimized resource) 

3.8 ผู้ขอรับการประเมินได้ดำเนินกำกับการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ 

3.9 ผู้ขอรับการประเมินได้ดำเนินการกำกับการจัดทำรายงานผลตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ เสนอผู้บริหารให้รับทราบผลการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เพ่ือเป็นประโยชน์ที่จะใช้สำหรับการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล การดำเนินงานของแผนงาน โครงการ ต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการบรรลุตามเป้าหมายที่ระบุ
ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร (Optimized resource) 

3.10 ผู้ขอรับการประเมินในฐานะคณะทำงานตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                
ที่ ๓๙๐/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกระทรวงศึกษาสัญจร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้ดำเนินการ
ติดตามความก้าวหน้าเชิงประจักษ์ในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  (Strategic 
Execution) โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมผู้บริหารกระทรวง อาทิ โครงการ    
พาน้องกลับมาเรียน ค้นหาติดตามเด็กตกหล่นและออกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โครงการ
โรงเรียนคุณภาพ โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา      
เป็นต้น ซึ่งเป็นโครงการที่บรรจุในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ตลอดจนรับฟังปัญหา 
การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาภายใต้บริบทสถานการณ์การแพร่ระบาด        
ของโรค COVID-๑๙ เมื่อวันที่ 2๓-๒๖ มีนาคม 256๕ ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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๔. ความยากและคุณภาพของงาน 
แนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ นั้นเป็นการดำเนินงานที่มีคุณภาพสูง มีผลกระทบ     
ในวงกว้างต่อการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (Strategic Execution) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และนโยบายสำคัญของรัฐบาล 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ซึ่งลักษณะงานมีความยุ่งยากและซับซ้อนมาก ดังนั้น ผู้ขอรับการ
ประเมินจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน อาทิ
เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) ทักษะการคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthesis Type 
Thinking) ทักษะการคิดเชิงอนาคต (Futuristic Thinking) ทักษะการคิดละเอียดลออ (Elaboration) 
การวางแผนการดำเนินงานแบบบูรณาการ และทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective 
communication) การประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ควบคู่กับการประสาน
หลักวิชาการ แนวปฏิบัติทางราชการภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง โดยผู้รับการประเมินได้ดำเนินการศึกษา 
ค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นและสำคัญเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำ       
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                  
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือมุ่งให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบและ มติคณะรัฐมนตรี       
ที่เก่ียวข้อง  

โดยมีความยุ่งยากและคุณภาพของงานสรุปได้ ดังนี้ ๑) แนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ     
เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขหรือข้อกําหนดต่างๆ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๖๑ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยผู้ขอรับการ
ประเมินต้องดำเนินการการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสารข้อมูลที่จำเป็นและสำคัญ อาทิ 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน ๒๓ เล่ม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ โดยต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจรอบด้านเพ่ือวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ระบุข้อมูลความเชื่อมโยงและความสอดคล้อง ของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ      
ซึ่งต้องพิจารณาระบุได้ว่าสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร  รวมทั้ง
นโยบายสำคัญของรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตลอดจนแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และดำเนินการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นและสำคัญจาก
เอกสารวิชาการ เพ่ือนํามาออกแบบกรอบแนวคิด หลักการ และขอบข่ายในการจัดทำแนวทางการจัดทำ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการ และประมวลสรุปผลเพ่ือจะนำไปใช้ใน
ส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป  ๒) การดำเนินการในทุกขั้นตอน ผู้ขอรับการประเมินจะต้องใช้ความรู้  
ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน อาทิเช่น ทักษะการคิด
วิเคราะห์ (Analytical Thinking) ทักษะการคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthesis Type Thinking) ทักษะการ
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คิดเชิงอนาคต (Futuristic Thinking) ทักษะการคิดละเอียดลออ (Elaboration) การวางแผนการ
ดำเนินงานแบบบูรณาการ และทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication) การ
ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง เพ่ือให้การแนวทางการจัดทำแผนการ
ปฏิบัติ งานและแผนการใช้จ่ ายงบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ  พ.ศ. 2565 ของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. สรุปผลการดำเนินงาน  

5.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ได้
กำหนดสาระสำคัญ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ใช้จ่ายงบประมาณมีการสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายจะได้รับอย่างชัดเจนทั้ง      
เชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม รวม 3 ผลสัมฤทธิ์  7 ตัวชี้วัด ที่เชื่อมโยง
สอดคล้องความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และนโยบายสำคัญของรัฐบาล นโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี    

5.2 กำหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ  รวม 5 เป้าหมาย 19 ตัวชี้วัด ที่สะท้อน
ให้เห็นถึงผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายจะได้รับอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมมีทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพมีความสอดคล้องกัน และค่าเป้าหมายตัวชี้วัดมีความสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ           

5.3 แผนงาน ผลผลิต/โครงการของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในการกำหนดผลผลิต โครงการ         
มีความสอดคล้องและสัมพันธ์ สามารถผลักดันเป้าหมายการให้บริการกระทรวง และตรงตามพันธกิจ       
ที่กำหนดในกฎหมาย ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย แผนงานยุทธศาสตร์ 
แผนงานบูรณาการ และแผนงานพ้ืนฐาน รวม 15 แผนงาน 30 ผลผลิต  และ 5๗ โครงการรองรับ         

5.4 ความเชื่อมโยงและสอดคล้องของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ กับแผนระดับต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความม่ันคง ด้านการสร้างความสามารถ
ทาง การแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและเสมอ
ภาคทางสังคม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวม 10 ประเด็น แบ่งออกเป็น ประเด็นหลักด้านที่ 
12 การพัฒนาการเรียนรู้ และด้านที่ 11 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นอ่ืน ๆ ได้แก่ ด้านที่ 1       
ความมั่นคง ด้านที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ด้านที่ 7 โครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์     
และดิจิทัล ด้านที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้านที่ 15 พลังทางสังคม ด้านที่ 17 ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม ด้านที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านที่ 22 กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมและแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์                         
เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงสอดคล้องในทุกมิติ ปรากฏว่า มีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง 7 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความ เป็น
ธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
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และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ     
สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

4) แผนการปฏิรูประเทศ 4 ด้าน ได้แก่ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ  

5) นโยบายรัฐบาล 7 ด้าน ได้แก่ นโยบายที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย
ของประเทศและความสงบสุขของประเทศ นโยบายที่  5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ                     
ในการแข่งขันของไทย นโยบายที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
นโยบายที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย นโยบายที่ 9 
การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม นโยบายที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการ
ภาครัฐ และนโยบายที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการ
ยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน 7 การเตรียมคนไทยสู่
ศตวรรษท่ี 21 

6) นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ได้แก่ 1. การจัดการศึกษา   
เพ่ือความปลอดภัย 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่ งขั น  5 . การส่ ง เสริมสนั บ สนุ น วิ ช าชี พ ครู  บุ คล ากรทางการศึ กษ าและบุ คลากรสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ 6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล และ 7. การขับเคลื่อน
กฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

7) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และเสมอภาคทางสังคม และยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

5.5 สรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565            
ของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 330,426.5922 ล้านบาท จำแนกตามลักษณะรายจ่ายเป็น        
รายไตรมาส ดังนี้ 

1) งบประจำ     รวมทั้งสิ้น   315,598.4301  ล้านบาท      คิดเป็นร้อยละ 100 
ไตรมาส 1    85,630.4130   ล้านบาท     คิดเป็นร้อยละ 27.13  
ไตรมาส 2    74,083.9139   ล้านบาท    คิดเป็นร้อยละ 23.47   
ไตรมาส 3    92,447.0314   ล้านบาท              คิดเป็นร้อยละ 29.29 
ไตรมาส 4    63,437.0718   ล้านบาท    คิดเป็นร้อยละ 20.10   

2) งบลงทุน      รวมทั้งสิ้น   14,828.1621  ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ 100 
ไตรมาส 1    6,695.7692  ล้านบาท               คิดเป็นร้อยละ 45.16  
ไตรมาส 2    5,245.7314    ล้านบาท                      คิดเป็นร้อยละ 35.38 
ไตรมาส 3    1,791.8466   ล้านบาท              คิดเป็นร้อยละ 12.08 
ไตรมาส 4    1,094.8149   ล้านบาท              คิดเป็นร้อยละ   7.38 
 



ญ 
 

 
 

6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดทำเป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ 
แนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซ่ึง
จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในทุกมิติ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

6.1  ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัด ควรจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ เป้าหมายการพัฒนา        
ที่ยั่งยืน นโยบายสำคัญของรัฐ รวมถึงบริบทที่เปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศและโลก เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ         
โดยคำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณทีคุ่้มค่าอย่างมีนัยสำคัญ 

6.2 ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัด ควรศึกษาปัจจัยความสำเร็จ (Key Success Factor)        
ที่จะทำให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของแผนย่อยตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสำคัญของ
รัฐบาล นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ โดยหลักยึดหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(Causal Relationship : XYZ) เพ่ือนำมาสังเคราะห์แผนงานโครงการที่ยังขาดหาย (Missing link หรือ 
Gap) เพ่ือบรรลุเป้าหมายและพัฒนาโครงการที่ตอบสนองต่อปัจจัยสู่ปัจจัยดังกล่าว 

6.3 ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัด ควรดำเนินการโดยคำนึงถึงภารกิจของกระทรวงและ      
ความจำเป็นที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์   
ในการบริหารจัดการ  

6.4 ควรมอบนโยบายการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี  (Strategic 
Formulation) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศที่ครอบคลุมการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
ประเทศ แผนระดับที่ ๒ ที่เป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศไปสู่การปฏิบัติที่มีเป้าหมายและแนวทางชัดเจนขึ้น และแผนระดับที่ ๓ ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน 
แก้ไขปัญหาอุปสรรคเร่งด่วนเชิงโครงสร้าง กลไก หรือกฎระเบียบเพ่ือวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้มี
ความเหมาะสม ตลอดจนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวง เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการและ            
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญหรือกลไกหลักในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  (Strategic Execution) ให้บรรลุ เป้าหมายที่กำหนด ให้ ประสบ
ความสำเร็จได้อย่างแท้จริง 

6.5 ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดควรกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของหน่วยงาน 
รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้          
หากหน่วยงานสามารถดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิผลจะส่งโดยรวมให้ประชาชนและประเทศ
ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 

6.6 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ควรแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและขีดความสามารถ
ในการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการนำความสำเร็จในการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในปีที่ผ่านมา เพราะจะมีผลในการนำมาประกอบการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับศักยภาพการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณในปีปัจจุบัน 
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6.7 ควรพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา (big data for education) 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการบริหารจัดการศึกษา ตลอดจนการตัดสินใจ     
เชิงนโยบายของผู้บริหารและหน่วยงานที่เก่ียวข้องข้อง 
7. การนำไปใช้ประโยชน์และการเผยแพร่ผลงาน 

7.1 การนำไปใช้ประโยชน์  
1) ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำแนวทางการจัดทำแผนการ

ปฏิบัติ งานและแผนการใช้จ่ ายงบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ  พ.ศ. 25 65 ของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นกรอบในการปฏิบัติงานให้มุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยที่มีความสัมพันธ์
สอดคล้องและเชื่อมโยงกันทั้งระบบ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับชาติที่กำหนดตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

2) ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามความก้าวหน้า   
ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัดผลผลิตและตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
รับทราบปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพ่ือเป็นการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า
ในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานสังกัด ซึ่ งก่ อให้ เกิดประโยชน์ต่อผู้ เรียนและประชาชน             
อย่างมีนัยสำคัญ 

7.2 การเผยแพร่ผลงาน โดยนำเสนอ “แนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ” ผ่านเว็บไซต์
กระทรวงศึกษาธิการ www.moe-news.net วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 
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บทที่ 1  
บทนำ 

 
1. ความเป็นมาและความสำคัญ 

ระบบการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance 
Based Budgeting : SPSS) เป็นระบบงบประมาณของประเทศไทยในปัจจุบันเพ่ือให้การจัดสรร
งบประมาณเป็นไปตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำหนดไว้มีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล 
โดยกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ ายประจำปี       
ต้องกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดชัดเจน ตั้งแต่ระดับแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพ้ืนฐาน ผลผลิต/
โครงการ และกิจกรรม เพ่ือให้สามารถนำผลการติดตามและประเมินผล มาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ 

เมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านความเห็นชอบ
และประกาศเป็นกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ
ต้องวางแผนการเบิกจ่ายโดยจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ    
ตามวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันของหน่วนรับงบประมาณจะต้องเป็นไปตามแผนดังกล่าวฯ ที่ ได้รับ        
ความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและจะต้องได้รับอนุมัติเงินจัดสรรก่อนการจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน 
ตามหลักการที่บัญญัติไว้ในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 นอกจากนี้
การบริหารงบประมาณต้องเกี่ยวข้องกับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการ   
และการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีเป็นไปตามหลักการสำคัญที่ต้องการควบคุมและติดตามการดำเนินงาน         
เพ่ือเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและเป้าหมายการเบิกจ่ายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้
ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายบงบประมาณ ซึ่งสำนักงบประมาณได้กำหนดให้ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือนและ  
รายไตรมาส เพ่ือให้สามารถติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลต่อการกระตุ้นการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ      
ของประเทศตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ 

ซึ่งจากการผลประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่าย
ภาครัฐ กระทรวงการคลัง ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ได้รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 รายจ่ายประจำ จำนวน 
3,249,520  ล้านบาท หรือร้อยละ 98.89 จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 2,652,607 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 98.92 รายจ่ายลงทุน จำนวน 596 ,913 ล้านบาท หรือร้อยละ 98.78 เมื่อพิจารณา
รายละเอียดพบว่า กระทรวงศึกษาธิการเป็นหนึ่งในกระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำสุด ซึ่งมีปัญหาอุปสรรค
การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  COVID-๑๙           



๒ 
 

 
 

ทำให้ได้รับผลกระทบในส่วนของการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งการ
ประกาศห้ามมิให้มีการขนย้ายแรงงาน ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กำหนด ตลอดจนโครงการฝึกอบรมสัมมนา การลงพ้ืนที่ที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน จึงเป็นสาเหตุ
ให้การเบิกจ่ายล่าช้า จากปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ 
โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ เช่น โครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) และ
โครงการสำคัญที่รองรับยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ (Flagship) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ หากรัฐบาลไม่สามารถ เพ่ิมรายจ่ายสาธารณะได้ จะทำให้               
แผนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลไมเ่ป็นไปตามที่กำหนด 

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศ          
บนพ้ืนฐานของทรัพยากรของชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาประเทศ และแก่ประชาชน โดยจุดมุ่งหมายในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ             
ตามยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนแม่บทเฉพาะ
กิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ COVID-๑๙ พ.ศ. 2564–2565 แผนย่อยของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายสำคัญของรัฐบาล
ให้ประสบผลสำเร็จและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้การพัฒนาประเทศ  บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด ซึ่งรัฐบาลได้กำหนด        
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยนำยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ         
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์  COVID-๑๙  พ.ศ.           
2564-2565 แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
นโยบายสำคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รวมทั้งการบูรณาการในทุกมิติ (มิติกระทรวง/หน่วยงาน มิติบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และมิติบูรณาการ
เชิงพ้ืนที่) เป็นกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนงานโครงการ ให้มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกัน
และกันอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และไม่ซ้ำซ้อน รวมทั้งได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของรัฐบาลเกิดผลสำเร็จ      
อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
เป้าหมายการให้บริการ กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ แผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง ได้พิจารณากรอบแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี หนังสือสำนักงาน
สำนักงบประมาณที่แจ้งหน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มาตรา ๓๔ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายให้หน่วยรับงบประมาณจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้อํานวยการ
ตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนด และมาตร  40 หน่วยรับงบประมาณจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน      



๓ 
 

 
 

ได้แต่เฉพาะตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายหรือตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ      
ตามอํานาจที่มีอยู่ตามกฎหมายอ่ืนการจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามวรรคหนึ่ ง ต้องเป็นไปตาม             
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ (หนังสือสำนักงบประมาณ           
ที ่นร 07๐2/ว ๑๓4 ลงวันที่ ๘ กันยายน 2564) ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องมีแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ   อนึ่ง ผู้ขอรับการประเมิน ในฐานะที่
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เป็นกลไกสำคัญในการจัดทำแผนและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ทั้งสำนัก
นโยบายและยุทธศาสตร์และสำนักงานรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีรูปแบบการทำงานโดยบูรณาการการ
ทำงานร่วมกันในลักษณะการจัดทำเสนอแนะนโยบาย (Policy Advisor) ประสานนโยบายระหว่าง
กระทรวง จัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร เปาหมายการให้บริการ กําหนดกรอบวงเงินงบประมาณ           
แผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและมีความจำเป็น    
อย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำ “แนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ” เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการในการใช้จ่าย
หรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย และเพ่ือใช้ในการ
กำกับดูแล และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายภายใต้
กรอบระยะเวลาที่กำหนดและเป็นหลักในบริหารการจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่า 
สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีความรู้ความสามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับและติดตาม
การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ     
ทีเ่ป็นรูปธรรม อันจะส่งผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญบรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาที่กำหนด  
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

3.1. ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ เร่งรัด และ
ติดตามการบริหารงบประมาณ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลสัมฤทธิ์หรือ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

3.2 หน่วยงานในสังกัดสามารถนำไปประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ ในการสะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของงานและแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ครบถ้วน  
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
4. ขอบเขตการดำเนินงาน 

แนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกระบวนการบริหารงบประมาณ ซ่ึงหน่วยงานรับ
งบประมาณจะต้องดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเป็นกรอบ   
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แนวทางการในการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่าย และเพ่ือใช้ในการกำกับดูแล และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยแผนดังกล่าวมีกระบวนการเริ่มต้นจาการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นเพ่ือนำมา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือนำมาวางแผนกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนฯ จัดทำความเชื่อมโยงกับ
แผนระดับต่าง ๆ และจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  รวมทั้งการรายงานผลตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งในการจัดทำแผนฯ ดังกล่าวจะต้องแสดงถึง    
ความเชื่อมโยงเป้าหมายการปฏิบัติราชการของหน่วยรับงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ  และนโยบายสำคัญของรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี   
5. นิยามศัพท์เฉพาะ 

๕.๑ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใช้
จ่ายงบประมาณ สำหรับหน่วยรับ งบประมาณเพ่ือดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบ
ปีงบประมาณ โดยระบุถึงกิจกรรม ขั้นตอน งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบ 
  5.๒ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง หมายถึง ผลลัพธ์ (Outcome) ที่กระทรวงศึกษาธิการ
ต้องการให้เกิดขึ้นจากการให้บริการระดับกระทรวง ซึ่งจะต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์        
พันธกิจหรือภารกิจของหน่วยรบังบประมาณตามกฎหมาย ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กฎหมายจัดตั้ง 
กฎกระทรวงหรือ กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามนโยบายรัฐบาลที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าว
จะเกิดขึ้นได้จากผลสำเร็จร่วมกันของผลผลิต/โครงการ ของหน่วยรับงบประมาณในสังกัดอย่างสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกันการกำหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง รวมทั้งสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้จากผลสำเร็จของผลผลิตหรือโครงการของหน่วยงานในสังกัด
อย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงกนั 

5.๓ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ หมายถึง เครื่องมือที่ใช้วัดผลการดำเนินงานหรือประเมินผลการ
ดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสามารถแสดงผลของการวัดหรือการประเมินใน   
รูปข้อมูลเชิงรปูธรรมเพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของกระทรวงหรือหน่วยงาน
ในสังกัด โดยจะต้องปรับปรุงค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด และประมาณการล่วงหน้าให้สอดคล้อง              
กับงบประมาณที่ได้รับ 

5.๔ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ หมายถึง ผลลัพธ์สุดท้าย (Final Outcome)    
และประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบ และต้องการให้เกิดขึ้นจากการ
ให้บริการ ซึ่งส่งต่อหรือมีการบูรณาการมาจากผลสำเร็จของเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน ภายใต้
การกำกับของกระทรวงอย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงจากการใช้จ่ายงบประมาณ  

5.๕ แผนงาน  หมายถึง แผนงานตาม “โครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์” ที่สำนัก
งบประมาณจัดทำขึ้น สำหรับใชในการจัดสรรทรัพยากรที่มุ งใหการดําเนินงานตามภารกิจของ               
สวนราชการบรรลุ ผลสำเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
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5.๖ ผลผลิต หมายถึง ผลของการดำเนินงานตามกิจกรรม เพ่ือนำไปใช้ในการให้บริการองค์กร
ภายนอกหน่วยงานหรือประชาชน โดยมีตัวชี้วัดผลสำเร็จในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามที่กำหนด                
ไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

5.๗ โครงการ หมายถึง งานของส่วนราชการที่จัดทำขึ้น โดยมีการกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลา                 
ในการดำเนินงาน และวงเงินงบประมาณ ตามที่กำหนดไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

๕.๘ งบรายจ่าย หมายถึง กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และ
งบรายจ่ายอื่น 

5.๙ หน่วยรับงบประมาณ หมายถึง หน่วยงานของรัฐที่ขอรับหรือได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย 

5.๑๐ หน่วยงานในสังกัด หมายถึง หน่วยงานที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ           
และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
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บทที่ 2  
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 มุ่งให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี          
ที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ขอรับการประเมินในฐานะผู้รบัผิดชอบหลักตามที่ได้รับมอบหมาย 
ต้องมีความรู้ความเข้าใจทฤษฎี หลักการ และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความสามารถและทักษะในการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง ๆ ให้เกดิผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ ดังนี้ 

1. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
2. พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
3. พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
4. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
5. ยุทธศาสตร์ชาติ 
๖. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
๗. แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
๘. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
๙. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
10. การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรร

งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๑๑. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
1๒. ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  
1๓. แนวคิดและหลักการคิดวิเคราะห์ 
๑๔. แนวคิดหลักการวางแผน 
1๕. มติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1๖. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และ

สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิด
เป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว   

มาตรา 142 กำหนดให้การเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ         
ต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงิน และ
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่างๆ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วย
วินัยการเงินการคลังของรัฐต้องแสดงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ  

 



๗ 
 

 
 

2. พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 กำหนดดังนี้ 
มาตรา ๕ ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันอันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบปี 
การประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติให้ทำเป็นประกาศพระบรมราชโองการ และเมื่ อได้ประกาศใน              
ราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ และหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ   

มาตรา ๗ การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติต้องคำนึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติ ความต้องการ และความจำเป็น
ในการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ ยั่ งยืน           
ตามหลักธรรมาภิบาลและเป้าหมายการปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญบัญญตัิ   

มาตรา ๑๐ วรรคสอง “แผนแม่บทและแผนการปฏิ รูปประเทศตามกฎหมายว่าด้ วย              
แผนและขั้นตอนการดาเนินการ ปฏิรูปประเทศ ต้องมีความสอดคล้องกันแผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้         
ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับ       
แผนแม่บทด้วย” 
3. พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐  

พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐  ซึ่งกำหนด
เป้าหมายและวิธีการในการจัดทำแผนการปฏิรูป ไว้ดังนี้ 

มาตรา ๕ การปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ดังต่อไปนี้ (๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน      
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนา       
ด้านจิตใจ (๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ำ       
(๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และการปกครอง        
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ 

มาตรา ๖ ให้มีแผนการปฏิรูปประเทศเพ่ือกำหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการดำเนินการ 
ปฏิรูปในด้านต่าง ๆ แต่ละด้านตามมาตรา ๘ รวมทั้งผลอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศในด้านนั้น ๆ 
ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิรูปประเทศ การจัดทำแผนปฏิรู ปประเทศแต่ละด้านจะทำเป็น     
แผนเดียวกันหรือแยกเป็นแผนแต่ละด้าน หรือหลายด้านรวมกันก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกบัแผนแม่บท 
และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และรายงานต่อรัฐสภาเพ่ือทราบแล้ว ให้ประกาศใน      
ราชกิจจานุเบกษา และใช้บังคับต่อไป หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูป
ประเทศ ให้เป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่จะกำกับดูแลและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย
ดำเนินการให้เป็นไปตามวรรคสาม 

 



๘ 
 

 
 

4. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มาตรา ๓๔ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทํา

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อ
ผู้อํานวยการตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนด 

มาตรา ๓๙ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมีหน้าที่ควบคุมการใช้งบประมาณรายจ่ายให้เป็นไป
ตามแผนงานหรือรายการและภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่าย หรือตามที่มีการโอน หรือได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๐ หน่วยรับงบประมาณจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะตามที่กําหนดไว้       
ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายหรือตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามอํานาจที่มีอยู่ตามกฎหมายอ่ืน 
การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อํานวยการตามมาตรา ๓๔ โดยต้องได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจาก
ผู้อํานวยการก่อนการจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน เว้นแต่กรณีที่ เป็นรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย
บุคลากรและรายจ่ายอ่ืนที่ผู้ อํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยรับ
งบประมาณจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้โดยไม่ต้องขออนุมัติเงินจัดสรรในกรณีท่ีมีความจําเป็นและเร่งด่วน 
คณะรัฐมนตรีมีอํานาจอนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายก่อน
ได้รับเงินจัดสรรตามวรรคหนึ่ง 
5. ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย   
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน  ดังนั้น การพัฒนาประเทศ   
จึงจําเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทกุด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือ
ในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่าง ๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการดําเนินงานอย่างบูรณาการ 
เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเก่ียวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจําเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพ มีความรู้สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สามารถรู้เท่าทันและ
ปรับตัวให้สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์และกติกาใหม่ ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว       
ซ่ึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการ
เรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบ
บริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความสําคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการ
พัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์  ๔ .๐ ส่ งผลให้ เกิดการสร้างห่ วงโซ่มูลค่ าทางเศรษฐกิจ                 
ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหา         
ความเหลื่อมล้ำและนําไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ



๙ 
 

 
 

ในหลากหลายมิติ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ 
ยุทธศาสตร์ 

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมีเป้าหมายสำคัญในภาพรวมระยะ ๒๐ ปีที่เป็นรูปธรรม

ชัดเจน คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและความรักความสามัคคี
ปรองดองของคนในชาติตลอดถึงการปลุกจิตสํานึกด้านความมั่นคงให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกระดับ       
การพัฒนาระบบงานด้านการข่าวให้มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงอย่างเป็นระบบ
การพัฒนาปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง และกลไกในการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาความมั่นคงให้มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการการดําเนินงานอย่างแท้จริง          
โดยปัญหาความมั่นคงเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการแก้ไข ประกอบด้วย ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติด ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหาอาชญากรรม    
ทางไซเบอร์และปัญหาการทุจริตในระบบราชการ โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด และประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
เป้าหมายการพัฒนา  
▪ ประเทศชาตมิั่นคง ประชาชน
มีความสุข  
 

ตัวช้ีวัด 
1. ความสุขของประชากรไทย 
2. ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  
3. ความพร้อมของกองทพั หนว่ยงานด้านความมั่นคง และการมี
ส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาความมั่นคง 
4. บทบาทและการยอมรับในดา้นความมั่นคงของไทยในประชาคม
ระหว่างประเทศ 
5. ประสิทธิภาพการบริหารจดัการความมั่นคงแบบองค์รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น 
๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ  
๒. ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
๓. พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พรอ้มเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
๔. บูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาต ิ
๕. พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

 
5.2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันกำหนดแนวทางการพัฒนาที่ให้
ความสำคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ทั้งใน         
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการและการท่องเที่ยว โดยให้ประเทศสามารถยกระดับการผลิตทาง
การเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น ขณะที่มีอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตรวมทั้งรักษาการเป็น



๑๐ 
 

 
 

จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลก ในขณะเดียวกันจำเป็นต้องพัฒนาปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ 
ทั้งในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโน โลยี
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เพ่ืออํานวยความสะดวกและลดต้นทนุในการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการ 
เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต    
โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 
เป้าหมายการพัฒนา  
▪ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
เศรษฐกจิเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน 
▪ ประเทศทไยมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันที่สูงข้ึน 
 

ตัวช้ีวัด 
๑. รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑม์วลรวม
ภายในประเทศ และการกระจายรายได้  
๒. ผลิตภาพการผลติของประเทศท้ังในปัจจัยการผลติและ
แรงงาน  
๓. การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา  
๔. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น 
1. การเกษตรสรา้งมูลค่า 
2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
4. โครงสร้างพื้นฐาน เชือ่มไทย เชื่อมโลก 
5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม ่

 
5.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จึงได้กําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันและการเสริมสร้างและ
ยกระดับการพัฒนา ที่ให้ความสําคัญที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของการพัฒนาทุนมนุษย์และปัจจัยและ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างครอบคลุม 
ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่กับการปฏิรูปที่สําคัญทั้งในส่วนของ           
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เพ่ือให้คนมีความดีอยู่ใน ‘วิถี’การดําเนินชีวิตและมีจิตสํานึกร่วมใน
การสร้างสังคมที่น่าอยู่ และมีการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง    
การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑     
มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครูการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถกํากับการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกบัตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญา
ของมนุษย์ที่หลากหลายตลอดจนพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละ
ประเภท และการปฏิรูประบบเสริมสร้างความรอบรู้และจิตสํานึกทางสุขภาพ เพ่ือให้คนไทยมีศักยภาพใน
การจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ทั้งการเสริมสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งอบอุ่นซึ่งเป็นการวางรากฐานการส่งต่อ



๑๑ 
 

 
 

เด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาในช่วงอายุถัดไป โดยการส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพ การสร้าง
ครอบครัวที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมพัฒนาคน การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ระหว่างกระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และการเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทาง
สังคมและพัฒนาประเทศ ในการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะ
ของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐานรวมถึงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและ
กีฬาเพ่ือการอาชีพ โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
เป้าหมายการพัฒนา  
▪ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง พร้อมสำหรับ

วิถีชีวิตศตวรรษที่ 21 
▪ สังคมไทยมีสภาแวดล้อมท่ีเอือ้และ
สนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 

ตัวช้ีวัด 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ท่ีดี

ของคนไทย  
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ

การพัฒนา 
3. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ประเด็น 
1. การปรับเปลี่ยนคา่นิยมและวัฒนธรรม 
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
5. การเสริมสร้างให้คนไทยมสีุขภาวะที่ดี ครอบคลมุทั้งด้านกาย ใจสติปญัญา และสังคม 
6. การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพฒันาประเทศ 

 
5.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ได้กำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เน้นการตอบโจทย์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ เพ่ือให้การเติบโตของประเทศเป็นการเติบโตที่ยั่งยืนโดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง  
และเป็นธรรม การกําหนดให้ภาคการเกษตรและครัวเรือนเป็นกลุ่มเป้าหมายของการปรับโครงสร้าง     
และพฤติกรรม และการกระจายศูนย์กลางความเจริญเพ่ือให้เกิดการสร้างงานในพ้ืนที่ เพ่ือพลิกฟ้ืน
โครงสร้างทางสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และช่วยลดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และความมั่นคงของประเทศบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังเน้นการดึงเอา
พลังทางสังคมทีป่ระกอบด้วยภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ยั่งยืน รวมทั้งการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทัง้ใน
มิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพสามารถพ่ึงตนเองและ      



๑๒ 
 

 
 

ทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด และประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ตารางท่ี 4 ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
เป้าหมายการพัฒนา  
▪ สร้างความเป็นธรรม และลดความ
เหลื่อมล้ำในทุกมิต ิ
▪ กระจายศูนย์กลางความเจรญิทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสใหทุ้กภาค
ส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนา
ประเทศในทุกระดับ 
▪ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น
ในการพัฒนา การพึ่งพาตนเองและการ
จัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคณุภาพ 

ตัวช้ีวัด 
1. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐ
ระหว่างกลุม่ประชากร  
2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน  
3. ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวดัในการเป็น
ศูนย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกจิ สังคม เทคโนโลยี  
4. คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น 
1. การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมติิ 
2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิน่ในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจดัการตนเอง 

 
5.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้น้อมนํา
ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล        
มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลักในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการนําเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน     

ทั้ง ๑๗ เป้าหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันดำเนินการเพ่ือนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา    

ทีย่ั่งยืนในทุกมิติทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วน ความร่วมมือ
ระหว่างกันทั้ งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์ เพ่ือให้ประเทศไทย           
เป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปีพ.ศ. ๒๕๘๐ จาก
หลักการดังกล่าวข้างต้นทำให้การพัฒนายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถูกดำเนินการบนพ้ืนฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อย
จนเกินไป อันจะนําไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง สอดคล้องกับ แนวคิดหลักของแผน คือ 
เติบโต สมดุล ยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์ชาติด้านนี้  โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
 
 



๑๓ 
 

 
 

ตารางที ่5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมายการพัฒนา  
▪ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมใหค้นรุน่ต่อไปได ้
▪ ฟืน้ฟแูละสรา้งใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
ลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
▪ ใช้ประโยชน์และสรา้งการเตบิโต บนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีด
ความสามารถของระบบนเิวศ 
▪ ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวฒันธรรม บนหลัก
ของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัด 
1. พื้นที่สีเขียวท่ีเป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม  
2. สภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับ
การฟื้นฟู  
3. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
4. ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่า
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น 
1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภมูิอากาศ 
4. พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต

อย่างต่อเนื่อง 
5. พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยกระดับกระบวนทศัน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 

 
5.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เน้นการปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐ    
ที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัยและ
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนํานวัตกรรม 
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงาน
เทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
มีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาค
ส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสํานึกในการปฏิเสธ
ไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่
จําเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อ
การพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติการ
อํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม รวมทั้งต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐที่



๑๔ 
 

 
 

สามารถจูงใจและดึงดูดให้คนดีคนเก่งเข้ามาร่วมพลังการทำงานที่มีความมุ่งมั่นและมีแรงบันดาลใจในการ
ที่จะร่วมกันพลิกโฉมประเทศไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด และประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ตารางท่ี 6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมายการพัฒนา  
▪ ภาครัฐมีวัฒนธรรมทำงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์
ส่วนร่วมตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อยา่งสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส 
▪ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง พร้อมปรับตวัให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
▪ ภาครัฐมคีวามโปร่งใส พร้อมปรับตัวหันต่อการเปลี่ยนปลง 
▪ ภาครัฐมคีวามโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
▪ กระบวนการยตุิธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของ
ประเทศ 

ตวัช้ีวัด 
1. ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  
2. ประสทิธิภาพของการบริการภาครฐั  
3. ระดับความโปร่งใสการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ 
4. ความเสมอภาคในกระบวนการ
ยุติธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น 
1. ภาครัฐท่ียดึประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส 

2. ภาครัฐบริหารงานแบบบรูณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท 
 

 
6. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็น
ยุทธศาสตร์ ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งได้คำนึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็น      
ตัดข้ามยุทธศาสตร์ และการประสานเชื่อมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มี
ความสอดคล้องไปใน ทิศทางเดียวกัน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะประกอบด้วย สถานการณ์
และแนวโน้มที่เกี่ยวข้อง ของแผนแม่บท เป้าหมายและตัวชี้วัดในการดำเนินการซึ่งแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 
๔ ช่วง ช่วงละ ๕ ปี รวมทั้ง กำหนดแนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการที่สำคัญของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเป็นกรอบในการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศที่ก าหนดไว้ใน ยุทธศาสตร์ชาติว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ          
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและ ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบน  คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ
ประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๒๓ ฉบับ เป็นการ
กำหนดประเด็นในลักษณะที่มีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง และ
ประเด็นการพัฒนาจะไม่มีความซ้ำซ้อนกันระหว่างแผนแม่บทฯ เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถนำแผนแม่บทฯ    



๑๕ 
 

 
 

ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการเกิดความสับสน โดยแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีความสำคัญในการเป็นแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ ๓    
ของหน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 
๒๓ ฉบับ 

 

แผนภาพที่ 1 โครงสร้างของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๒๓ ฉบับ 

ที่มา: สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 23 ฉบับ ประกอบด้วย 
1. ประเด็นความม่ันคง ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก่ 1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 

2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อม
เผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติ 4) การบูรณาการความร่วมมือ      
ด้านความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติ และ 5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคง              
แบบองคร์วม 

2. ประเด็นการต่างประเทศ ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก่ 1) ความร่วมมือด้านความมั่นคง
ระหว่างประเทศ 2) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 3) การพัฒนา
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ 4) การส่งเสริมสถานะและบทบาทของ
ประเทศไทยในประชาคมโลก และ 5) การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ 

3. ประเด็นการเกษตร ประกอบด้วย 6 แผนย่อย ได้แก่ 1) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 2) เกษตรปลอดภัย 
3) เกษตรชีวภาพ 4) เกษตรแปรรูป 5) เกษตรอัจฉริยะ และ 6) การพัฒนาระบบนิเวศของภาคเกษตร 

4. ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่ งอนาคต ประกอบด้วย 6 แผนย่อย ได้แก่                     
1) อุตสาหกรรมชีวภาพ 2) อุตสาหกรรมและบริการทำงการแพทย์ครบวงจร 3) อุตสาหกรรมและบริการ
ดิจิทั ล  ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์  4) อุตสาหกรรมต่อ เนื่ องจากการพัฒ นาระบบคมนาคม                  
5) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ และ 6) ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
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5. ประเด็นการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 6 แผนย่อย ได้แก่ 1) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม  2) การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 3) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย         
4) การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ 5) การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค และ 6) ระบบนิเวศสร้างความ
หลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

6. ประเด็นพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ได้แก่ 1) การพัฒนาเมือง
น่าอยู่อัจฉริยะ 2) การพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหาร
จัดการตำมแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 

7. ประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล ประกอบด้วย 3 แผนย่อย ได้แก่                         
1) โครงสร้างพ้ืนฐานด้านความคมนำคมและระบบโลจิสติกส์ 2) โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน                
และ 3) โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 

8. ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ ประกอบด้วย 4 แผนย่อย
ได้แก่ 1) สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทำงการเงิน 3) สร้างโอกาส
เข้าถึงตลาด และ 4) การสร้างระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและวิสาหกิจ            
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

9. ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย 3 แผนย่อย ได้แก่ 1) การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 2) การพัฒนาเขตพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และ 3) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

10. ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม ประกอบด้วย 3 แผนย่อย ได้แก่ 1) การปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 2) การสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ และ 3) การใช้ชื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมของคนในสังคม 

11. ประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ได้แก่ 1) การพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 2) การพัฒนาวัยเรียน/วัยรุ่น 3) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพ                    
วัยแรงงานและ 4) การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ 

12. ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ได้แก่ 1) ปฏิรูปการเรียนรู้          
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ 2) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย 

13. ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก่ 1) การสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 2) การใช้ชุมชน                 
เป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 3) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ                  
ที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 4) การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และ 
5) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ 

14. ประเด็นศักยภาพการกีฬา ประกอบด้วย 3 แผนย่อย ได้แก่ 1) การส่งเสริมการออกกำลัง
กายและกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลัง
กายกีฬาและนันทนาการ 2) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ 3) การพัฒนาบุคลากร
ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
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15. ประเด็นพลังทางสังคม ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ได้แก่ 1) การเสริมสร้างทุนทางสังคม                 
และ 2) การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 

16. ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ได้แก่ 1) การยกระดับศักยภาพ           
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ และ 2) การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

17. ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ได้แก่ 1) การ
คุ้มครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพ 

18. ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก่ 1) การสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 3) สร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่ เป็นมิตรต่อสภาพภูมิ อากาศ 4) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และ 5) การยกระดับ
กระบวนทัศน์ ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 

19. ประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ประกอบด้วย 3 แผนย่อย ได้แก่ 1) การพัฒนาการ
จดัการเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมัน่คงด้านน้ำของประเทศ 2) เพ่ิมผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการ
ใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่าและสร้างมูลค่าเพ่ิมจำกการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล และ 3) การ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ 

20. ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก่               
1) การพัฒนาบริการประชาชน 2) การบริหารจัดการการเงินการคลัง 3) การปรับสมดุลภาครัฐ                  
4) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ และ 5) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

21. ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ได้แก่ 1) การ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 2) การปราบปรามการทุจริต 

22. ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ได้แก่ 1) การ
พัฒนากฎหมาย และ 2) การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

23. ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ได้แก่ 1) การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 2) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม 3) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และ 4) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 
7. แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  

ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ลงวันที่ 
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 กำหนดแผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน คือ ด้านการเมือง ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม ด้านพลังงาน ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการศึกษา และด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และ     
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากำหนดเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จาเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิ
และหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยมี
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วัตถุประสงค์ที่สำคัญ 3 ด้าน คือ ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ดังเป้าหมาย กิจกรรมปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและกลไกการขับเคลื่อน  
แผนภาพที่ 2 แสดงเป้าหมาย กิจกรรมปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและกลไกการขับเคลื่อน 

    

ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพเิศษ ๔๔ ง วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔, น. 296 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุงนี้ มุ่งเน้นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ประชาชนอย่างมีนัยสำคญั 5 กิจกรรม คือ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนอง

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาให้มี

คุณภาพมาตรฐาน  
กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืนๆ ที่เน้นการฝึก ปฏิบัติอย่างเต็ม

รูปแบบ นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน  
กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของ สถาบันอุดมศึกษา

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 
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แผนภาพที่ 3 แสดงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2561-2565  
 

ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ น. 297. 
 
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โดยมี

วัตถุประสงค์การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาประกอบด้วย 4 ด้าน 1) ยกระดับคุณภาพของการจัด
การศึกษา (enhance quality of education) 2) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (reduce disparity 
in education) 3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (leverage 
excellence and competitiveness) 4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร 
เพ่ิมความคล่องตัว ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
(improve Efficiency, agility and good governance) 
8. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดหลักการสำคัญ ในการประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้ดังนี้ 

1. สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนและประชาชน โดยให้          
ทุกหน่วยงานนำรูปแบบการทำงานโดยบูรณาการการทำงานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส 
ความรับผิดชอบ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร 
ประชาชนและประเทศชาติ โดยให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผ่านกลไก
การรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

3. ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศและแถลงนโยบายไว้แล้ว       
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพ่ือมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ 

นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 

1.1  เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจากภัย
คุกคาม ในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอ่ืนๆ โดยมีการวางมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู และ
บุคลากรในสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ  เช่น จัดโครงการโรงเรียน (Sandbox : Safety zone in school 
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(SSS) หรือจัดกิจกรรม Safety School Success จัดให้มีการฉีดวัคซนีเพื่อป้องกันโรคติดต่อ การจัดการ
ความรุนแรงเกี่ยวกับร่างกาย จิตใจ และเพศ เป็นต้น 

1.2  เร่งพัฒนาบรรจุตัวชี้วัดเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาและ
หน่วยงานทุกระดับ 

1.3  เร่งพัฒนาให้หน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังอย่างชัดเจน
ในทุกส่วนราชการของกระทรวงศกึษาธิการ 

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
2.1 เร่งจัดทำแผลพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)      

โดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยความเหมาะสมความเป็นไปได้และ
ทดลองให้ก่อนการประกาศใช้หลักสูตรฯ ในเดือนเมษายน 2565 

2.2 จัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะแบบผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่ งเน้น
กระบวนการเรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 
(Active Learning) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็นมนุษย์
ทีส่มบูรณ์ รวมทั้งการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเชิงสมรรถน 

2.3 พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและมีแพลตฟอร์ม       
การเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง และ      
การประเมินแผนพัฒนาผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) สำหรับ
ผู้เรียนทุกช่วงวัย 

2.4 มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้มีความ
ทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม่ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น
และการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

2.5 ส่งเสริมให้ความรู้ด้ านการเงินและการออก (Financial Literacy) ให้ กับผู้ เรียน        
โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ธนาคารออมสิน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. โครงการ
ธนาคารโรงเรียนและการเผยแพร่สื่อแอนิเมชั่นรอบรู้เรื่องเงิน 

2.6 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System)       
ที่มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาอาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งใน
ระบบนอกระบบ และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสม
หน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้น    
เพ่ือการมีงานทำ 

2.7 ศึกษาวิจัย ถอดบทเรียนความสำเร็จในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา              
ในสถานศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือเป็น
แนวทางให้หน่วยงานสถานศกึษาและผู้เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 

3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
3.1 ดำเนินการสำรวจและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพ่ือนำเข้าสู่ระบบ

การศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ 
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3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่ มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ ระบบการศึกษา      
เพ่ือรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการ
ร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.3 มุ่งแก้ปัญหาคนพิการในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยกำหนด
ตำแหน่ง (ปักหมุด) บ้านเด็กพิการทัว่ประเทศ 

3.4 ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกลกันดารได้มีโอกาสเรียนรู้ในยุค COVID-๑๙ โดยการ
สร้างความพร้อมในด้านดิจิทัล และด้านอ่ืน ๆ  

3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ 
เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันสังคมอ่ืน 

4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4.1 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และส่งเสริมการ

ผลิตกำลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
4.2 ส่ งเสริม สนับสนุนให้มี การฝึกอบรมอาชีพที่ สอดคล้องกับความถนั ด ความสนใจ โดยการ                      

Re-skill Up-skill New-skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทาง
อาชีพในรูปแบบที่หลากหลายให้คครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีความสนใจ โดยมี
การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.3 จัดต้ังศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพ และการ
เป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการส่งเสริม และพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 

4.4 พัฒนาแอปพลิเคชั้น เพ่ือสนับสนุนช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย โดยการนำร่องผ่านการ
ให้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) จำนวน 100 ศูนย์ ให้ครอบคลุมการให้บริการแก่
ประชาชน 

5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5.1 พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance Appraisal (PA) โดยใช้

ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital 
Performance Appraisal (DPA)  

5.2 พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดทำกรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล 
(Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน และระดับอาชีวศึกษา 

5.3 ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับการให้
ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 

6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีทันสมัย ในการจัดระบบทะเบียน

ประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส ์
6.2 ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนผ่าน

แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ของกรมบัญชีกลางไปยังผู้ปกครอง 
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7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
จัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติควบคู่กบัการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทัว่ถึง 
๙. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้จัดทำขึ้น               
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 -  2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบาย
รัฐบาล โดยมุ่งให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับประเด็นการพัฒนาตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ จำนวน ๔ 
ประเด็น ประกอบด้วย ๑) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local 
Economy) ๒) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว 
(Future Growth) ๓) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ (Human Capital) ๔) การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟูและ
พัฒนาประเทศ (Enabling Factors) ที่ต้องเร่งดำเนินการเพ่ือให้สามารถรับมือและเตรียมความพร้อมใน
การเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์  COVID-๑๙ และการฟ้ืนฟูกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วควบคู่กับประเด็นการพัฒนาตามแผนย่อยของแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ แผน จำนวน 85 ประเด็น และประเด็นปฏิรูปตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ๑๓ ด้าน รวมทั้งนโยบายรัฐบาล เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนว
ทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายตามวิ สัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีหลักการสำคัญ 

1. กำหนดโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ าย
บุคลากรภาครัฐ รายจ่ายเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 

2. นำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น มากำหนดเป็น 23 ประเด็นยุทธศาสตร์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของประเด็นยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจน
สอดคล้องกับเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ในช่วง 5 ปีแรกของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้สามารถ
แสดงความเชื่อมโยงและสอดคล้องของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. นำแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ๔ ประเด็น แผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ ๒๓ แผน จำนวน ๘๕ 
ประเด็นและแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ๑๓ ด้าน มากำหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้
ยุทธศาสตร์แต่ละด้าน พร้อมทั้งนำเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแผนดังกล่าวมากำหนดไว้ภายใต้แต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์เพ่ือแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และตัวชี้วัดที่
สามารถตดิตามผลได้ 

4. นำแนวทาง/ประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ แผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ 
และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) มากำหนดเป็นนโยบายการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นกรอบ
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แนวทางให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำโครงการรองรับประเด็นดังกล่าว และเสนอขอรับการจัดสรร        
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป 
 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย                 
๖ ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
1.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ มุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงของ

สถาบันหลักของชาติเร่งรัดเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาและเสริมสร้าง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย เร่งรัดการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตั้งแต่ต้นน้ำ -กลางน้ำ - ปลายน้ำ 
ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แบบบูรณาการ บูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและในพ้ืนที่ชายแดน 
ส่งเสริมการป้องกันอธิปไตยทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อม
เผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมัน่คง พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบจัดการภัยพิบัติ
บูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง 
เศรษฐกิจและสังคม สนับสนุนความร่วมมือทางการพัฒนาที่จะนำไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ ส่งเสริมสถานะและ
บทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก พร้อมทั้งการพัฒนาด้านการต่างประเทศให้มีเอกภาพและมี
การบูรณาการจากทุกภาคส่วน 

1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง ส่งเสริมความรู้ทางการ
เมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง และปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหา
ของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเฉพาะกจิฯ 

2.1.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็ งของเศรษฐกิจฐานรากในประเทศ (Local 
Economy) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความ
ต้องการมากขึ้นในอนาคตสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของ SME สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาด
ใหญ่ช่วย SME ส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่หัวเมืองหลักในภูมิภาค เมืองรอง โดยเฉพาะการลงทุนใน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ที่จำเป็นสำหรับภาคธุรกิจ สร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจของภาคหรือกลุ่มจังหวัด โดยการ
พัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงผู้ประกอบการในพ้ืนที่เพ่ือสร้างศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สร้างการจ้างงานในระยะยาว สร้างตำแหน่งงานเพ่ือรองรับผู้ว่างงานแรงงานคืนถิ่น และบัณฑิตจบใหม่ 
ส่งเสริมการจ้างงานที่สอดคล้องกับภาคเศรษฐกิจที่มี แนวโน้มเติบโตในอนาคต รวมทั้งยกระดับ
สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมตลอดจน
การพัฒนาเมืองใหน้่าอยู่ 

2.1.2 การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ในระยะยาว (Future Growth) ส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการสุขภาพที่ ผู้บริโภคมีแนวโน้ม         
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ความต้องการเพ่ิมสูงขึ้น การขยายช่องทางการตลาดทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย 
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ตลอดจนเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เร่งรัด     
การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์สนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารให้เข้าถึง       
แหล่งเงินทุนและตลาด การปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่และมุ่งสู่ธุรกิจ
อาหารมูลค่าสูง โดยการสร้างและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นและ
วิสาหกิจชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทาน ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบและ          
การปรับตัวของผู้ประกอบการและแรงงานจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ส่งเสริม
การใช้ชิ้นส่วนในประเทศ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการ
เชื่อมโยงกับสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ทั้งในกลุ่มภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนทั่วไปยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย โดยเฉพาะในการสอบสวนโรคและติดตามกลุ่มเสี่ยง 
การปรับรูปแบบ สร้างมูลค่าเพ่ิมและความหลากหลายให้การท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงแนวทาง        
การพัฒนาภาค การท่องเที่ยวทั้งระบบให้มุ่งเน้นเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้าเกษตร การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย การใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ การเรียนรู้การใช้แพลตฟอร์มและเครื่องมือทางการตลาด
ออนไลน์รูปแบบใหม่ การปรับโครงสร้างภาคการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุน       
การสร้างแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัล พัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร ส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิต การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง ตลอดจน     
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่ยานยนต์
สมัยใหม่ที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

2.1.3 การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศ
(Enabling Factors) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
ส่งเสริมการพัฒนา ใช้ประโยชน์ และประยุกต์ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศและขับเคลื่อนสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค สนับสนุนให้ประชาชนและธุรกิจ   
รายย่อยเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศ 

2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ พัฒนาการเกษตร ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์        
พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และการพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร ส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและ
บริการการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์อุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศและการพัฒนาระบบนิเวศ
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
เชิงธุรกิจ เชิงสุขภาพความงาม และแพทย์แผนไทย ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
รวมทั้งพัฒนาระบบนิเวศและปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการท่องเที่ ยว การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ พลังงานและดิจิทัล การพัฒนา
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่         
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้ง
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
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2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจการสร้างเกษตรมูลค่าสูง
พัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง ส่งเสริม SME ในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือรองรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ผลักดันการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและ        
การลงทุนของไทยในภูมิภาคด้านพลังงาน สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-
Service ด้านกจิการไฟฟ้าที่แท้จริง การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติสนับสนุนการใช้มาตรการ
บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ผลักดันการพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ ๔ เพ่ือการ
เปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve) สนับสนุนการ
ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่งเสริมและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่กลับมา
สร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับท้องถิ่นผ่านการทำงานแบบบูรณาการ โดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง 
(Area Base) และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

3.1.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็ งของเศรษฐกิจฐานรากในประเทศ (Local 
Economy) มุ่ งเน้นการจ้ างงานใหม่ ในระดับ พ้ืนที่ และกลุ่ มบัณฑิตจบใหม่  รักษาการจ้างงาน
ภายในประเทศให้อยู่ในภาวะปกติ โดยเฉพาะในสาขาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-๑๙ ร่วมกับการสร้าง
งานใหม่ที่สอดคล้องกับภาคเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต ปรับโครงสร้างตลาดแรงงาน          
โดยโยกย้ายแรงงานไปสู่ภาคการผลิตที่มีผลิตภาพ รายได้ และใช้ทักษะสูงกว่า พัฒนาฐานข้อมูลแรงงานที่
ครอบคลุมทั้งในระบบและนอกระบบ รวมทั้งส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 

3.1.2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ (Human Capital) พัฒนาทักษะแรงงานและการเรียนรู้ พัฒนาทักษะที่สอดรับกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทักษะแรงงานที่อยู่ในภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบ       
ให้ได้รับการฝึกอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภาพให้หลากหลาย ยืดหยุ่น เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ
และโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาการเรียนรู้โดยปรับรูปแบบให้ยืดหยุ่นตอบสนองต่อ      
ภาวะวิกฤต เสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ สนับสนุนสินค้าและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม        
ด้านสาธารณสุข พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยและวางแนวทางการปฏิรูประบบหลักประกัน
สุขภาพให้มีประสิทธิภาพ กระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ พัฒนาระบบรับมือปรับตัว
ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รวมทั้งพัฒนาระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจร 

3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
ด้วยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม การมีจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดีเสริมสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมของคนในสังคม พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เน้นสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์ ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย วัยเรียน/วัยรุ่น วัยแรงงาน และวัยสูงอายุ การพัฒนาการ
เรียนรู้ โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และตระหนัก
ถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลายการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ
การกีฬา 
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3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ พัฒนาศักยภาพคน     
เพ่ือเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุข ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และพัฒนานวัตกรรม 
เทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลในการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และสนับสนุนการจ้างงาน  
ผู้บริบาลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ      
ด้านสังคม ส่งเสริมให้มีระบบการออมแก่แรงงานทั้งในและนอกระบบ ด้านการศึกษา พัฒนาเด็กปฐมวัยให้
มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่สมวัยทุกด้าน พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและปรับเปลี่ยน
หลักสูตรให้เกิดระบบการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง จัดการเรียนการสอนวิชาการประสานการปฏิบัติ
หรืออาชีวศึกษาทวิภาคีส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชุดการ
เรียนรู้ย่อย มีระบบธนาคารหน่วยกิต และ/หรือระบบคุณวุฒิฉบับย่อย ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม มีจริยธรรมและค่านิยมที่ดีและพัฒนา
กลไกระบบเครดิตสังคม พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลางและภูมิภาค 
รวมทั้งระบบการจัดการองค์ความรู้ สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศ  
พัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับคนทุกช่วงวัย รวมทั้งส่งเสริมให้มีการสรรหากำลังคนทักษะสูงเข้าสู่ภาครัฐ     
ผ่านการให้ทุนการศึกษาและระบบการสรรหาพิเศษ 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

4.1.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็ งของเศรษฐกิจฐานรากในประเทศ (Local 
Economy) ส่งเสริมการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังเมืองหลักและเมืองรอง การมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายอย่างบูรณาการ พัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคมในการสร้างงาน สร้างรายได้ สู่ชุมชน  
พัฒนาโครงสร้างระบบและมาตรการทางภาษีให้มีความเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึงพัฒนากลไกในการ
ออมเงินและบริหารจัดการหนี้สินของภาคครัวเรือนให้เป็นระบบ 

4.1.2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ (Human Capital) ขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุม       
คนยากจน กลุ่มเปราะบาง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ควบคู่ไปกับ
การผลักดันให้แรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคม ส่งเสริมการใช้ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ             
ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลต่าง ๆ ในการช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุด ลดความซ้ำซ้อน และครอบคลุม     
คนทกุกลุ่มอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความยัง่ยืนทางการคลัง 

4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ เสริมสร้างพลังทางสังคมในชุมชน   
เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง การจัดการตนเอง ส่งเสริมศักยภาพ 
บทบาทสตรีและสิทธิมนุษยชนให้ทุกเพศสภาพเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม ต่อยอด       
การพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุกส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก   
โดยยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกส่ งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนสร้างความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมเน้นคุ้มครองทางสังคม
ขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมถึงเสริมสร้างมาตรการแบบเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มนำไปสู่การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
ของประชากรทุกช่วงวัยและทุกกลุ่ม 
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4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุข ส่งเสริมการบูรณาการ
การจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข การบริหารงานสุขภาพของประเทศระดับต่าง ๆ ที่เชื่อมโยง
ระดับชาติและเขตสุขภาพ ด้านสังคม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่       
(Big Data) ในการจัดระบบสวัสดิการสังคม (Social Safety Net) สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนใน     
เขตเมืองและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รวมถึงปรับปรุงการกำหนด
มูลค่าที่ดินและทรัพย์สินที่รัฐจัดสรรให้กับประชาชนอย่างเป็นธรรม ด้านการศึกษา พัฒนาระบบและกลไก    
การค้นหา เฝ้าระวัง และติดตาม เพ่ือช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าศึกษาต่อ
หรือได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
5.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม

เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจภาคทะเล สังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการขยะและคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น การยกระดับกระบวนทัศน์         
โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ทั้งการ
จัดการเชิงลุ่มน้ำ เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ จัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติการเพ่ิมผลิตภาพของน้ำ การจัดระบบดูแลน้ำ 
ในพ้ืนที่นิคมเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ พ้ืนที่ชลประทาน พ้ืนที่เกษตรน้ำฝน พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ     
และแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาระบบเส้นทางน้ำทีม่ีความสอดคล้องกับระบบผังเมือง 

5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย บริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด บริหาร
จัดการน้ำ เพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน บริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษกรณี  
เขตควบคมุมลพิษมาบตาพุด 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
6.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

6.1.1 การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศ
(Enabling Factors) ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับบริบทเชิงพ้ืนที่        
ปรับโครงสร้างและวิธีปฏิบัติราชการให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง        
และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งส่งเสริมภาครัฐดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  
ในการให้บริการประชาชน ส่งเสริมการดำเนินการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้ของรัฐทั้งระบบ ควบคู่ไปกับ
การเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบั และมาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาและป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 

6.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ พัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ เร่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐนำยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ถ่ายทอด        
สู่การปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ การบูรณาการเชื่อมโยงภารกิจ
ภาครัฐและการบริหารจัดการการเงินการคลังให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ พัฒนาระบบ



๒๘ 
 

 
 

บริหารงานภาครัฐให้เป็นรัฐที่ทันสมัย เปิดกว้าง และเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง รวมทั้งการต่อต้าน       
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเร่งสร้างจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต พัฒนา    
การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ มีมาตรการควบคุม 
กำกับและติดตาม ตลอดจนการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

6.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม ในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ ด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล        
จัดโครงสร้างองค์กรและระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 
ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการ       
ในระดับพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านกฎหมาย พัฒนากลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน            
ด้านกระบวนการยุติธรรม พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน เพ่ือให้สามารถติดตามความคืบหน้า 
ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ      
พัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารและการจัดการ Fake News ส่งเสริมการกำกับดูแลสื่อออนไลน์ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ต่อต้านการทุจริต พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์พัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย พัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
และพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ในการดำเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนและรายการค่าดำเนินการภาครัฐ ประกอบด้วย รายจ่ายเพ่ือการชำระหนี้ภาครัฐ รายจ่าย    
เพ่ือชดใช้เงินคงคลัง และรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย 
แผนภาพที่ ๔ แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ กับยุทธศาสตร์การ
จัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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๑๐. การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรร
งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เพ่ือให้การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยหน่วยรับงบประมาณ
สามารถจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศใช้บังคับ สำนักงบประมาณจึงกำหนดแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ดังนี้ 

๑๐.๑ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการ
อนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของแต่ละแผนงาน เต็มจำนวน
วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา โดยบันทึกเป็นรายเดือนและรายไตรมาส  
ในระบบฐานข้อมูลแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) และระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) ให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้ง
จัดส่งเอกสารให้สำนักงบประมาณ หน่วยรับงบประมาณที่มีงบประมาณประจ่ายบูรณาการให้จัดทำ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามแผนงานบูรณาการ ผลผลิต โครงการที่
ได้รับงบประมาณ เพ่ือให้หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนบูรณาการ รวบรวมและ
พิจารณาภาพรวมความสอดคล้องของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายบูรณา
การของหน่วยงบประมาณ ภายใต้แผนงานบูรณาการเพ่ือเสนอผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งให้สำนักงบประมาณ 

๑๐.๒ การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามข้อ 10.๑ ให้หน่วยรับ
งบประมาณจัดทำตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในแต่ละไตรมาส โดยกรณีที่เป็น
รายจ่ายในลักษณะงบลงทุนรายการปีเดียว ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด ควรดำเนินการเพ่ือก่อหนี้
ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ และก่อหนี้ผูกพักให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๒  

๑๐.๓ เมื่อหน่วยรับงบประมาณได้รับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว ให้แจ้งต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุม
กิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย สำหรับแผนงานบูรณาการให้
หน่วยรับงบประมาณท่ีเป็นเจ้าภาพหลักแจ้งตอ่ผ ู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ หน่วยรับงบประมาณอื่นให้
แจ้งต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้
รักษาการตามกฎหมาย เพ่ือใช้ในการกำกับดูแล เร่งรัด และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป สำหรับหน่วยงาน
ของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ 
เมื่อสำนักงบประมาณรับทราบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และ
องค์กรอัยการ ใช้แผนดังกล่าวในการกำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานให้เป็นไปตามหลักวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
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๑๐.๔ การอนุมัติเงินจัดสรร เมื่อสำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบหรือรับทราบแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว จะอนุมัติ เงินจัดสรรให้แก่หน่วยรับงบประมาณ           
โดยสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือตามที่สำนักงบประมาณกำหนด 
โดยหน่วยรับงบประมาณไม่ต้องยื่นคำขออนุมัติเงินจัดสรรต่อสำนักงบประมาณ แต่หน่วยรับงบประมาณ
จะใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ประกาศใช้บังคับแล้ว ดังนี้ ๑) งบประมาณรายจ่ายในลักษณะงบลงทุน ไม่ว่าจะเบิกจ่ายในงบรายจ่ายใด
จัดสรรให้ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาส ที่  ๑ และไตรมาที่  ๒           
๒) งบประมาณรายจ่ายนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนตาม ๑) จัดสรรให้ตาม
ความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ แต่ไม่เกินกึ่งหนึ่งของ
งบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงานตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้รับความเห็นจากรัฐสภา กรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจำเป็นต้องขอรับอนุมัติ เงิน
จัดสรรเกินกว่าที่กำหนดใน ๑) และ ๒) ให้ยื่นคำขออนุมัติเงินจัดสรรต่อสำนักงบประมาณโดยต้องแสดง
ความพร้อมในการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันเพ่ือประกอบการพิจารณาเป็นกรณีไป เมื่อได้รับอนุมัติเงิน
จัดสรรแล้ว กรณีเป็นงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค    
ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคโดยเร็ว หรืออย่างช้า
ภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร กรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณ
สำหรับเงินทุนหมุนเวียนที่ไม่เป็นนิติบุคคล ให้จัดสรรเงินไปยังทุนหมุนเวียนทันทีที่ได้รับเงินจัดสรรจาก
สำนักงบประมาณ สำหรับงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจากที่ได้อนุมัติเงินจัดสรรตามข้อ ๑) สำนัก
งบประมาณจะพิจารณาอนุมัติเงินจัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณก่อนสิ้นไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามความจำเป็นของการปฏิบัติงาน และจะนำผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณในไตรมาสที ๑ และไตรมาสที่ ๒ มาประกอบการพิจารณาด้วย      
โดยหน่วยรับงบประมาณไม่ยื่นคำขออนุมัติเงินจัดสรร 
๑๑. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

เพ่ือให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่าย
ภาครัฐ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยหลักสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙  
เห็นควรกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย 

๑๑.๑ การกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือเป็นแนวทางใหห้น่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ 
โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕.๐๐ 
และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ โดยจำแนก
เป้าหมายเป็นรายไตรมาส  

๑๑.๒ เพ่ือเป็นการเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการโดยเร็ว เห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณ
ดำเนินการตามหนังสืองบประมาณ ด่วนที่สุดที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๓๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดทำ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
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งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่มีเงินกันไว้เบิกเหลี่อมปีให้เร่งรัดการ
เบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีโดยเร็ว กรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ
และไม่สามารถเบิกจ่ายเงินจากคลังได้ทันภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้ อีก     
ไม่เกิน ๖ เดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแตม่ีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว 
ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพ่ือขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๖ เดือน (พระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๑๑.๓ กำหนดเป้าหายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕.๐๐ ของ     
กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี โดยให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงงบลงทุนระหว่าง
ปี ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก และปรับแผนการลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นในช่วง      
ไตรมาส ๑ และ ๒ ของปี (Front Loaded) รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ทั้งนี้ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วย 

๑๑.๔ การเบิกจ่ายเงินตามพระราชกฤษฎีกาให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(กรอบวงเงิน  ๕ แสนล้านบาท) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตาม พระราชกฤษฎีกา   
ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้ เงินฯ เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตาม         
กรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี สำหรับโครงการที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่าย
เงินกู้ (คกง.) เห็นชอบให้ยกเลิก ควรเร่งคืนกรอบวงเงินเหลือจ่ายเพ่ือให้กระทรวงการคลังสามารถสรุป
กรอบวงเงินคงเหลือและนำมาบริหารจัดการเงินกู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
1๒. ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 

สำนักงบประมาณ (2546 : 17 -18) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 รัฐบาลมีนโยบายให้
ดำเนินการปรับปรุงระบบงบประมาณไปสู่ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 
(Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) ซึ่งคำนึงถึงความสำเร็จของงานตามเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ มีหลักการและองค์ประกอบที่สำคัญ คือ 

1๒.๑ หลักการและกรอบแนวคิด 
  ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์เน้นการใช้ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย

รัฐบาลเป็นหลักในการจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิผล คุ้มค่าและสอดคล้องตามความต้องการ                
ของประชาชน โดยเพ่ิมบทบาทและความรับผิดชอบของกระทรวง ทบวง กรม  ในการบริหารจัดการ
งบประมาณ และคำนึงถงึความโปร่งใสตรวจสอบได ้

1๒.๒ องค์ประกอบสำคัญ 
  องค์ประกอบสำคัญของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยทุธศาสตร์ ประกอบด้วย  

1๒.2.1 มุ่งเน้นผลสำเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์จะให้ความสำคัญกับความสำเร็จตามเป้าหมายในทุกระดับ ต้ังแต่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ระดับชาติจนถึงเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงและหน่วยงาน โดยมีผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับ   
อย่างชัดเจน ดังนี้ 

1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติเป็นผลลัพธ์ที่รัฐบาลคาดหวังจะให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ รัฐบาลทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศจะมีกรอบนโยบายเป็น
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แนวทางในการบริหารจัดการประเทศ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นเครื่องมือสำคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและกรอบเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ระดับชาติของรัฐบาลเป็นการกำหนดเป้าหมายในช่วงอายุของแต่ละรัฐบาล และสามารถกำหนดเป้าหมาย
เป็นรายปีได้ สำนักงบประมาณจึงมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติของ
รัฐบาล ให้เป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีและแปลงยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี       
เพ่ือเป็นแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

2) เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง จะต้องเชื่อมโยงและคำนึงถึงผลสำเร็ จ             
ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ ซึ่งเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติอาจรับผิดชอบโดยกระทรวงใด
กระทรวงหนึ่ง หรือต้องร่วมกันดำเนินงานโดยหลายกระทรวงในลักษณะบูรณาการเพ่ือให้เกิดผลสำเร็จ             
แก่ชุมชนหรือสังคม 

3 ) เป้ าห ม ายการ ให้ บ ริ ก ารขอ งห น่ วย งาน  จะต้ อ งส อดคล้ อ งกั บ เป้ าห ม าย                    
การให้บริการของกระทรวง โดยมีการกำหนดผลผลิตของหน่วยงานซึ่งอาจเป็นบริการหรือสิ่งของ            
ที่ให้บริการแก่ประชาชน และมีตัวชี้วัดความสำเร็จที่แสดงในหลายมิติทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา              
และค่าใช่จ่าย 

1๒.2.2 เน้นหลักธรรมาภิบาล ระบบงบประมาณแบบใหม่เป็นระบบที่เน้นหลักการธรรมาภิบาล        
หรือหลักการบริหารจัดการที่ดี ดังนี้ 

1) มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละระดับได้ชัดเจน เริ่มตั้งแต่จากระดับรัฐบาล
หรือคณะรัฐมนตรีรับผิดชอบต่อผลสำเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติเพราะรัฐบาล            
เป็นผู้บริหารและผู้กำหนดนโยบายสูงสุดประเทศ สู่ระดับกระทรวงหรือรัฐมนตรีที่รับผิดชอบต่อผลสำเร็จ
ตามเป้าหมายการให้บริการของกระทรวง และสิ้นสุดที่ระดับหน่วยงานหรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ต่อผลสำเร็จของผลผลิตที่ส่งผลโดยตรงต่อประชาชน 

2) มีระบบการติดตามประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 
เพ่ือเป็นการตรวจสอบผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานว่า ได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
หรือไม่ โดยมีตัวชี้วัดผลสำเร็จในทุกมิติ ทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และค่าใช้จ่ายไว้อย่างชัดเจน เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหาร ตลอดจนเป็นการแสดงความรับผิดชอบของหน่ วยงาน    
ต่อผลสำเร็จของงานและมีรูปแบบของการรายงานผล แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
และรายงานด้านการเงิน ซึ่งจะต้องเปิดเผยต่อสาธารณะเพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

1๒.2.3 มอบอำนาจบริหารจัดการงบประมาณ ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน                      
ตามยุทธศาสตร์จะเน้นให้กระทรวงและหน่วยงานรับผิดชอบกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ ในการ
ให้บริการที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันในแต่ละระดับเพ่ือบรรลุสำเร็จของเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ระดับชาติ และส่งเสริมให้กระทรวง/หน่วยงานมีบทบาทในการตัดสินใจมากขึ้น นอกจากนี้ ยั งผ่อนคลาย
กฎระเบียบต่าง ๆ ให้กระทรวงและหน่วยงานมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการงบประมาณมากขึ้น 
เพ่ือให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์สู่ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

1๒.2.4 การเพ่ิมขอบเขตความครอบคลุมของงบประมาณ การจัดทำงบประมาณรายจ่าย              
ที่ผ่านมามีขอบเขตจำกัดอยู่แต่เพียงค่าใช่จ่ายของกิจกรรมที่ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เท่านั้น                    
ไม่รวมกิจกรรมที่ใช้เงินนอกงบประมาณ เช่น เงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินรายได้ของหน่วยงาน เป็นต้น 
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ดังนั้น การนำเงินนอกงบประมาณมาพิจารณา ร่วมกันกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะทำให้แผนการเงิน
โดยรวมของภาครัฐมีความสมบูรณ์ ครอบคลุมและสามารถใช้ประโยชน์ในการวางแผนทางการเงิน                       
และการคลังได้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น 

1๒.2.5 ประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการประมาณ
การรายจ่าย ๓ ปีล่วงหน้าจากค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานได้รับอนุมัติ ในปัจจุบันภาย ใต้สมมุติฐานว่า                                
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่ สำหรับแผนงานต่าง ๆ เหล่านั้น ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าสัดส่วน                  
ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในอนาคตนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศในแต่ละด้านการประมาณ
การวงเงินงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จะดำเนินการทั้งแบบ Top Down และ Bottom Up 
โดยการประมาณการแบบ Top Down จะเป็นการประมาณ การรายจ่ ายจากระดับนโยบาย                    
โดยพิจารณาจากสมมุติฐานทางการเศรษฐกิจและนโยบายการคลังของรัฐบาลส่วนการประมาณการแบบ 
Bottom Up จะเป็นการประมาณการรายจ่ายจากระดับหน่วยงาน ภายใต้สมมุติฐานว่าจะไม่มีนโยบาย
ใหม่ในระยะเวลา ๑-๓ ปี ซึ่ง MTEF ทั้ง ๒ แบบ จะทำให้สำนักงบประมาณและรัฐบาล ทราบถึงตัวเลข
พ้ืนฐานของงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งรัฐบาลอาจจะมีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเลขดังกล่าวได้                    
โดยใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานของส่วนราชการมาช่วยในการตัดสินใจ นอกจากนี้ ยั งช่วยให้                  
การวางแผนการจัดสรรทรัพยากร มีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังเป็นการรักษาวินัยทางการคลังด้วย 

1๒.3 โครงสร้างระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ได้กำหนดโครงสร้างที่แสดงถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับผิดชอบการดำเนินงานไว้ทั้ง ๓ ระดับ ดังที่กล่าว คือ ระดับรัฐบาล กระทรวง   
และส่วนราชการ โดยใช้เป้าหมายและยุทธศาสตร์เป็นตัวนำไปสู่ความสำเร็จที่ต้องการกระบวนการทำงาน
จะมีความเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ส่วนราชการจะต้องปฏิบัติงานภายใต้กระทรวง                    
ซึ่งรับนโยบายจากรัฐบาลไปปฏิบัติและมีจุดมุ่งหมายสุดท้ายคือเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีระบบ                     
การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของแต่ละระดับจากตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 

แผนภาพที ่5 แสดงความเชื่อมโยงระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
               ทีม่า : การจัดทำและการบริหารงบประมาณ. สำนักงบประมาณ 
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๑๓. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับทักษะการคิด 
การคิดเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสมองที่มีการค้นหาหลักการหรือข้อความจริงแล้ววิ เคราะห์     

เพ่ือหาข้อสรุป ซึ่งการคิดนั้นอาจจะเกิดจากสิ่งเร้าหรือข้อความจริงที่ได้รับ รวมกับประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ 
ผลของการปรับเปลี่ยนการคิดจะช่วยพัฒนาระดับความคิดให้สูงขึ้นได้ ทักษะการคิด แบ่งออกเป็น                
๑) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) : มีลักษณะกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ อย่างมีหลักการไม่ด่วน
สรุปหรือตัดสินประเด็นพิจารณาอย่างไม่รอบคอบลุ่มลึก ควรมีความคิดแง่บวก และจะวิพากษ์             
เมื่อพิจารณาว่าเกิดประโยชน์หรือเกิดการตัดสินถกูผิดอย่างมีเหตุผล ๒) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical 
Thinking) หมายถึงความสามารถในการจำแนกแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งใด สิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจเป็น
วัตถุสิ่งของเรื่องราว หรือเหตุการณ์และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น         
เพ่ือค้นหาสภาพความเป็นจริง หรือสิ่งสำคัญของสิ่งที่กำหนดให้ ๓) การคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthesis-
Type Thinking) หมายถึงการรวบรวมสิ่งที่มีประโยชน์เข้าด้วยกัน นำมาจัดหมวดหมู่ใหม่ตามความสำคัญ 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการนำมาใช้มากยิ่งขึ้น จะช่วยให้ไม่ต้องลองผิดลองถูกในเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก 
๔) การคิดเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Thinking) หมายถึง การนำข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาแยกแยะ 
แจกแจงเปรียบเทียบเพ่ือหาจุดอ่อนจุดแข็ง หาความถูกความผิด ความเหมาะสมไม่เหมาะสม ผลดีผลเสีย 
มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าทำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ลำเอียง ๕ ) การคิดเชิงบูรณาการ 
(Integrative Thinking) หมายถึง การใช้ความคิดรวบยอดในลักษณะบูรณาการโดยคิดให้ครบ ๓ มิติ คือ 
คิดลึกซึ้ง คิดกว้าง คิดไกล เพ่ือให้เกิดความรอบรู้ครบ ๓ มิติ คือ รู้ลึก รู้กว้าง รู้ไกล จนก่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ ๖) การคิดเชิงอนาคต (Futuristic Thinking) หมายถึงการวิเคราะห์อดีต เข้าใจในสภาพ
ปัจจุบัน เพ่ือทำนาย และเห็นจินตนาการหลากหลายทางเลือกเพ่ือเตรียมการสู่อนาคต และ       ๗) การ
คิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) หมายถึง กระบวนการทำความเข้าใจปัญหาของผู้ใช้ นำเสนอ
ทางแก้ไข ปัญหาแบบใหม่ที่อาจไม่เคยคิดมาก่อน 
1๔. แนวคิดหลักการวางแผน  

๑๔.๑ ความหมายการวางแผน   
ธนภร เอกเผ่าพันธ์ (2548 : 1-3) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การวางแผน หมายถึง การกําหนด

วิธีปฏิบัติไว้ล่วงหน้าเพ่ือก่อให้เกิดผลสําเร็จของงานตามที่ต้องการ โดยพิจารณาถึงอนาคตของ องค์กรว่า
ต้องการอะไร ทําอะไร หรือต้องการให้องค์กรเป็นอย่างไรในอนาคต โดยพิจารณาจากสภาพ ปัจจุบันของ
องคก์รสัมพันธ์กบัความเป็นไปได้ในอนาคต  

ประชุม รอดประเสริฐ (2547 : 89) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การวางแผน หมายถึง 
กระบวนการจัดทํากับข้อมูล เพ่ือให้ได้ผลงานหรือผลผลิตที่เป็นไปตามมาตรฐานหรือใกล้เคียงมาตรฐาน 
หรือวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งระบุถึงวิธีการที่จะได้มาซึ่งทรัพยากร       
ที่จําเป็นเหล่านั้นด้วย   

๑๔.๒ ความสําคัญของการวางแผน ทุกองค์กรที่ได้จัดตั้งขึ้นจะต้องมีการวางแผนในการ
ดําเนินงานขององค์การเสมอ เนื่องจากการวางแผนเป็นแนวปฏิบัติงานทั้งหมดขององค์การ ซึ่ งจะทําให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององคก์ร อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการวางแผนมีความสําคัญต่อการบริหาร ดังนี้ 

การวางแผนสามารถบอกให้ทราบถึงศักยภาพของปัญหาและโอกาสที่ปัญหา เหล่านั้นจะ
เกิดขึ้น ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการตัดสินใจภายในองค์การหรือคณะ/หน่วยงานให้ดีขึ้นโดยชี้เฉพาะให้     
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เห็นถึงทิศทาง ค่านิยมและวัตถุประสงค์ในอนาคตของคณะ/หน่วยงานช่วยให้แต่ละบุคคล หรือแต่ละ
คณะ/หน่วยงานปรับเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปช่วยให้ผู้บริหารมีความม่ันใจในอันที่ จะนําความ
อยู่รอดปลอดภัยมาสู่องค์การและคณะ/หน่วยงาน (ประชุม รอดประเสริฐ. 2547 : 103 - 108)  

๑๔.3 วัตถุประสงค์ของการวางแผน  วัตถุประสงค์ของการวางแผนมี 4 ประการ ดังนี้            
(วิรัช สงวนวงศ์วาน. 2546 : 62)  

๑) ด้านกําหนดทิศทาง (Direction Setting) ให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใน องค์การรู้
ว่าจะต้องทําอะไร อย่างไร เพ่ือไปสู่เป้าหมายขององค์การ แผนจึงทําหน้าที่ประสานงาน (Coordinate) 
และทําให้เกิดความร่วมมือ (Cooperate) ของผู้ปฏิบัติงานในองค์กร หากปราศจาก แผนการทํางานของ
องค์กรเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายและขาดประสิทธิภาพ  

๒) ด้านลดความไม่แน่นอน (Uncertainty Reduction) โดยทําให้ผู้บริหารต้อง มองไป
ข้างหน้า ทํานายความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลง และปรับองค์กรเพ่ือให้ 
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงนั้น 23  

๓) ด้านลดความซ้ำซ้อนและความสิ้นเปลืองในการทํางาน (Reduces Overlapping and 
Wastefull Activities) เมื่อแผนช่วยประสานงานขององค์กรจะสามารถ ประหยัดเวลา ทรัพยากร และ
ขจัดการทํางานที่ซ้ำซ้อนได้เมื่อการกําหนดเป้าหมายและวิธีปฏิบัติในแผน ชัดเจน หากมีกิจกรรมที่ขาด
ประสิทธิภาพ ผู้บริหารจะเห็นได้และปรับปรุงแก้ไขได้  

๔) ด้านกําหนดมาตรฐานในการควบคุม (Sets the Standard to Used in Controlling)   ในการ
วางแผนจะมีการกําหนดเป้าหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้บริหาร เปรียบเทียบกับการ
ปฏิบัติงานจริง สิ่งที่เบี่ยงเบนไปจากแผนจะมีการปรับแก้หากไม่มีแผนก็จะไม่มี มาตรฐานที่ใช้ในการ
ควบคุม  

๑4.๔ องค์ประกอบของการวางแผน ประกอบด้วย  
1) องค์ประกอบของการวางแผนประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ (1) จุดหมาย 

(Goals) เป็นองค์ประกอบที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ความมุ่ งหวังหรือ จุดมุ่งหมายของแผนที่กําหนดขึ้น    
โดยอาจชี้ถึงสภาพหรือความเป็นมา หรือภูมิหลังที่ต้องทําให้มีการวางแผน และรวมถึงประโยชน์ที่จะ
เกิดข้ึนจากการวางแผนนั้น (2) วิธีการ (Means) เป็นองค์ประกอบที่แสดงถึงการนําข้อมูลมาวิเคราะห์แล้ว 
กําหนดเป็นทางเลือกไว้หลายทาง เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุถึงจุดหมาย (Goals) ที่ได้กําหนดไว้แล้ว 
เป็นองค์ประกอบแรก (3) ทรัพยากร (Resources) เป็นองค์ประกอบที่แสดงถึงประเภท ปริมาณ และ 
คุณภาพของทรัพยากร เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่จะต้องจัดสรรให้กับวิธีการหรือทางเลือก     
ที่ ได้กําหนดไว้ (4) การนําแผนไปใช้  (Implementation) เป็นองค์ประกอบที่ ระบุถึงวิธีการหรือ         
การตัดสินใจเพื่อเลือกทางเลือกหรือแนวทางที่ดีที่สุดในการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนและวตัถุประสงค์ของ
แผนที่กําหนดไว้ซึ่งทางเลือกในการดําเนินงานจะต้องมีลักษณะที่ประหยัดและให้ผลประโยชน์ที่เหมาะสม 
จึงจะถือว่าเป็นทางเลือกและการดําเนินงานที่ดี (5) การควบคุม (Control) เป็นองค์ประกอบที่แสดงถึง       
การตรวจสอบและ การประเมินผลการดําเนินงานของแผนว่าเป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 
มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง และมีการปรับปรุงหรือหาทางปรับปรุงแก้ไขอย่างไร การควบคุมจะต้อง
เป็นไปทุกขั้นตอนทุกระยะการดําเนินงานและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  



๓๖ 
 

 
 

2) องค์ประกอบพ้ืนฐานของการวางแผนมี 3 ประการ คือ (1) การกําหนดจุดมุ่งหมาย 
(2) การกําหนดทางเลือกในการดําเนินงานเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมาย (3) การปฏิบัติตามทางเลือกที่กําหนด  

3) การวางแผนประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ (กิติมา ปรีดีดิลก. 2529 : 25) (1) 
วัตถุประสงค์เป็นการกําหนดไว้ล่วงหน้าว่า จะมีการปฏิบัติอะไร อย่างไรเป็น การชี้ทางให้เห็นและเป็นการ
ป้องกันการเข้าใจผิดและหลงทาง วัตถุประสงค์จะต้องกําหนดไว้ชัดเจน โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ต้องมี 
การจัดเรียงลําดับวัตถุประสงค์และมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ ๆ ไป  (2) มาตรฐานในการบริหาร      
เป็นการกําหนดความต้องการ ความสมดุล และ ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรทั้งหลาย มาตรฐานเป็น
เครื่องกําหนดหลักเกณฑ์สําหรับการควบคุม การกําหนดอาจเขียนเป็นคําอธิบาย หรือโดยการบอกกล่าว
ด้วยคําพูดให้ถือปฏิบัติตาม (3) งบประมาณ ได้แก่ แผนการรับและแผนการจ่าย ซึ่งกําหนดขึ้นสําหรับสิ่งที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต และเป็นสิ่ งที่ช่วยกําหนดเป็นเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม และใช้เป็นแผน          
การควบคุม ได ้(4) แผนงาน เป็นแผนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงรวมการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ และการจัด เรียงลําดับของ
กิจกรรม ซึ่งจะต้องทําตามกําหนดระยะเวลา เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ (5) นโยบาย เป็นการตกลงขั้นต้น
ในการกําหนดแนวทางอย่างกว้าง ๆ และ สอดคล้องกัน และแสดงถึงการพัฒนาองค์กรให้ดีที่สุด (6) วิธีปฏิบัติ
คือ กระบวนการของงานทั้งหลายซึ่งเกี่ยวข้องกัน มีการจัดเรียงลําดับพร้อมทั้งกําหนดวิธีการปฏิบัติ
ตลอดจนจัดสายทางเดินของงานไว้ด้วยวิธีปฏิบัติควรจะแน่นอนมั่นคงจะ เปลี่ยนแปลงต่อเมื่อเหตุการณ์
กระทบต่อการดําเนินงานเกิดขึ้นเท่านั้น (7) วิธีการ เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติงานอย่างหนึ่ง และเป็นการ
กําหนดว่างานขั้นนี้จะต้องปฏิบัติอย่างไร โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ค่าใช้จ่าย เวลา เงินและกําลังคน 
วิธีการเป็นเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนของวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่ง และเป็นการกําหนดว่าขั้นตอนนี้จะปฏิบัติอย่างไร 
ปกติแล้ว วิธีการหนึ่งก็มักจะอยู่ในแผนงานหนึ่ง  

๑๔.๕ การวางแผนการใช้งบประมาณ การวางแผนการใช้งบประมาณ (Budget Utilization 
Planning) ถือเป็นกระบวนการ หรือขั้นตอนในการบริหารงบประมาณไว้ล่วงหน้าว่าจะทําการปฏิบัติงาน
งบประมาณโดยการวางแผนการใช้งบประมาณ โดยมีข้ึนตอนในการวางแผน ดังนี้ (เพ็ญแข สนิทวงศ์ ณ อยุธยา. 
2539 : 11 - 25)  

๑) การประเมินสภาวะแวดล้อม (Environmental Assessment) กิจการจะดําเนินการ
อยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อม ซึ่งปัจจัยบางอย่างอันมีผลต่อสภาวะแวดล้อมนั้น เป็นปัจจัยที่กิจการสามารถ
ควบคุมได้และมีปัจจัยบางอย่างที่กิจการไม่สามารถควบคุมได้เพ่ือให้การดําเนินงานของกิจการเป็นไปโดย
ราบรื่นในการวางแผนการดําเนินงานจึงควรจะมีการประเมินสภาวการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายหน้า
เสียก่อน เพ่ือดูว่าปัญหาใดอาจจะเกิดข้ึนบ้าง กิจการจะสามารถแก้หรือหลีกเลีย่งปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร 
ด้วยวิธีใดจึงจะเกิดผลดีที่สุดแก่กิจการ  

๒) กําหนดวัตถุประสงค์  (Objectives Determination) การกําหนดวัตถุประสงค์       
ขององค์กรเป็นการแถลงถึงแนวทางที่กิจการประสงค์จะเดินไปข้างหน้าอย่างกว้าง ๆ  

๓) การกําหนดเป้าหมาย (Goals Setting) เมื่อได้กําหนดวัตถุประสงค์ว่าจะมุ่ งไป       
ในทางใดเช่นนี้แล้ว การกําหนดวัตถุประสงค์อย่างกว้าง ๆ โดยไม่มีการกําหนดรายละเอียดลงไปว่าเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กิจการมีแผนกงานหรือเป้าหมายการดําเนินงานเช่นใดบ้าง ก็คงจะเป็นการ
ยากที่จะให้ดําเนินงานของ ส่วนงานต่าง ๆ ดําเนินไปอย่างสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้นในที่สุด ดังนั้นภายหลังที่กําหนดวัตถุประสงค์หรือแนวทางของกิจการแล้ว จําเป็น
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ที่จะต้องมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานสําหรับระยะเวลาต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น      
การกําหนดเป้าหมายถึง เป็นการกําหนดระยะเวลาสําหรับการปฏิบัติการและผลที่คาดว่าจะได้รับไม่ว่าจะ
เป็นปริมาณงานหรือจํานวนเงินในการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะต้องทําอะไรให้ได้ผลเพียงใด เมื่อใด 
เช่นนี้ เป็นการให้ข้อมูลที่จําเป็นต่อการวางแผนของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกิจการ หัวหน้าแต่ละ
หน่วยงานเมื่อได้รับ เป้าหมายการดําเนินงานของกิจการโดยมกีารกําหนดระยะเวลาและผลที่ได้รับแน่นอน 
เช่นนี้ก็จะนําไปพิจารณาว่าส่วนของตนจะต้องทําเช่นใดบ้าง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้           
การวางแผน การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานก็จะมีเป้าหมายอันหนึ่งอันเดียวกันก่อให้เกิดการ
ประสานงานที่ดี ระหว่างหน่วยงาน และการปฏิบัติงานจะเป็นไปโดยราบรื่น  

๔) การกําหนดนโยบายการปฏิบัติ (Establishing of Strategy) เมื่อได้มีการกําหนด
เป้าหมายการดําเนินงานว่าจะต้องปฏิบัติให้ได้ผลเช่นใด เมื่อใดแล้ว กิจการควรจะพิจารณาทางการ
ปฏิบัติการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  

5) การกําหนดข้อสมมุติฐาน (The Hypothesis) เมื่อได้ทําการประเมินสภาพแวดล้อม   
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทบทวนวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้สําหรับกิจการและกําหนดเป้าหมายของการ
ดําเนินงานสําหรับทั้งแผนระยะยาวและแผนระยะสั้น รวมทั้งกําหนดนโยบายในการปฏิบัติงานเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้กิจการก็จะประมวลข้อมูลเหล่านี้ซึ่งเป็นข้อมูลที่จําเป็นต่อการวางแผนของ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในกิจการและแถลงให้หัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ ทราบข้อมูลทั้งหลายเหล่านี้จัดว่าเป็น
ข้อสมมุติฐานหรือข้อมูลขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้วางแผนการปฏิบัติงานของตนให้สอดคล้อง
กันเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่กาํหนด  

6) การประเมินและจัดทําแผนโครงการ (Assessment and Planning of the Project) 
นอกจากแผนการดําเนินงานที่ครอบคลุมกิจวัตรทีด่ําเนินไปวันต่อวัน กิจการ อาจจะมีโครงการใดโครงการ
หนึ่งที่จะต้องจัดกระทําให้เสร็จสิ้นไปเพ่ือผลบางประการที่ตนต้องการ  

7) การจัดทําแผนงบประมาณ (Budget Planning) ได้แก่ การจัดทําแผนงบประมาณ
ระยะยาว (Long-Term Planning) แผนระยะยาวนี้อาจจะคลอบคลุมระยะเวลา 3 ปี 5 ปี 10 ปีหรือ 
15 ปี การจัดทําแผนงบประมาณระยะสั้น (Short-Term Planning) แผนงบประมาณระยะสั้นก็คือ     
ส่วนของงบประมาณระยะยาวสําหรับปีหน้า ในการทํางบประมาณระยะสั้นซึ่งจะครอบคลุมระยะเวลาที่
กิจการจะต้องการ เช่น 12 เดือน หรือ 6 เดือนข้างหน้า 

8) การจัดทํารายการวิเคราะห์ (Preparation of Analysis Reports) เพ่ือความสะดวกใน
การวิเคราะห์ข้อมูลที่จะใช้ในการจัดทําและพิจารณางบประมาณมีข้อมูลบางประเภทที่จะต้องทําการ
รวบรวมในรูปแบบที่เหมะสม  

๑๔.๖ การทํารายงานผลการปฏิบัติงาน (Performance Reporting) เมื่อแผนงานงบประมาณ
ของทั้งกิจการได้รับการอนุมัติให้ใช้เป็นแผนการดําเนินงานได้แล้วก็จะมีการจัดพิมพ์และแจกจ่ายส่วนต่าง 
ๆ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน (Performance Reporting) 
เปรียบเทียบกับแผนงานที่วางไว้พร้อมทั้งแสดงผลแตกต่าง ระหว่างการปฏิบัติงานจริงกับแผนงาน 
(Variance) ว่ามีหรือไม่ มากน้อยเพียงใด รายงานผลการปฏิบัติงานเช่นว่านี้ควรจะจัดทําตามสายงาน
บังคับบัญชาเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับชั้นได้ ทราบถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใต้



๓๘ 
 

 
 

ความรับผิดชอบของตน รายงานผลการปฏิบัติงานนี้จะทําบ่อยหรือถี่เพียงใดขึน้อยู่กับความต้องการในการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานและประโยชน์ในการที่จะ แก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อติดขัดเหล่านั้นอย่างทันท่วงที 
1๕. มติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1๕.1 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1๔ ตุลาคม 256๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณ                
และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ กำหนดให้ส่วนราชการพิจารณา
ทบทวนและปรับปรุงเป้าหมายการให้บริการให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย    
ความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อสำนักงบประมาณใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณตามข้ันตอนต่อไป 

1๕.2 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคำขอ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
1๖. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานรัฐมนตรี  

1๖.1  อำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวง และสำนักนโยบายและ  ยุทธศาสตร์ 
1๖.1.1. พระราชบัญญั ติการศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)                 

พ.ศ. 2545 มาตรา 5 (ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 119 ตอนที่ 123 ก หน้า 17 วันที่ 19 ธันวาคม 2545)  
กำหนดว่า  กระทรวงมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม และกำกับดูแลการศึกษาทุก ระดับและ         
ทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ส่งเสริม
และประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ
กระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง  

1๖.1.2. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2548 (ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 100 ก หน้า 9 วันที่ 28 ตุลาคม 2548) กำหนดไว้ดังนี้  

ข้อ 2 ให้สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับ             
การพัฒนา ยุทธศาสตร์ การแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่า
ด้วยการศึกษา แห่งชาติ จัดทํางบประมาณและบริหารราชการประจําทั่วไปของกระทรวง เพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายและเกิดผล สัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําข้อมูลเพ่ือใช้ในการกําหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของกระทรวง  

2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง  
3) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ  
4) จัดทาํงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  
5) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการและการตรวจสอบภายในราชการทั่วไป          

ของกระทรวง  
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6) ดําเนินการเก่ียวกับงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  
7) ส่งเสริมสนับสนุนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  

8) ส่งเสริม ประสานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา เพ่ือการศึกษา 
ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง  

9) ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวมทั้งดําเนินการ
เกี่ยวกับงานความช่วยเหลือและความร่วมมือกับต่างประเทศในส่วนที่มิได้อยู่ในอํานาจหน้าที่ของส่วน
ราชการใดในสังกัดกระทรวง  

10) พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานของกระทรวง  
11) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่ง

มิได้อยู่ในอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง  
12) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่และความ

รับผิดชอบของสํานักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย”  
1๖.1.3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2548 

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 100 ก หน้า 9 วันที่ 28 ตุลาคม 2548) กำหนดไว้ดังนี้ 
(8) สํานักนโยบายและยุทธศาสตร มีอํานาจหน้าที่ดังตอไปนี้  

(ก) จัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร เปาหมายการให้บริการกําหนดกรอบวงเงิน
งบประมาณ แผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง รวมทั้งจัดทํานโยบาย แผนปฏิบัติ
ราชการ และงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง  

(ข) ศึกษา วิเคราะห วิจัยและจัดทําสถิติ ประมวลผลข้อมูล ดัชนีด้านการบริหาร
จัดการศึกษา  

(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับความรวมมือด้านเงินกู้ยืมตางประเทศ  
(ง) สงเสริม สนับสนุน พัฒนา และประสานงานตามนโยบายพิเศษ นโยบายเรงดวน 

งานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬาเพ่ือการศึกษา  
(จ) สงเสริม สนับสนุน พัฒนา และให คําปรึกษา แนะนํา วิชาการด้านการจัด

การศึกษา การวางแผนการงบประมาณ การติดตามประเมินผล การรายงานผลและประสาน            
การปฏิบัติงานของหนวยงานในกระทรวงและในสํานักงานปลัดกระทรวงใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ 

(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

1๖.1.4 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจ   
กับราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง (ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 120 ตอนที่ 63 ก  วันที่ 7 กรกฎาคม 2546) โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

1) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอ
ความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี 
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2) สนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในการดำเนินงานทางการเมืองระหว่าง
รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐสภาและประชาชน 

3) ประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอ่ืน
ทางการเมือง 

4) ประสานงานและติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีกับส่วน
ราชการในสังกัดและองค์กรในกำกับของกระทรวง 

5) ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อ
รัฐมนตรี 

6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน
รัฐมนตรีหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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บทที่ ๓ 
วิธีดำเนินงาน 

 
แนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ นั้น เป็นการดำเนินงานที่มีคุณภาพสูง มีผลกระทบใน
วงกว้างต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 1๒ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และนโยบาย
สำคัญของรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 ๕ 
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ซึ่งลักษณะงาน     
มีความยุ่งยากและซับซ้อนมาก ดังนั้น ผู้ขอรับการประเมินจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และทักษะ ความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน อาทิเช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 
ทักษะการคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthesis Type Thinking) ทักษะการคิดเชิงอนาคต (Futuristic Thinking) 
ทักษะการคิดละเอียดลออ (Elaboration Thinking)  การวางแผนการดำเนินงานแบบบูรณาการ หลักการ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) และการประสานงานความร่วมมือกับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง โดยผู้รับการประเมินได้ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศ ที่จำเป็นและสำคัญเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือมุ่งให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบและ มติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง โดยกำหนดขอบเขตการศึกษา        
แนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

 

 แผนภาพที่ 6  ขอบเขตการศึกษาแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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1. สรุปสาระและข้ันตอนการดำเนินการ 

สืบเนื่องจากบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา ๔๐ เมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศบังคับใช้ การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณจะต้อง
เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนั้น สำนักงบประมาณจึงได้กำหนด      
ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้ จ่ ายงบประมาณ โดยบันทึก                
ในระบบฐานข้อมูลแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) ทีถู่กต้องครบถ้วน 

ขอบเขตการศึกษาแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลทีเ่ก่ียวข้อง 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

- พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 
๒๕๖๐ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ     พ.ศ. 2561 
พระราชบัญญัติวธิีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

- ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา บทบญัญัติว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติกับการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  

- ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 

- แนวคิดและหลักการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงสังเคราะห ์และแนวคิดการ
วางแผน 

- มติคณะรัฐมนตรีและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

- อำนาจหน้าท่ีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลทีม่ีความจำเป็นและมีความสำคญั 

วางแผนกำหนดกรอบ  
แนวทางการจดัทำแผนฯ 

จัดทำความเชื่อมโยงแผนระดับต่าง ๆ 
ความเชื่อมโยง 
- จัดทำความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์

ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกจิฯ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณและแผนงาน กับงบประมาณตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- จัดทำความเชื่อมโยงผลผลิต โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ 

- จัดทำความเชื่อมโยงเป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวงศึกษาธกิาร 
ผลผลิต โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ กับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยจำแนกรายเป้าหมายและแผนงาน 

 

จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                          

ของกระทรวงศึกษาธิการ  

    จำแนกตามหน่วยงานตามมาตรการการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
ติดตามเร่งรัดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  ของกระทรวงศึกษาธิการ  

    จำแนกตามหน่วยงานตามมาตรการการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

จัดทำรายงานผลตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                         

ของกระทรวงศึกษาธิการ  

    จำแนกตามหน่วยงานตามมาตรการการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
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โดยกระบวนการบริหารงบประมาณ หน่วยงานรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเป็นกรอบแนวทางการในการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายที่
ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย และเพ่ือใช้ในการกำกับดูแล และติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยแผนดังกล่าวจะต้องแสดงถึงความเชื่อมโยงเป้าหมายการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยรับงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป
ประเทศ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี  โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด 
รายการและวงเงินงบประมาณ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 

1.1 ศึกษาและวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารข้อมูลที่มีความจำเป็น มีคุณค่า และมีความสำคัญ
ต่าง ๆ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง อาทิเช่น พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 1๒ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และนโยบายสำคัญของรัฐบาล 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ และยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

1.2 ดำเนินการสอบทานและตรวจสอบการจัดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงที่แสดงถึงความความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการในระบบฐานขอ้มูลแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
(BB EvMIS) 

1.3 วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลผลิต โครงการจำแนกตามแผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ 
และแผนบูรณาการ เต็มจำนวนวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ ได้ผ่านความเห็นชอบจากรั ฐสภา              
เพ่ือจัดทำความเชื่อมโยงประกอบการยกร่างแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเของ
กระทรวงศึกษาธิการ          

๑.๔ จัดทำความเชื่อมโยงผลผลิต  โครงการจำแนกตามแผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ 
และแผนบูรณาการเป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
เป้าหมายแผนแม่บท ตัวชี้วัดแผนแม่บท  แผนแม่บทย่อย และงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ        
เพ่ือแสดงให้เห็นจำนวนงบประมาณที่ใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่
กระทรวงศึกษาธิการ 

1.5 ยกร่างแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเของกระทรวงศึกษาธิการ         
ของแต่ละแผนงานที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 

1.๖ ดำเนินการประสานหน่วยงานในสังกัดกระทรวง เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบความเชื่อมโยง
เป้าหมายการให้บริการกระทรวงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้สามารถขับเคลื่อนผลลัพธ์ไปสู่
การบรรลุยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
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1.๗ สรุปผลการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของ
กระทรวงศกึษาธิการตามแบบฟอร์มความเชื่อมโยงของสำนักงบประมาณ 

1.๘ เสนอให้ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

1.9 ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565            
ของกระทรวงศึกษาธิการตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ 

1.10 จัดทำรายงานผลตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                         
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
2. วิธีการดำเนินงาน 

ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผน     
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียด
วิธีการดำเนินงาน ดังนี้ 

2.1 ผู้ขอรับการประเมินได้ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสารข้อมูลที่ มี     
ความจำเป็น มีคุณค่า และมีความสำคัญที่ใช้ในการศึกษาแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผน    
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ จากเอกสารทาง
วิชาการจำนวน 27 เล่ม อาทิเช่น ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 1๒ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง นโยบายสำคัญของรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  แนวทางการ
จัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ระเบียบการบริหาร
งบประมาณ และดำเนินการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นและสำคัญจากเอกสารวิชาการดังกล่าว   
โดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) ทักษะการคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthesis Type 
Thinking) ทักษะการคิดเชิงอนาคต (Futuristic Thinking) ทักษะการคิดละเอียดลออ (Elaboration 
Thinking) ทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพ่ือให้มองเห็นในภาพองค์รวม (Holistic view) 

2.2 ผู้ขอรับการประเมินได้นำข้อมูลสารสนเทศมีความจำเป็น มีคุณค่า และมีความสำคัญ       
ตามข้อ 2.1 มาดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และกำหนดขอบเขตการศึกษาแนวทางการจัดทำ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             
ของกระทรวงศึกษาธิการตามแนวทางของสำนักงบประมาณที่แจ้งส่วนราชการ (หนังสือสำนักงบประมาณ 
ที่ นร 07๐2/ว ๑๓4 ลงวันที่ ๘ กันยายน 2564) ของสำนักงบประมาณ 

2.3 ผู้ขอรับการประเมินในฐานะผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์งบประมาณกระทรวงศึกษาธิการได้
ดำเนินการดำเนินการสอบทวนและตรวจสอบการจัดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงที่แสดงถึงความความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในระบบฐานข้อมูลแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) 
โดยยึดหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ตามแนวทางของสำนักงาน 
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สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินการ รวมทั้งการปฏิบัติงานต่าง ๆ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (Aligned) นอกจากนี้ยังใช้เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ความถูกต้อง การดำเนินกิจกรรมที่ อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ ตามกฎกระทรวง             
การแบ่งส่วนราชการ รวมถึงเป็นภารกิจที่มีกฎหมายกำหนดให้ดำเนินการหรือมีมติคณะรัฐมนตรี/นโยบาย
รฐับาลให้ดำเนินการ 

2) ความครอบคลุมและครบถ้วน การดำเนินการกำหนดผลผลิต โครงการ กิจกรรมอยู่
ภายใต้แต่ละแผนงาน ประกอบด้วย แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการแผน
ยุทธศาสตร์ตอบสนองเป้าหมายการให้บริการกระทรวงกับแผนแต่ละระดับ ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบบัที่ 1๒ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

3) ความเชื่อมโยง การดำเนินการเชื่อมโยง ผลผลิต โครงการ กิจกรรมอยู่ภายใต้แต่ละแผนงาน 
ประกอบด้วย แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ ที่เชื่อมโยงตอบสนองเป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวงและเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในแผนแต่ละระดับ ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 1๒ 
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง การกำหนดผลสัมฤทธิ์และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ 

4) ความสอดคล้อง การกำหนดตัวชี้วัดต้องสามารถผลักดันการบรรลุค่าเป้ าหมาย      
ตัวชี้วัด (Target) ของแผนในระดับที่สูงขึ้นไป ได้แก่ ตัวชี้วัดแผนแม่บท/แผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 นโยบายและแผน
ระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติในประเด็น เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำส่งผลผลิตให้เกิดผลสัมฤทธิ์                    
หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับสำหรับยุทธศาสตร์ชาติฯ ในด้านที่เก่ียวข้องต่อไป 

5) ความเหมาะสม การกำหนดผลผลิต โครงการ ภายใต้แผนงานต่าง ๆ ต้องมีความเป็นไปได้
สามารถดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลได้จริงบนพ้ืนฐานของข้อมูลพ้ืนฐาน (baseline)      
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร (Optimized resource) 

6) ความจำเป็นเร่งด่วน การกำหนดผลผลิต โครงการ กิจกรรม ควรพิจารณาในส่วนที่มี
ความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ เพ่ือให้สามารถผลักดันเป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง และเป้าหมายของแผนในระดับที่สูงขึ้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

2.4 ผู้ขอรับการประเมินได้ดำเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์แผนงานต่าง ๆ ให้มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่  12 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายสำคัญของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 07๐2/ว ๑๓4 ลงวันที่ ๘ 
กันยายน 2564) ของสำนักงบประมาณ 

2.5 ผู้ขอรับการประเมิน ได้ดำเนินการจัดทำความเชื่อมโยงเป้ าหมายการให้บริการ
กระทรวงศึกษาธิการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายแผนแม่บท ตัวชี้วัดแผนแม่บท        
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แผนแม่บทย่อย แผนงาน/โครงการ และงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้แสดงเห็นงบประมาณ
ที่ใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้อง 

2.6 ผู้ ขอรับการประเมินได้ ดำเนินการประสานและให้คำปรึกษาหน่วยงานในสังกัด             
เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบความเชื่อมโยงผลผลิต โครงการ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ         
ให้สามารถขับเคลื่อนผลลัพธ์ไปสู่การบรรลุยุทธศาสตร์ชาติและแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

2.7 ผู้ขอรับการประเมินได้ดำเนินการสรุปผลแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการเสนอ
ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ เพ่ือเป็นประโยชน์ที่จะใช้สำหรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล        
การดำเนินงานของแผนงาน โครงการ ต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการบรรลุตามเป้าหมายที่ระบุความคุ้มค่า   
ในการใช้ทรัพยากร (Optimized resource) 

2.8 ผู้ขอรับการประเมินได้ดำเนินกำกับการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศกึษาธิการตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ 

2.9 ผู้ขอรับการประเมินได้ดำเนินการกำกับการจัดทำรายงานผลตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ เสนอผู้บริหารให้รับทราบผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เพ่ือเป็นประโยชน์ที่จะใช้สำหรับการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล การดำเนินงานของแผนงาน โครงการ ต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการบรรลุตามเป้าหมายที่
ระบุความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร (Optimized resource) 

2.10 ผู้ขอรับการประเมินในฐานะคณะทำงานตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ     
ที่ ๓๙๐/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกระทรวงศึกษาสัญจร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้ดำเนินการติดตาม
ความก้าวหน้าเชิงประจักษ์ในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  (Strategic Execution)      
โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมผู้บริหารกระทรวง อาทิ โครงการพาน้อง      
กลับมาเรียน ค้นหาติดตามเด็กตกหล่นและออกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โครงการโรงเรียน
คุณภาพ โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา เป็นต้น ซึ่งเป็น
โครงการทีบ่รรจใุนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ตลอดจนรับฟังปัญหา การดำเนินงาน
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาภายใต้บริบทสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ 
เมื่อวันที่ 2๓-๒๖ มีนาคม 256๕ ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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บทที่ 4  
ผลการดำเนินงาน 

 
แนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการดำเนินการตามแนวทางการจัดทำงบประมาณ
และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการ    
ในการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย และ
เพ่ือใช้ ในการกำกับดูแล และติดตามประเมินผลการปฏิบั ติ งานและการใช้จ่ ายงบประมาณ                 
โดยแผนดังกล่าวจะต้องแสดงถึงความเชื่อมโยงเป้าหมายการปฏิบัติราชการของหน่วยรับงบประมาณ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด 
รายการและวงเงินงบประมาณ 

แนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นกระบวนการบริหารงบประมาณต้องวางแผนการเบิกจ่ายโดยจะต้องจัดทำ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ มี     
ความสอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ ตามวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ระบุไว้      
ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   โดยมีกระบวนการดำเนินงาน
หลากหลายขั้นตอน ดังนั้น ผู้ขอรับการประเมินจำเป็นที่จะต้องใช้องค์ความรู้ เทคนิค ทักษะการคิด
วิเคราะห์ ทักษะการคิดเชิงสังเคราะห์ ทักษะการคิดเชิงอนาคต ทักษะการคิดละเอียดลออ หลักการ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล การประสานงานความร่วมมือกับทักษะ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง ผู้ขอรับ
การประเมินขอสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
๑. ความเชื่อมโยงสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  1๒ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับแผนงานและ
งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ  

แนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ .ศ. 2565  ของกระทรวงศึกษา ธิการ ซึ่ งได้ รับจัดสรรงบประมาณ ฯ จำนวน 
330,426.5922 ล้านบาท โดยมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ ดังนี้ 

๑.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน        
โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์  เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงสอดคล้องในทุกมิติ 
ปรากฏว่า มีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน  ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและเสมอภาคทางสังคม และยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

๑.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งสิ้น ๒๓ ประเด็น ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผลผูกพันต่อ
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กระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทที่กระทรวงเกี่ยวข้อง เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงสอดคล้อง     
ในทุกมิติ ปรากฏว่า มีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง ๙  แผนแม่บท แบ่งออกเป็น ประเด็นหลัก ประเด็นที่ 
12 การพัฒนาการเรียนรู้ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นอ่ืน ๆ ได้แก่ 
ประเด็นที่ 1 ความมั่นคง ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ประเด็นที่ 7 โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล ประเด็นที่ 9 เศรษฐกิจพิเศษ ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม  ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และประเด็นที่ 22 
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

๑.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์                         
เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงสอดคล้องในทุกมิติ ปรากฏว่า มีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง 7 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความ    
เป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล  
ในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ    โลจิสติกส์ และยุทธศาสตร์ที่ ๙ 
การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

๑.๔ นโยบายสำคัญของรัฐบาล  เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงสอดคล้องในทุกมิติ ปรากฏว่า
นโยบายหลักรัฐบาล 12 ด้าน มีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง 7 ด้าน ได้แก่  นโยบายที่ 2 การสร้างความ
มั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจ
และความสามารถในการแข่งขันของไทย นโยบายที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและการกระจาย
ความเจริญสู่ภูมิภาค นโยบายที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุก
ช่วงวัย นโยบายที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม นโยบายที่ 11 การปฏิรูปการ
บริหารจัดการภาครัฐ และนโยบายที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
กระบวนการยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง มีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง นโยบายเร่งด่วน 7 
การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

๑.๕ นโยบายและจุดเน้นประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 256๕  1. การจัดการศึกษาเพ่ือ         
ความปลอดภัย 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชพีครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 6. การพัฒนา
ระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล และ 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและ            
แผนการศึกษาแห่งชาติ 

๑.๖ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย  ๖ ยุทธศาสตร์ เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยง
สอดคล้องในทุกมิติ ปรากฏว่า มีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและเสมอภาคทางสังคม และยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  รายละเอียดดังตาราง ที ่๑ 
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ตารางท่ี 7. แสดงผลการจัดทำความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและ
แผนงาน และงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ แผนแมบ่ทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
แผนพฒันาเศรษฐกิจฯ 

ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์การ

จัดสรรงบประมาณ 
นโยบายสำคัญ 

ของรัฐบาล 
นโยบายและจุดเน้น
ประจำปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2566 

แผนงาน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง 

ความมั่นคง 
 
 
 
การดำเนนิ
ภารกิจพื้นฐาน 
เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง 
มั่งค่ังและยั่งยืนยุทธศาสตร์
การเสริมสรา้งความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง 
 
 
ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง 

▪ นโยบายที่ 2 การสร้าง
ความมั่นคงและความ
ปลอดภัยของประเทศ              
และความสงบสุขของประเทศ  
▪ นโยบายเร่งด่วน 7   การ
เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

1. การจัดการศึกษาเพือ่
ความปลอดภยั 

- แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาต ิ
 
แผนนบูรณาการขับเคลื่อน 
การแก้ไขป้ญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
แผนงานพื้นฐานเพื่อความ
มั่นคง 
 

9.1983 
 
 
 

338.5947 
 
 

1,014.4737 

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

อุตสาหกรรม
และบริการแห่ง
อนาคต 
โครงสรา้ง
พื้นฐานระบบ  
โลจิสติกส์และ
ดิจิทัล 
เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

ยุทธศาสตร์การสร้างความ 
เขม้แข็งทางเศรษฐกิจและ 
แข่งขันไดัอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ 
เขม้แข็งทางเศรษฐกิจและ 
แข่งขันไดัอย่างยั่งยืน 
 
ยุทธศาสตร์การสร้างความ 
เขม้แข็งทางเศรษฐกิจและ 
แข่งขันไดัอย่างยั่งยืน 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ดา้น
การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การสรา้งความสามารถ
ในการแข่งขัน 
 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 
 

▪ นโยบายที่ 5 การพัฒนา
เศรษฐกิจและความสามารถใน
การแข่งขันของไทย  
▪ นโยบายที่ 6  
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษและการกระจายความ
เจริญสูภู่มิภาค 
นโยบายเร่งด่วน 7 การเตรยีมคน
ไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

2. การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา   
4. การศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะอาชีพและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน  

แผนงานบูรณาการพัฒนา 
อุตสาหกรรมและบรกิารแห่ง 
อนาคต 
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมดจิิทัล 
 
 
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 

๒๔.๐๐๐๐ 
 
 

45.8840 
 
 
 

59.2900 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 
 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ แผนแมบ่ทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
แผนพฒันาเศรษฐกิจฯ 

ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์การ

จัดสรร
งบประมาณ 

นโยบายสำคัญ 
ของรัฐบาล 

นโยบายและจุดเน้น
ประจำปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2566 

แผนงาน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการ 
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง 
ศักยภาพ
ทรพัยากร
มนุษย ์

การพัฒนา
ศักยภาพคน  
ตลอดช่วงชีวิต 
 
การพัฒนา 
การเรียนรู้ 
 
 
การดำเนนิ
ภารกิจ 
ยุทธศาสตร์เพื่อ
สนบัสนุน 
ยุทธศาสตร์ 
การดำเนนิ
ภารกิจ 
ยุทธศาสตร์เพื่อ
สนบัสนุน 
ยุทธศาสตร์ 
บุคลากรภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ 
พัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ 
พัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ 
พัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
 
 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ 
พัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
 
 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ 
พัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ด้านการ 
พัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
ยุทธศาสตร์ดา้นการ 
พัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
ยุทธศาสตร์ด้านการ 
พัฒนาและ
เสริมสร้าง 
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
ยุทธศาสตรด์้านการ 
พัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
 
ยุทธศาสตร์ด้านการ 
พัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
 
 

▪ นโยบายที่ 8  การปฏิรูป
กระบวนการเรยีนรู้และการ
พัฒนาศกัยภาพของคนไทย   
ทุกช่วงวัย 
▪ นโยบายเร่งด่วน 7        
การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่21 

2. การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา  
4. การศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะอาชีพและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน  
5. การส่งเสริมสนับสนุน
วิชาชีพครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและบุคลากรสงักัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา 
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 
 
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา 
คุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู ้
 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ 
สนบัสนุนด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศ้กยภาพ
ทรพัยากรมนุษย ์
 
แผนงานพื้นฐานด้านการ
พฒันาและเสรมิสร้าง
ศ้กยภาพทรัพยากรมนษุย ์
 
 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

4,616.0553 
 
 
 

10,680.2687 
 
 
 

1,781.8911 
 
 
 
 

24,026.4931 
 
 
 
 
211,889.3481 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 
 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ แผนแมบ่ทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 

ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์การ

จัดสรร
งบประมาณ 

นโยบายสำคัญ 
ของรัฐบาล 

นโยบายและจุดเน้น
ประจำปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2566 

แผนงาน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้าง
โอกาสและ
ความเสมอ 
ภาคทางสังคม 

ความเสมอภาค
และหลักประกัน
ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์การสร้าง    
ความเป็นธรรมและลดความ
เหลือ่มล้ำในสังคม 

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทาง
สังคม 

▪ นโยบายที่ 9 การพัฒนา
ระบบสาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 
▪ นโยบายเร่งด่วน 7 การ
เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

3. การสร้างโอกาส     
ความเสมอภาค และความ
เท่าเทียมทางการศึกษาทุก
ช่วงวัย 

แผนงานยุทธศาสตร์สรา้ง
ความเสมอภาคทางการศึกษา 

75,748.0613 

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการ 
ปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบ 
การบริหาร
จัดการภาครฐั 

การต่อต้านการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 
 
 
กฎหมายและ
กระบวนการ
ยุติธรรม 

ยุทธศาสตร์การบริหาร 
จัดการในภาครัฐ    
การป้องกันการทุจริต 
ประพฤตมิิชอบและธรรมาภบิาล    
ในสังคมไทย 
 
ยุทธศาสตร์การบรหิาร 
จัดการในภาครัฐ   
การป้องกันการทุจริต 
ประพฤตมิิชอบและธรรมาภบิาล    
ในสังคมไทย 
 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 
 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรบัสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครฐั 

▪ นโยบายที่ 11 การปฏิรูป
การบริหารจัดการภาครัฐ                    
▪ นโยบายที่ 12  การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และ
กระบวนการยุตธิรรม 

6. การพัฒนาระบบราชการ
และการบริการภาครัฐยุค
ดิจิทัล และ          
7. การขับเคลือ่นกฎหมาย
การศึกษาและแผนการ
ศึกษาแห่งชาต ิ

แผนงานบูรณาการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา 
กฎหมายและกระบวนการ 
ยุติธรรม 

88.7891 
 
 
 
 
 

๕.๓๑๔๐ 
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๒. แนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ 
ดังนี้ 

๒.๑ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่าย
งบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  

วิสัยทัศน์  
พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสามารถของพหุปัญญา 
พันธกิจ 
๑) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
๒) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
๓) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๔) ปรบัปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเพ่ิมความคล่องตัว

ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
๑) ผลสัมฤทธิ์: ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ได้รับการพัฒนาศักยภาพ     
ตามพหุปัญญา และมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  

๑.๑) ตัวชี้วัด : อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง(ร้อยละ 20 
๑.๒) ตัวชี้วัด : อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 80) 
๑.๓) ตัวชี้วัด : ร้อยละของครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่ีได้รับการทดสอบความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR (ร้อยละ 80) 
๑.๔) ตวัชี้วัด : ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการคดักรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล  (ร้อยละ 8) 
๑๕) ตัวชีว้ัด : ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอน       

๒)  ผลสัมฤทธิ์: ผู้เรียนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสและความเสมอภาคการเข้ารับ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

ตัวชี้วัด : สัดส่วนประชากรนอกระบบการศึกษาวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ (ป.1-ม.3) 
อายุ 6-14 ปี (ไม่เกินร้อยละ 5) 

๓)  ผลสัมฤทธิ์ ประชาชนทุกวัยทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษามีการเรียนรู้     
ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประเทศ) 

ตัวชี้วัด อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา (IMD) (อันดับ 45) 
โดยมีเป้าหมายการให้บริการของกระทรวง ดังตารางที่ ๒ 
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ตารางท่ี 8 แสดงเป้าหมายการให้บริการกระทรวงและตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง 
ตัวชี้วดั 

หน่วยนับ ปีงบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วดั 
2564 2565 2566 2567 2568 

1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาของชาติ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหปุัญญา และการ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

      

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้น
ไป เพิ่มขึ้น 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

คน 50 51    

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : จำนวนผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และ
ความสามารถ 

คน 30,300 37,055 37,055 37,055 37,055 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ : ร้อยละของนักเรยีนที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 85 90 95 100 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียน
ระดับก่อนประถมศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียน
ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้นต่อประชากรกลุ่มอายุ 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(สามัญ- อาชีวศึกษา) 
ต่อประชากรกลุ่มอายุ 

ร้อยละ - 78 78 78 78 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ : ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผล
ประเมินคุณภาพด้านผู้เรียนดีขึ้นไป 

ร้อยละ - 90 90 90 90 

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับ
การสร้างภูมิคุ้มกันจากภยัคุกคามรูปแบบใหม่    
(ยาเสพติด ภยัไซเบอร์ภัยพบิัติธรรมชาต ิโรค    
อุบัติใหม่ ฯลฯ) 

ร้อยละ - 80 80 80 80 

2. กำลังคนได้รับการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ
วิชาชีพ มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีส่ามารถ
ตอบสนองและสนับสนุนต่อความต้องการของ
ประเทศ 

      

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ : ร้อยละของกำลังคนที่ได้รับ
การพัฒนาตามหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรม
เป้าหมายประเทศ 

ร้อยละ 90 90 90 90 90 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายประเภทอาชวีศึกษาตอ่สามัญศึกษา        
(ปวช.1 : ม.4) 

สัดส่วน (50:50) (50:50) (50:50) (50:50) (50:50) 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจยั นวตักรรม
เทคโนโลยี องค์ความรูแ้ละสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาและสังคม 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 
 

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง 
ตัวชี้วดั 

หน่วยนับ ปีงบประมาณ/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วดั 
2564 2565 2566 2567 2568 

3. ประชาชนทุกวัยและกลุ่มเป้าหมายมีโอกาส
เข้าถงึบรกิารทางการศึกษาที่มีคณุภาพอย่างทั่วถึง
และเสมอภาค 

      

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : จำนวนนักเรียนทีเ่ป็นผู้พิการ 
ผูด้้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรอืบริการ
ทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น 

คน 3,630,000  3,630,000  3,630,000  3,630,000  3,630,000  

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : จำนวนครั้งของประชาชนที่
เข้าถึงหลักสูตร/สือ่/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาใน
รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชวีิต (Lifelong learning) 

ครัง้ -  35,398,308 35,398,300 35,398,300 35,398,300 

4. ระบบบริหารจัดการศึกษาได้รบัการพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น 

      

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : ผลคะแนนประเมนิคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการอยู่ในระดับผ่านตามเกณฑ์ 
ITA (Integrity & Transparency Assessment) 

คะแนน - 85 85 85 85 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : จำนวน รา่ง กฎหมายหลัก 
หรือกฎหมายรอง (กฎ ระเบียบ ประกาศ 
ข้อบังคับ)ที่ได้รบัการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ฉบับ - 44    

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลกลาง
ของกระทรวงที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลที่
อ้างอิงจากเลขประจำตัวประชาชน13 หลัก 
ระหว่างกระทรวงศึกษาธกิารและหน่วยงานอื่น 
ด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน 
และการศึกษาเพิ่มขึ้น 

ระบบ 1 1    

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบัการ
ส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และมี
สวัสดิการทีเ่หมาะสม 

      

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ : ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทกุระดับและประเภทการศึกษาได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
เพื่อให้สามารถปฏบิัติหนา้ที่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ร้อยละ 90 95 95 95 95 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : จำนวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดภิาพเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

คน -  1,286,492 1,286,492 1,286,492 1,286,492 

 

๒.๒ การจำแนกงบประมาณตามแผนงานตามส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับฯ  

รายละเอียดดังตารางที่ 9 
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ตารางท่ี 9 แสดงการสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  จำแนกตามหน่วยงานและแผนงาน 
หน่วย : ล้านบาท 

ส่วนราชการ 
หนว่ยงานในกำกับฯ และองคก์ารมหาชน 

งบประมาณ ร้อยละ 
แผนงาน 

บุคลากรภาครัฐ 
ร้อยละ แผนงานพื้นฐาน ร้อยละ 

แผนงาน

ยุทธศาสตร์ 
ร้อยละ 

แผนงาน 

บูรณาการ 
ร้อยละ 

กระทรวงศึกษาธิการ 330,426.59 100 211,889.3481 64.13 25,040.9700 7.58 92,886.6727 28.11 609.604600 0.18 

1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 48,349.57 100 8,623.26 17.84 3,238.28 6.70 36,343.96 75.17 144.0615 0.30 

2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 256,405.27 100 194,077.60 75.69 16,423.17 6.41 45,618.09 17.79 286.4174 0.11 

3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 23,082.40 100 8,615.37 37.32 4429.034 19.19 9858.8659 42.71 179.1257 0.78 

4. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 168.4871 100 78.7305 46.73 57.5586 34.16 32.198 19.11 -   

5. หน่วยงานในกำกับฯ (5.1-5.3) และองค์การมหาชน 

(5.4-5.6) 

2,420.88 100 494.3865 20.42 892.932 36.88 1,033.56 
42.69 -   

5.1 สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1,312.22 100 143.6155 10.94 203.2918 15.49 965.3083 73.56 -   

5.2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิสวัสดิการและ      
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

123.9181 100 111.9344 90.33 11.9837 9.67 - 
  -   

5.3 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 153.1547 100 61.9453 40.45 91.2094 59.55 -   -   

5.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 250.5436 100 105.5899 42.14 144.9537 57.86 -   -   

5.5 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 481.5925 100 26.911 5.59 386.4315 80.24 68.25 14.17     

5.6 สำนักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพ

การศึกษา 

99.4523 100 44.3904 44.63 55.0619 55.37 
-   -   
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2.๓ แผนงาน ผลผลิต/โครงการของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในการกำหนดผลผลิต โครงการ มีความสอดคล้อง
และสัมพันธ์ สามารถผลักดันเป้าหมายการให้บริการกระทรวง และตรงตามพันธกิจที่กำหนดในกฎหมาย 
ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ   
และแผนงานพ้ืนฐาน รวม 15 แผนงาน 30 ผลผลิต  และ 5๗ โครงการรองรับ รายละเอียดตารางที่ 10 
ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 10 แสดงผลผลิต โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  
หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

รวมท้ังสิ้น 330,426.5922 100.00 

1. ยุทธศาสตรด์้านความมั่นคง 1,461.1975 0.44 

1.1 แผนงานยุทธศาสตร์ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  9.1983   

     1) โครงการส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้และปลูกฝัง แนวทางการจัดการ
ความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี  

9.1983   

1.2 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 338.5947   

     1) โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เขม้แข็ง  1.0689   

     2) โครงการอำนวยความยตุิธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ  68.6310   

     3) โครงการเสริมสร้างภมูิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  268.8948   

1.3 แผนงานบรูณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติด  98.9308   

     1) โครงการสรา้งภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพตดิ  15.4828   

2) โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา 61.0000 
 

3) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 22.4480 
 

1.4 แผนงานพ้ืนฐานด้านความมัน่คง  1,014.4737   

     1) โครงการพื้นฐานเพื่อการพฒันาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้  

992.0837   

     2) โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามภารกิจพืน้ฐาน  22.3900   

2. ยุทธศาสตรด์้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขัน  129.1740 0.04 

2.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  24.0000   

1) โครงการยกระดับผลิตภาพและพฒันากาลังคนเพื่อสร้างความสามารถใน
การแข่งขันภาคอุตสาหกรรม   

24.0000   

2.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดจิิทัล  45.8840   
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

        1) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  45.8840   

2.3 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  59.2900   

        1) โครงการผลิตและพัฒนากาลังคนสนบัสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  59.2900   

3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ 252,994.0563 76.57 

3.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ  211,889.3481   

        1) ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคณุภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

203,150.8569   

        2) ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  8,738.4912   

3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศกัยภาพคนตลอดชว่งชีวิต  4,616.0553   

        1) โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงวัย  4,562.4661   

        2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุ  28.0000   

        3) โครงการส่งเสรมิเวทีประชาคมเพื่อการจดัทำรูปแบบและการพัฒนา
หลักสตูรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

8.5932   

        4) โครงการยกระดับคณุภาพการพัฒนาเด็กปฐมวยัไทย  12.6210   

        5) โครงการเสริมสรา้งสมรรถนะกาลังคนท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ  

4.3750   

    3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้  10,680.2687   

        1) โครงการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 กระทรวงศึกษาธิการ  

5.5335   

        2) โครงการพฒันาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล  

11.3602   

        3) โครงการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21  250.7342   

        4) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน  2,438.0543   

        5) โครงการเสริมสรา้งระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

60.5396   

        6) โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น  308.4800   

        7) โครงการโรงเรียนคณุภาพประจำตำบล  5,223.9145   

        8) โครงการยกระดับความเป็นเลิศดา้นดิจิทลัสาหรับครูและบคุลากร
ทางการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศและเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

28.5161   
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

        9) โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรยีนการสอน การวดัและ
ประเมินผล  

161.5150   

        10) โครงการขยายโอกาสทางการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  132.4315   

        11) โครงการพัฒนาและยกระดับขีดความสามรถการจัดการอาชีวศึกษาให้
ได้มาตรฐานสากล  

20.5750   

        12) โครงการยกระดับการผลิตและพัฒนากาลังคนให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประเทศ  

451.4239   

        13) โครงการพัฒนาศักยภาพครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่
และครูในศตวรรษที ่21  

84.0932   

        14) โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มคีุณลกัษณะและ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที ่21  

443.7958   

        15) โครงการปฏิรูปและพัฒนาหลักสูตรการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพ  

32.3182   

        16) โครงการปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน  7.7498   

        17) โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาการจัดการ
อาชีวศกึษา  

48.6606   

        18) โครงการพัฒนาการเรียนรู้ทีต่อบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  1.2510   

        19) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตามพหุปัญญาทีห่ลากหลาย  4.0140   

        20) โครงการทุนสนับสนุนการศึกษานักเรยีน นักศึกษาและครู เพื่อพัฒนา
ใหเ้ป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยีและ
ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและหน่วยงานที่เกีย่วข้อง  

890.5574   

        21) โครงการยกระดับคณุภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  

5.0000   

        22) โครงการการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเตม็ศึกษาตามแนวทาง สสวท.  

5.0000   

        23) โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการ
เรียนรูศ้ตวรรษที ่21  

12.9000   

        24) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้  5.0000   

        25) โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 12.5000   

        26) โครงการพัฒนาครูผูส้อนวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยี 
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนโครงการพระราชดำร ิ

4.7076   

        27) โครงการวิจยั วัดผล และประเมินผลการจดัการเรียนรู้ดา้น
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

4.1543   

        28) โครงการพัฒนาอัจฉรยิภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

7.9678   
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

        29) โครงการพัฒนาหลักสตูร สื่อ และกระบวนการจดัการเรยีนรู้ ที่เน้น
การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และกระตุ้นให้เกดิและใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
สามารถนาไปใช้ได้จริง 

17.5212   

3.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  

1,781.8911   

        1) โครงการบริหารจดัการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 933.9660   

        2) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาทีย่ั่งยืน 775.0521   

        3) โครงการขับเคลื่อนนโยบาย แผนการศึกษาของชาติ และการส่งเสริม
นโยบายดา้นการปฏิรูปการศึกษา 

4.6230   

        4) โครงการพัฒนาระบบการประเมินคณุภาพการศึกษา  68.2500   

3.5 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  24,026.4931   

        1) ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา 382.8869   

        2) ผลผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไดร้ับบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 

32.6528   

        3) ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 293.4925   

        4) ผลผลิตผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ 617.9904   

        5) ผลผลิตผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 732.3191   

        6) ผลผลิตมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา 

94.9222   

        7) ผลผลิตนักเรียนโรงเรยีนเอกชนท่ีได้รับการอุดหนุน 161.2140   

        8) ผลผลิตผู้อานวยการ คร ูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการสงเคราะห์
ตามกฎหมายโรงเรยีนเอกชน 

980.3569   

        9) ผลผลิตผู้จบการศึกษากอ่นประถมศึกษา 156.2718   

        10) ผลผลติผูจ้บการศึกษาภาคบังคับ 9,698.1599   

        11) ผลผลติผูจ้บการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 1,392.1436   

        12) ผลผลติเด็กพิการได้รบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการพฒันาสมรรถภาพ 2,641.3867   

        13) ผลผลติเด็กด้อยโอกาสไดร้ับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 510.6424   

        14) ผลผลติเด็กผู้มคีวามสามารถพิเศษได้รบัการพัฒนาศักยภาพ 1,032.4779   

        15) ผลผลติผูส้ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 1,688.5870   
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

        16) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 2,017.7856   

        17) ผลผลติผู้รบับรกิารการฝกึอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 526.8699   

        18) ผลผลติผูส้ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีและ       
สายปฏิบตัิการ 

160.4911   

        19) ผลผลติอาชีวศึกษาเอกชนได้รับการอุดหนุน 12.9104   

        20) ผลผลติหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรูท้ี่ได้รับการวิจัย
และพัฒนา 

13.2861   

        21) ผลผลติผูม้ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาและส่งเสรมิ 

190.0057   

        22) ผลผลติครูและบคุลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมกับ
สถานภาพและได้รับคุม้ครองพิทักษ์สิทธิ 

11.9837   

        23) ผลผลติผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

91.2094   

        24) ผลผลติผูจ้บการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีม่ีความสามารถ
พิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

106.9785   

        25) ผลผลติการให้บริการทางวิชาการ 37.9752   

        26) ผลผลติระบบทดสอบมาตรฐานการศึกษา 386.4315   

        27) ผลผลติการเสริมสร้างให้สถานศึกษาพรอ้มรับการประเมนิคุณภาพ
ภายนอก 

28.5000   

        28) ผลผลติการประเมินคณุภาพภายนอกสถานศึกษา 26.5619   

4. ยุทธศาสตรด์้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  75,748.0613 22.92 

   4.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  75,748.0613   

        1) โครงการหนึ่งอำเภอหนึง่ทนุ 14.0928   

        2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดบัอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

75,134.9672   

        3) โครงการพฒันาสื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา 226.7505   

        4) โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพ้ืนที ่ 372.2508   

5. ยุทธศาสตรด์้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  94.1031 0.03 

    5.1 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบ  88.7891   

        1) โครงการเครือข่ายต่อตา้นการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ 3.9755   
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

        2) โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 84.8136   

    5.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  5.3140   

        1) โครงการพัฒนากฎหมายการศึกษาให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ 5.3140   
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ตารางท่ี 11 แสดงสรปุแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
    จำแนกตามหน่วยงานตามมาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วย : ล้านบาท 
ส่วนราชการ 

หน่วยงานในกำกับฯ และองค์การมหาชน 
งบ

รายจ่าย 
รวมทั้งสิ้น ร้อยละ ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

แผน ร้อยละ แผน ร้อยละ แผน ร้อยละ แผน ร้อยละ 

กระทรวงศึกษาธิการ รวมแผน 330,426.5922 100 92,326.1822 27.94 79,329.6453 24.01 94,238.8780 28.52 64,531.8867 19.53 
 งบประจำ ๓๑๕,๔๙๘.๔๓๐๑ 100 ๘๕,๖๓๐.๔๓๐๑ ๒๗.๑๓ ๗๔,๐๘๓.๙๑๓๙ ๒๓.๔๗ ๙๒,๔๔๗.๐๓๑๔ ๒๙.๒๙ ๖๓,๔๓๗.๐๗๑๔ ๒๐.๑๐ 
 งบลงทุน ๑๔,๘๒๘.๑๖๒๑ 100 ๖,๖๙๕.๗๖๙๒ ๔๕.๑๖ ๕,๒๔๕.๗๓๑๔ ๓๕.๓๘ ๑,๗๙๑.๘๔๖๖ ๑๒.๐๘ ๑,๐๙๔.๘๑๔๙ ๗.๓๘ 

1. สำนกังานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร รวมแผน 48,349.5660 100 14,033.5684 29.03 10,108.3652 20.91 14,929.0089 30.88 9,278.6235 19.19 
 งบประจำ ๔๗,๗๔๔.๗๑๐๐ 100 ๑๓,๕๕๖.๙๖๙๙ ๒๘.๓๙ ๑๐,๐๒๓.๗๗๕๒ ๒๐.๙๙ ๑๔,๙๒๒.๘๙๑๕ ๓๑.๒๖ ๙,๒๔๑.๐๗๓๔ ๑๙.๓๖ 
 งบลงทุน ๖๐๔.๘๕๖๐ 100 ๔๗๖.๕๙๘๕ ๗๘.๘๐ ๘๔.๕๙๐๐ ๑๓.๙๙ ๖.๑๑๗๔ ๑.๐๑ ๓๗.๕๕๐๑ ๖.๒๑ 
2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมแผน 256,405.2664 100 70,344.9696 27.44 60,798.1780 23.71 7๒,๒๒๕.๘๐๓๘ 28.17 53,036.3150 20.68 
 งบประจำ ๒๔๔,๗๘๘.๗๕๒๗ 100 ๖๔,๙๖๙.๔๖๒๖ ๒๖.๕๔ ๕๗,๔๐๐.๑๖๕๓ ๒๓.๔๕ 7๐,๔๔๐.๐๗๔๖ ๒๘.๗๘ ๕๑,๙๗๙.๐๕๐๒ ๒๑.๒๓ 
 งบลงทุน ๑๑,๖๑๖.๕๑๓๗ 100 ๕,๓๗๕.๕๐๗๐ ๔๖.๒๗ ๓,๓๙๘.๐๑๒๗ ๒๙.๒๕ ๑,๗๘๕.๗๒๙๒ ๑๕.๓๗ ๑,๐๕๗.๒๖๔๘ ๙.๑๐ 
3. สำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา รวมแผน 23,082.3959 100 6,852.4840 29.69 7,848.4751 34.00 6,383.6446 27.66 1,997.7922 8.66 
 งบประจำ ๒๐,๔๙๕.๖๗๔๒ 100 ๖,๐๑๗.๙๗๘๒ ๒๙.๓๖ ๖,๐๙๖.๒๕๙๒ ๒๙.๗๔ 6,383.6446 ๓๑.๑๕ 1,997.7922 ๙.๗๕ 
 งบลงทุน ๒,๕๘๖.๗๒๗๑ ๑๐๐ ๘๓๔.๕๐๕๘ ๓๒.๒๖ ๑,๗๕๒.๒๑๕๙ ๖๗.๗๔     
4. สำนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา รวมแผน 168.4871 100 54.1652 32.15 44.4836 26.40 39.3921 23.38 30.4462 18.07 

 งบประจำ ๑๖๗.๗๐๗๙ 100 ๕๓.๘๐๘๐ ๓๒.๑๕ ๔๔.๐๖๑๖ ๒๖.๒๗ 39.3921 ๒๓.๔๙ 30.4462 ๑๘.๑๕ 

 งบลงทุน ๐.๗๗๙๒ 100 ๐.๓๕๗๒ ๓๒.๐๘ ๐.๔๒๒๐ ๕๔.๑๖     

5. หน่วยงานในกำกับฯ (5.1-5.3) และและ
องค์การมหาชน    (5.1-5.6) 

 2,420.8768 100. 1,040.9950 43.00 530.1434 21.90 661.0286 27.31 188.7098 7.80 

5.1 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

รวมแผน 1,312.2156 100 779.4401 59.40 63.0649 4.81 436.3195 33.25 33.3911 2.54 
งบประจำ 1,312.2156 100 779.4401 59.40 63.0649 4.81 436.3195 33.25 33.3911 2.54 
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ตารางที่ 11 (ต่อ) 
หน่วย : ล้านบาท 

ส่วนราชการ 
หน่วยงานในกำกับฯ และองคก์ารมหาชน 

งบ
รายจ่าย 

รวมทั้งสิ้น ร้อยละ ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

แผน ร้อยละ แผน ร้อยละ แผน ร้อยละ แผน ร้อยละ 
กระทรวงศึกษาธิการ รวมแผน 330,426.5922 100 92,326.1822 27.94 79,329.6453 24.01 94,238.8780 28.52 64,531.8867 19.53 

 งบประจำ ๓๑๕,๔๙๘.๔๓๐๑ 100 ๘๕,๖๓๐.๔๓๐๑ ๒๗.๑๓ ๗๔,๐๘๓.๙๑๓๙ ๒๓.๔๗ ๙๒,๔๔๗.๐๓๑๔ ๒๙.๒๙ ๖๓,๔๓๗.๐๗๑๔ ๒๐.๑๐ 
 งบลงทุน ๑๔,๘๒๘.๑๖๒๑ 100 ๖,๖๙๕.๗๖๙๒ ๔๕.๑๖ ๕,๒๔๕.๗๓๑๔ ๓๕.๓๘ ๑,๗๙๑.๘๔๖๖ ๑๒.๐๘ ๑,๐๙๔.๘๑๔๙ ๗.๓๘ 

5.2 สำนกังานคณะกรรมการส่งเสรมิสวัสดกิาร
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวมแผน 123.9181 100 44.6697 36.05 32.1653 25.96 29.3392 23.68 17.7439 14.32 

 งบประจำ 123.9181 100 44.6697 36.05 32.1653 25.96 29.3392 23.68 17.7439 14.32 
5.3 สำนกังานเลขาธิการคุรุสภา รวมแผน 153.1547 100 60.8551 39.73 45.9523 30.00 23.2733 15.20 23.0740 15.07 
 งบประจำ 1๔๔.9850 100 60.8551 ๔๒.๐๗ ๓๗.๔523 ๒๕.๘๙ 23.2733 1๖.๐๙ 23.0740 15.๙๕ 
 งบลงทุน     ๘.๕๐๐ ๑๐๐     
5.4 โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ ์ รวมแผน 250.5436 100 57.7012 23.03 58.5768 23.38 80.2354 32.02 54.0302 21.57 
 งบประจำ 250.5436 100 57.7012 23.03 58.5768 2๔.๐3 80.2354 32.๙2 54.0302 2๒.๑7 
 งบลงทุน ๖.๘๑๐๐ ๑๐๐ ๖.๘๑๐๐ ๑๐๐       
5.5 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ รวมแผน 481.5925 100 62.8714 13.05 300.1260 62.32 74.9939 15.57 43.6012 9.05 
 งบประจำ 481.5925 100 62.8714 13.05 300.1260 62.32 74.9939 15.57 43.6012 9.05 
5.6 สำนักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศึกษา 

รวมแผน 99.4523 100 35.4575 35.65 30.2581 30.42 16.8673 16.96 16.8694 16.96 
งบประจำ ๙๕.๔๗๐๘ ๑๐๐ ๓๓.๔๖๖๘ ๓๕.๐๕ ๒๘.๒๖๗๓ ๒๙.๖๑ ๑๖.๘๖๗๓ ๑๖.๖๗ ๑๖.๘๖๙๔ ๑๗.๖๗ 
งบลงทุน ๓.๙๘๑๕ ๑๐๐ ๑.๙๙๐๗ ๕๐.๐๐ ๑.๙๙๐๘ ๕๐.๐๐     
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3. ความเชื่อมโยงของเป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ ผลผลิต โครงการปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๕ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยจำแนกรายเป้าหมายและแผนงาน ดังนี้ 

3.1 เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 1 :  ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา และการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  มีแผนงานที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน จำนวน 8 แผนงาน ได้แก่ แผนงาน
พ้ืนฐานด้านความมั่นคง  แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ แผนงาน
บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และ
บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนงานพ้ืนฐานด้านการ
พัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ และแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เมื่อวิเคราะห์ และสังเคราะห์ถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงแต่ละแผนงานเพ่ือรองรับและ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ พบว่า  

1) แผนงานพื้นฐานด้านความม่ันคง  แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก
ของชาติ  แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  และแผนงานบูรณาการ
ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด มีโครงการ/ผลผลิตที่ขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทและ
ตัวชี้วัดแผนแม่บท เช่น โครงการพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โครงการส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง
โดยแนวทางสันตวิธี  โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม โครงการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา มีความเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 
1 ความมั่นคง  โดยมีงบประมาณ รวมทั้งสิ้นจำนวน  ๑,๔๖๑.๑9๗๕  ล้านบาท 

2) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มีโครงการ/ผลผลิต ที่ขับเคลื่อน
เป้าหมายแผนแม่บทและตัวชี้วัดแผนแม่บท เช่น โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงวัย โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมเวทีประชาคม เพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โครงการยกระดับคุณภาพการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยไทย โครงการเสริมสร้างสมรรถนะกาลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศมีความ
เชื่อมโยงและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11 การพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต สำหรับงบประมาณขับเคลื่อนการดำเนินตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี
งบประมาณ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔,๖๑๖.๐๕๕๓  ล้านบาท 

3) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้  แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีโครงการ/ผลผลิตที่ขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทและตัวชี้วัดแผนแม่บท 
เช่น ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ ผลผลิตผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาและส่งเสริม  โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  โครงการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 โครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน โครงการขับเคลื่อนนโยบาย แผนการศึกษาของชาติ และการส่งเสริม
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นโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษา  มีความเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ โดยมีงบประมาณ        
รวมทัง้สิ้นจำนวน 3๖,๔๘๘.๖๕๒๙  ล้านบาท 

3.2 เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ ๕ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีสวัสดิการที่เหมาะสม มีแผนงานที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน จำนวน 2 
แผนงาน คือ แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และแผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 

เมื่อวิเคราะห์ และสังเคราะห์ถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงแต่ละแผนงานเพ่ือรองรับและขับเคลื่อน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า 

1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และแผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ มีโครงการ/ผลผลิตที่ขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บท
และตัวชี้วัดแผนแม่บท ได้แก่ ผลผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมกับ
สถานภาพและได้รับคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ  ผลผลิตผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษามี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครู
ยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 เป็นต้น มีความเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู ้ และแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ โดยมี
งบประมาณ รวมทั้งสิ้นจำนวน 34,706.7618 ล้านบาท 

3.3 เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ ๒ : กำลังคนได้รับการพัฒนะทักษะสมรรถนะวิชาชีพ              
มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองและสนับสนุนต่อความต้องการของประเทศ มีแผนงานที่
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน จำนวน 3 แผนงาน ได้แก่ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริหารแห่งอนาคต และแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 

เมื่อวิเคราะห์  และสังเคราะห์ถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงแต่ละแผนงานเพ่ือรองรับและ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า 

1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  มีโครงการ/ผลผลิตที่ขับเคลื่อน
เป้าหมายแผนแม่บทและตัวชี้วัดแผนแม่บท คือ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล มีความเชื่อมโยงและ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 7 โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์
และดิจิทัล สำหรับงบประมาณขับเคลื่อนการดำเนินตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี
งบประมาณ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๕.๘8๔๐ ล้านบาท 

2) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริหารแห่งอนาคต มีโครงการ/ผลผลิตที่ขับเคลื่อน
เป้าหมายแผนแม่บทและตัวชี้วัดแผนแม่บท  คือ โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากาลังคนเพ่ือสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม มีความเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต สำหรับงบประมาณขับเคลื่อนการ
ดำเนินตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีงบประมาณ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๔.๐๐๐0 ล้านบาท 

3) แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีโครงการ/ผลผลิตที่ขับเคลื่อนเป้าหมาย
แผนแม่บทและตัวชี้วัดแผนแม่บท  คือ โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาค
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ตะวันออก มีความเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่  9  
เขตเศรษฐกจิพิเศษ โดยมีงบประมาณ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕๙.2๙๐๐ ล้านบาท 

3.4 เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ ๓ :  ประชาชนทุกวัยและกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึง
บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค  มีแผนงานที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน จำนวน 
1 แผนงาน คือ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  

เมื่อวิเคราะห์ และสังเคราะห์ถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงแต่ละแผนงานเพ่ือรองรับและ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า 

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา มีโครงการ/ผลผลิตที่ขั บเคลื่อน
เป้าหมายแผนแม่บทและตัวชี้วัดแผนแม่บท ได้แก่ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นต้น มีความเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม โดยมีงบประมาณ 
รวมทัง้สิ้นจำนวน ๗๕,๗๔๘.๖๑๓ ล้านบาท 

3.5 เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่  ๔ :  ระบบบริหารจัดการศึกษาได้รับการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้สูงขึ้น มีแผนงานที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน จำนวน 2 แผนงาน คือ แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  และแผนงานบูรณาการต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

เมื่อวิเคราะห์ และสังเคราะห์ถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงแต่ละแผนงานเพ่ือรองรับและ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า 

1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  มีโครงการ/ผลผลิต             
ที่ขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทและตัวชี้วัดแผนแม่บท คือ โครงการพัฒนากฎหมายการศึกษา                     
ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ มีความเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยมีงบประมาณ รวมทั้งสิ้นจำนวน 
๕.๓๑๔๐ ล้านบาท 

2) แผนงานบู รณ าการต่ อต้ าน การทุ จริตและประพฤติมิ ชอบ  มี โครงการ/ผลผลิ ต                   
ที่ขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทและตัวชี้วัดแผนแม่บท คือ  โครงการเครือข่ายต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงศึกษาธิการ และโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา มีความ
เชื่อมโยงและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 21 การต่อต้าน               
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีงบประมาณ รวมทัง้สิ้นจำนวน ๘๘.๗๘๙๑ ล้านบาท  
รายละเอียดดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 12  แสดงความเชื่อมโยงเป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการกับแผนแม่บทภายใต้   
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทย่อย จำแนกรายแผนงาน ผลผลิต/โครงการ 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 

 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านความมั่นคง 
เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดบัเพิ่มข้ึน 
ตัวชี้วัด ดัชนีสันติภาพโลก อนัดับ 1 ใน 50 ของโลก  
แผนแม่บทย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
เป้าหมาย ปัญหาความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบันได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพฒันาประเทศ 

- ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น 
ตัวชี้วดั 1) ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นในปัจจุบัน (ดีข้ึนอย่างต่อเนื่องจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารประเทศ 
          2) จำนวนงบประมาณด้านความมัน่คงในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้ลดลด ร้อยละ 10 ต่อปี 
แผนแม่บทย่อย การรักษาความสงบภายในประเทศ 
เป้าหมาย คนไทยจงรกัภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนา เป็นท่ีเคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย
สูงข้ึน 
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับทุนทางสังคม  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึนได้รับการพัฒนาอยา่งสมดุลท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้ท่ี
มีความรู้และทักษะ    ในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ตัวชี้วัด ดัชนีการพัฒนามนุษย์ ค่าคะแนน 0.82 

 
 

เป้าหมายการให้บรกิาร
กระทรวง 

แผนงาน ผลผลิต โครงการ งบประมาณ 
หน่วย : ลา้นบาท 

เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียนได้รับ
การศกึษาทีม่ีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศกึษาของชาติ      
มีทกัษะทีจ่ำเป็นในศตวรรษ  ที่ 
๒๑ ส่งเสริมการพฒันา
ศักยภาพตามพหุปัญญา และ
การเรยีนรู้อย่างตอ่เนือ่งตลอด
ชีวิต 

1. แผนงานพื้นฐานด้านความมัน่คง 

    - โครงการพืน้ฐานเพือ่การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

     - โครงการพฒันาการอาชีวศกึษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามภารกิจพืน้ฐาน 

2. แผนงานยทุธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
    - โครงการส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรยีนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขดัแย้งโดย
แนวทางสันติวิธ ี
3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปญัหาจังหวัดชายแดนภาคใต ้

    - โครงการยกระดับคุณภาพชวีิตภายใตส้ังคมพหุวัฒนธรรม  
    - โครงการอำนวยความยุตธิรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 

    - โครงการเสริมสร้างภูมิคุม้กนัเพือ่สันตสุิขในพื้นที่จังหวดัชายแดนภาคใต้   
4. แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบำบัดรกัษาผู้ตดิยาเสพติด 
    - โครงการสร้างภูมิคุ้มกนัและปอ้งกนัยาเสพติด  
    - โครงการป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา 
    - โครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
 
 
 

1,๐๑๔.๔๗๓๗ 
992.0837 

22.3900 
๙.๑๙๘๓ 
๙.๑๙๘๓ 

 
 

๓๓๘.๕๙๔๗ 
1.0689 

68.6310 
268.8948 

๙๘.๙๓๐๘ 
15.4828 
61.0000 
22.4480 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนแม่บทภายใต ้

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
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ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นท่ี 4 อุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต 
เป้าหมาย การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการเพิ่มข้ึน 
ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.2 
แผนแม่บทย่อย อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ 
เป้าหมาย อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์มีการขยายตัวเพิ่มข้ึน 
ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นท่ี 7  โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจสิติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมาย ความสามารถในการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีข้ึน  
ตัวชี้วัด อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในอนัดับท่ี 38 
แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมาย ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตมากข้ึน  
ตัวชี้วัด อัตราส่วนของครัวเรอืนท่ีใช้อินเตอร์เน็ตร้อยละ 80  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นท่ี 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เป้าหมาย การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดเพิ่มข้ึน 
ตัวชี้วัด การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มข้ึน 
แผนแม่บทย่อย การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
เป้าหมาย อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออกเพิ่มข้ึน ขยายตัวร้อยละ 
6.3 ต่อปี 

 
 

เป้าหมายการให้บรกิาร
กระทรวง 

แผนงาน ผลผลิต โครงการ งบประมาณ 

หน่วย : ล้านบาท 

เป้าหมายที่ ๒ กำลังคนได้รับ
การพัฒนะทักษะสมรรถนะ
วิชาชีพ มีผลงานวจิัยและ
นวัตกรรมทีส่ามารถตอบสนอง
และสนับสนุนตอ่ความต้องการ
ของประเทศ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
- โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากาลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรม 

แผนงานยทุธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกจิและสังคมดิจิทัล 

     - โครงการพฒันาเศรษฐกิจดจิิทัล 

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
- โครงการผลิตและพัฒนากาลงัคนสนับสนุนเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวนัออก 
 
 

24.0000 
24.0000 

 
45.8840 

45.8840 

59.2900 
59.2900 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนแม่บทภายใต ้

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
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ยุทธศาสตร์ชาตด้ิานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึนได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้ท่ีมี
ความรูแ้ละทักษะ    ในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวชี้วัด ดัชนีการพัฒนามนุษย์ ค่าคะแนน 0.82 
แผนแม่บทย่อย การพัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วงการต้ังครรภ์/จนถึงปฐมวัย 
เป้าหมาย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัยสามารถเข้าถึงบริการที่มคีุณภาพมากข้ึน        
ตัวชี้วัด ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
แผนแม่บทย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 
เป้าหมาย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 
ตัวชี้วัด คะแนนความสามารถ ในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum 
(WEF) เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 
แผนแม่บทย่อย การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ 
เป้าหมาย ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงในชีวิตมีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิม่ให้แก่สังคมเพิ่มเติม 
ตัวชี้วัด ร้อยละผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานทำและรายได้เหมาะสม เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 

 
 

เป้าหมายการให้บรกิาร
กระทรวง 

แผนงาน ผลผลิต โครงการ งบประมาณ 

หน่วย : ล้านบาท 

เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียนได้รับ
การศกึษาทีม่ีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศกึษาของชาติ      
มีทกัษะทีจ่ำเป็นในศตวรรษที ่
๒๑ ส่งเสริมการพฒันา
ศักยภาพตามพหุปัญญา และ
การเรยีนรู้อย่างตอ่เนือ่ง  
ตลอดชีวติ 

แผนงานยทุธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต 
    - โครงการพัฒนาคนตลอดชว่งวยั  
    - โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ  
    - โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพือ่การจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศกึษาขัน้พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอดุมศึกษา 

    - โครงการยกระดับคุณภาพการพัฒนาเดก็ปฐมวัยไทย 
    - โครงการเสริมสร้างสมรรถนะกาลังคนทีส่อดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 
 
 

๔,๖๑๖.๐๕๕๓ 
4,562.4661 

28.0000 
8.5932 

 
12.6210 

4.3750 
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แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย 1) คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มนีิสัยใฝ่เรียนรูอ้ย่างต่อเนือ่งตลอดชีวิต 2) คนไทย
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามความถนัด และความสามารถของพหุปัญญาดีข้ึน 
ตัวชี้วัด 1) คะแนน PISA ด้านการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
(คะแนนเฉลี่ย 480 คะแนน)  2) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษา (อันดับท่ี 40) 3) ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในระดับสากลดีข้ึน (GTC) ไม่น้อยกว่า 56.63 คะแนน 
แผนแม่บทย่อย  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะท่ีจำเปน็ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
ตัวชี้วัด 1) สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับตามมาตรฐานนานาชาติ (ร้อยละ 50) 2) อัตราความแตกต่างของ
คะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง (ลดลงร้อยละ 20) 3) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมธัยมศึกษาตอนต้น  (รอ้ยละ 80) 
แผนแม่บทย่อย  ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
เป้าหมาย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและ
การส่งต่อการพัฒนาให้เต็มศักยภาพเพิ่มข้ึน       
ตัวชี้วัด 1) สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ (ร้อยละ 50) 2) อัตรา
ความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง (ลดลงร้อยละ 20) 3) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น    (ร้อยละ 80)            
 

 
 
เป้าหมายการให้บรกิาร

กระทรวง 

แผนงาน ผลผลิต โครงการ งบประมาณ 

หน่วย : ล้านบาท 

เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียน
ได้รับการศกึษาทีม่ี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาของชาติ      
มีทกัษะทีจ่ำเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพตาม
พหุปัญญา และการ
เรียนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง
ตลอดชีวติ 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ เชน่ 

1) ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศกึษา 

2) ผลผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไดร้ับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา 
3) ผลผลิตผู้ได้รบัการส่งเสรมิ และพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม 

4) ผลผลิตผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ 
5) ผลผลิตผู้รับบริการการศึกษาตามอธัยาศยั 

6) ผลผลิตมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
7) ผลผลิตนักเรยีนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 

8) ผลผลิตผู้อานวยการ คร ูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบัการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรยีน
เอกชน 
9) ผลผลิตผู้จบการศกึษากอ่นประถมศึกษา 

10) ผลผลติผูจ้บการศกึษาภาคบังคับ 
11) ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

12) ผลผลิตเด็กพกิารได้รับการศกึษาขัน้พืน้ฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ 

13) ผลผลิตเด็กดอ้ยโอกาสได้รับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
14) ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพเิศษได้รบัการพัฒนาศกัยภาพ 

15) ผลผลิตผู้สำเรจ็การศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

16) ผลผลิตผู้สำเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง 

17) ผลผลิตผู้รับบริการการฝึกอบรมและพฒันาวิชาชีพระยะสัน้ 
18) ผลผลิตผู้สำเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยแีละสายปฏิบัติการ 

19) ผลผลิตอาชวีศกึษาเอกชนได้รับการอุดหนุน 

20) ผลผลิตหลักสูตร สือ่ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรูท้ี่ได้รับการวจิัยและพัฒนา 
21) ผลผลิตผู้มีความสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาและสง่เสริม 
 
 
 
 

๒๔,๐๒๖.๔๙๓๑ 

382.8869 

32.6528 
293.4925 

617.9904 
732.3191 

94.9222 
161.2140 

980.3569 
 

156.2718 

9,698.1599 

1,392.1436 
2,641.3867 

510.6424 
1,032.4779 

1,688.5870 

2,017.7856 

526.8699 

160.4911 
12.9104 

13.2861 
190.0057 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรยีนรู ้
เป้าหมาย 1) คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มนีิสัยใฝ่เรียนรูอ้ย่างต่อเนือ่งตลอดชีวิต 2) คนไทย
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามความถนัด และความสามารถของพหุปัญญาดีข้ึน 
ตัวชี้วัด 1) คะแนน PISA ด้านการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
(คะแนนเฉลี่ย 480 คะแนน)  2) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษา (อันดับท่ี 40) 3) 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากลดีข้ึน (GTC) ไม่น้อยกว่า 56.63 คะแนน 
แผนแม่บทย่อย  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู ้และทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างตอ่เนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
ตัวชี้วัด 1) สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับตามมาตรฐานนานาชาติ (ร้อยละ 50) 2) อัตราความแตกต่าง
ของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง (ลดลงรอ้ยละ 20) 3) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (รอ้ยละ 
80) 
แผนแม่บทย่อย  ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
เป้าหมาย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มศักยภาพเพิ่มข้ึน       
ตัวชี้วัด 1) สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ    (ร้อยละ 50) 2) 
อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง (ลดลงร้อยละ 20) 3) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  (ร้อยละ 80)            
 

 
 
เป้าหมายการให้บรกิาร

กระทรวง 
แผนงาน ผลผลิต โครงการ งบประมาณ 

หน่วย : ล้านบาท 

เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียน
ได้รับการศกึษาทีม่ี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาของชาต ิ      
มีทกัษะทีจ่ำเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพตาม
พหุปัญญา และการ
เรียนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง  
ตลอดชีวติ 

เป้าหมายที่ ๕ ครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการส่งเสรมิและ
พัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และมีสวัสดิการที่
เหมาะสม 

22) ผลผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดกิารที่เหมาะสมกับสถานภาพและได้รับ
คุม้ครองพทิกัษ์สิทธ ิ

23) ผลผลติผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชพี 
24) ผลผลิตผู้จบการศกึษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลายที่มีความสามารถพเิศษด้านคณติศาสตรแ์ละ
วิทยาศาสตร ์
25) ผลผลิตการให้บรกิารทางวิชาการ 

26) ผลผลิตระบบทดสอบมาตรฐานการศึกษา 

27) ผลผลิตการเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคณุภาพภายนอก 
28) ผลผลิตการประเมนิคุณภาพภายนอกสถานศกึษา 

แผนงานยทุธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศกึษาและการเรียนรู้  
1) โครงการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องตอ่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 กระทรวงศึกษาธิการ  
2) โครงการพัฒนาหลกัสูตรกระบวนการจัดการเรยีนรู้ การวัดและประเมนิผล  
3) โครงการเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21  
4) โครงการขับเคลือ่นการพัฒนาการศกึษาที่ยั่งยืน  
5) โครงการเสรมิสร้างระเบียบวนิัย คณุธรรมและจรยิธรรม และคุณลกัษณะอันพึงประสงค์  
6) โครงการจัดตั้งสถาบนัไทยโคเซ็น  
7) โครงการโรงเรยีนคณุภาพประจำตำบล  
8) โครงการยกระดับความเป็นเลิศด้านดิจทิัลสาหรับครแูละบุคลากรทางการศึกษาเพือ่รองรับการ
พัฒนาประเทศและเปลีย่นแปลงในศตวรรษที่ 21  
9) โครงการพัฒนาหลกัสูตรกระบวนการเรยีนการสอนการวัดและประเมินผล  
10) โครงการขยายโอกาสทางการอาชีวศกึษาและวิชาชีพ  
11) โครงการพฒันาและยกระดับขีดความสามรถการจัดการอาชีวศกึษาให้ได้มาตรฐานสากล  
12) โครงการยกระดับการผลิตและพัฒนากาลังคนให้ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ  
 
 

11.9837 
 

91.2094 
 

106.9785 
 

37.9752 
386.4315 

28.5000 

26.5619 
 

10,680.2687 
5.5335 

11.3602 

250.7342 
2,438.0543 

60.5396 

308.4800 

5,223.9145 
28.5161 

161.5150 

132.4315 
20.5750 

451.4239 
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู ้
เป้าหมาย 1) คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มนีิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนือ่งตลอดชีวิต 2) คนไทยได้รับ
การพัฒนาเต็มศักยภาพตามความถนัด และความสามารถของพหุปัญญาดีข้ึน 
ตัวชี้วัด 1) คะแนน PISA ด้านการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
(คะแนนเฉลี่ย 480 คะแนน)  2) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษา (อันดับท่ี 40) 3) ความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศในระดับสากลดีข้ึน (GTC) ไม่น้อยกว่า 56.63 คะแนน 
 แผนแม่บทย่อย  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึง
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
ตัวชี้วัด  1) สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับตามมาตรฐานนานาชาติ (ร้อยละ 50) 2) อัตราความแตกต่างของ
คะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง (ลดลงร้อยละ 20) 3) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ร้อยละ 80) 
แผนแม่บทย่อย  ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
เป้าหมาย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและ
การส่งต่อการพัฒนาให้เต็มศักยภาพเพิ่มข้ึน       
ตัวชี้วัด 1) สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ (ร้อยละ 50) 2) อัตรา  
ความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง (ลดลงร้อยละ 20) 3) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  (ร้อยละ 80)            
 

 
 
เป้าหมายการให้บรกิาร

กระทรวง 
แผนงาน ผลผลิต โครงการ งบประมาณ 

หน่วย : ล้านบาท 

เป้าหมายที่ 1 ผูเ้รียน
ได้รับการศกึษาทีม่ี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาของชาติ       
มีทกัษะทีจ่ำเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ส่งเสริม
การพัฒนาศกัยภาพตาม
พหุปัญญา และการ
เรียนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง   
ตลอดชีวติ 

เป้าหมายที่ ๕ ครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการส่งเสรมิและ
พัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และมีสวัสดิการที่
เหมาะสม 

13) โครงการพฒันาศกัยภาพครูอาชีวศกึษาให้มีสมรรถนะของครยูุคใหม่และครูในศตวรรษที่ 21  
14) โครงการส่งเสรมิและพฒันาผูเ้รยีนอาชีวศกึษาให้มีคณุลักษณะและทกัษะที่จำเป็นในศตวรรษที ่21  
15) โครงการปฏริูปและพัฒนาหลกัสูตรการจัดการอาชีวศึกษา   และฝกึอบรมวิชาชีพ  
16) โครงการปฏริูปกระบวนการจัดการเรยีนรู้และการจัด  การเรียนการสอน  
17) โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบรหิารและพัฒนาการจดัการอาชวีศึกษา  
18) โครงการพฒันาการเรยีนรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
19) โครงการส่งเสรมิและพัฒนาการเรยีนรูต้ามพหุปัญญาที่หลากหลาย 
20) โครงการทุนสนับสนนุการศกึษานกัเรยีน นกัศึกษาและครู เพือ่พัฒนาให้เป็นผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยแีละตอบสนองต่อความตอ้งการของประเทศ
และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
21) โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรยีนระดับอำเภอด้านวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  
22) โครงการการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครวูิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
สะเต็มศกึษาตามแนวทาง สสวท.  
23) โครงการเพิ่มศกัยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21  
24) โครงการพฒันาแพลตฟอร์มดจิิทัลเพื่อการเรยีนรู้  
25) โครงการส่งเสรมิการเรียนภาษาคอมพวิเตอร์ (Coding) 
26) โครงการพฒันาครูผู้สอนวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และบุคลากรทางการศกึษา
ในโรงเรยีนโครงการพระราชดำร ิ

27) โครงการวิจยั วัดผล และประเมินผลการจัดการเรยีนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
28) โครงการพฒันาอัจฉรยิภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี
29) โครงการพฒันาหลกัสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรยีนรู้ ที่เนน้การคิดวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหา และกระตุ้นให้เกิดและใช้ความคดิสร้างสรรค์และสามารถนาไปใช้ได้จริง 
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ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมาย 1) คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธผิลเพิ่มข้ึน มนีิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนือ่งตลอดชีวิต 2) คนไทยได้รับ
การพัฒนาเต็มศักยภาพตามความถนัด และความสามารถของพหุปัญญาดีข้ึน 
ตัวชี้วัด 1) คะแนน PISA ด้านการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 
(คะแนนเฉลี่ย 480 คะแนน)  2) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษา (อันดับท่ี 40) 3) ความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศในระดับสากลดีข้ึน (GTC) ไม่น้อยกว่า 56.63 คะแนน 
แผนแม่บทย่อย  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มทัีกษะการเรยีนรู้ และทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึง
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
ตัวชี้วัด  1) สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับตามมาตรฐานนานาชาติ (ร้อยละ 50) 2) อัตราความแตกต่างของ
คะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง (ลดลงร้อยละ 20) 3) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ร้อยละ 80) 
แผนแม่บทย่อย  ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
เป้าหมาย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพฒันาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและ
การส่งต่อการพัฒนาให้เต็มศักยภาพเพิ่มข้ึน       
ตัวชี้วัด  1) สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ (ร้อยละ 50) 2) อัตราความ
แตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง (ลดลงร้อยละ 20) 3) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  (ร้อยละ 80)            
 

 
 
เป้าหมายการให้บรกิาร

กระทรวง 
แผนงาน ผลผลิต โครงการ งบประมาณ 

หน่วย : ล้านบาท 

เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียน
ได้รับการศกึษาทีม่ี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาของชาติ       
มีทกัษะทีจ่ำเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพตาม
พหุปัญญา และการ
เรียนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง   
ตลอดชีวติ 

เป้าหมายที่ ๕ ครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการส่งเสรมิและ
พัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และมีสวัสดิการที่
เหมาะสม 
 

แผนงานยทุธศาสตร์เพือ่สนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
1) โครงการบริหารจดัการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต ้  

2) โครงการขับเคลือ่นการพัฒนาการศกึษาที่ยั่งยืน  
3) โครงการขับเคลือ่นนโยบาย แผนการศึกษาของชาต ิและการส่งเสริมนโยบายดา้นการปฏริูปการศกึษา 
4) โครงการพัฒนาระบบการประเมินคณุภาพการศกึษา  
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4.6230 
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ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 

 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นท่ี 17  ความเสมอภาคและหลักประกนัทางสังคม 
เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มข้ึน 
ตัวชี้วัด  สัดส่วนประชากรไทยท้ังหมดท่ีได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ 1) เจ็บป่วย     
2) คลอดบุตร 3) ตาย  4) ทุพพลภาพ/พิการ 5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร  6) ชราภาพ  7) ว่างงาน 8) ผู้อยู่ในอุปการะ     
9) และการบาดเจ็บ จากการทำงาน เท่ากับร้อยละ 70  
แผนแม่บทย่อย การคุ้มครองทางสังคมข้ันพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
เป้าหมาย คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครอง และมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มข้ึน 
ตัวชี้วัด สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางทีไ่ด้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี 
ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ  (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน      
(8) ผู้อยู่ในอุปการะและ (9) การบาดเจ็บจากการทำงาน ร้อยละ 70 
แผนแม่บทยอ่ย  มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
เป้าหมาย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
ตัวชี้วัด  ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ ลดลงร้อยละ 10  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 15  พลังทางสังคม 
เป้าหมาย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มข้ึน 
ตัวชี้วัด  มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคมเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10  
แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
เป้าหมาย ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัด ดัชนีทุนทางสังคม เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 
 

 
 

เป้าหมายการให้บรกิาร
กระทรวง 

แผนงาน ผลผลิต โครงการ งบประมาณ 
หน่วย : ล้านบาท 

เป้าหมายที่ 3 ประชาชนทุกวัย
และกลุม่เป้าหมายมีโอกาส
เข้าถึงบรกิารทางการศกึษา    
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและ
เสมอภาค 

แผนงานยทุธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศกึษา  
1) โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทนุ 
2) โครงการสนับสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศกึษา      
ขั้นพื้นฐาน 
3) โครงการพัฒนาสือ่และเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศึกษา 

4) โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศกึษาในระดับพ้ืนที ่
 
 

75,748.0613 

14.0928 
75,134.9672 

226.7505 
372.2508 
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ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นท่ี 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ตัวชี้วัด ดัชนีการรับรู้การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนแม่บทย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ     
เป้าหมาย ประชาชนมีวัฒนธรรม  และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต         
ตัวชี้วัด 1) ร้อยละของหน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 100 (85 คะแนนข้ึน) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นท่ี 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
เป้าหมาย กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชนจ์ากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม 
ตัวชี้วัด ดัชนีนิติธรรม(คะแนน/อันดับ) คะแนนของ 4 ปัจจัยจากทั้งหมด 8 ปัจจัย 1) การจำกัดอำนาจรัฐ  2) รัฐบาล
โปรง่ใส 3) สิทธิข้ันพื้นฐาน 4) ความเป็นระเบียบและความมั่นคง ไม่ต่ำกว่า 0.65 
แผนแม่บทย่อย การพัฒนากฎหมาย 
เป้าหมาย กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยูภ่ายใต้  กรอบกฎหมายท่ีมุ่งให้ประชาชนในวง
กว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยท่ัวถึง 
ตัวชี้วัด สัดส่วนของกฎหมาย ท่ีได้รับการทบทวนแก้ไข ปรับปรุงและ/หรือยกเลิก ให้มีเนื้อหาท่ีไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ (ร้อยละ 100) ของกฎหมายท้ังหมด 

 
 
เป้าหมายการให้บรกิาร

กระทรวง 

แผนงาน ผลผลิต โครงการ งบประมาณ 

หน่วย : ล้านบาท 

เป้าหมายที่ 4 ระบบ
บริหารจัดการศกึษาได้รับ
การพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธภิาพให้สูงขึ้น 

แผนงานบูรณาการตอ่ต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ  
1) โครงการเครอืข่ายตอ่ต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธกิาร 

2) โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
แผนงานยทุธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
1) โครงการพัฒนากฎหมายการศกึษาให้สอดคล้องกับการปฏริูปประเทศ 
 

88.7891 
3.9755 

84.8136 
5.3140 

5.3140 
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บทที่ ๕ 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
แนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการดำเนินการตามแนวทางการจัดทำงบประมาณ
และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการใน
การใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย และเพ่ือ
ใช้ในการกำกับดูแล และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยแผนดังกล่าว
จะต้องแสดงถึงความเชื่อมโยงเป้าหมายการปฏิบัตริาชการของหน่วยรับงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ มีเป้าหมาย ตัวชี้วัด บนหลักการความสัมพันธ์     
เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) รายการและวงเงินงบประมาณ   เพ่ือมุ่งให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้อง ผู้ขอรับการประเมินขอสรุปผล          
การดำเนินงาน ดังนี้ 
1. สรุปผลการดำเนินงาน  

๑.๑ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ได้
กำหนดสาระสำคัญไว้ ดังนี้ 

๑) วิสัยทศัน์  
พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะ         

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสามารถของพหุปัญญา 
๒) พันธกิจ 

๒.๑) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
๒.๒) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
๒.๓) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๒.๔) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร            

เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
๓) ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
ผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

๑. ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะท่ี
จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึง
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชวิีต ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา และมี
ทักษะอาชพีท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

1.1 อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง(ร้อย
ละ 20) 
1.2 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 80) 
1.3 ร้อยละของครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่ีไดร้ับการทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR (ร้อยละ 80) 
1.4 ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล  
(ร้อยละ 8) 
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1.๕ รอ้ยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา     
พหุปัญญารายบุคคล (ร้อยละ 8) 

๒. ผู้เรียนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่มเป้าหมาย ไดร้ับ
โอกาสและความเสมอภาคการเข้ารับบริการ
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

สัดส่วนประชากรนอกระบบการศึกษาวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ       
(ป.1-ม.3) อายุ 6-14 ปี (ไม่เกินร้อยละ 5) 

๓. ประชาชนทุกวัยทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับ
โอกาสทางการศึกษามีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ท่ีมีคุณภาพมีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 
21และศักยภาพท่ีสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของประเทศ) 

อันดับขีดความสามารถในการแขง่ขันของประเทศดา้นการศึกษา (IMD) (อันดับ 45) 
 

 
๔) เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ๕ เป้าหมาย ๑๙ ตัวชี้วัด 
๕) แผนงาน ผลผลิต/โครงการของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในการกำหนดผลผลิต โครงการ         

มีความสอดคล้องและสัมพันธ์ สามารถผลักดันเป้าหมายการให้บริการกระทรวง และตรงตามพันธกิจ       
ที่กำหนดในกฎหมาย ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย แผนงานยุทธศาสตร์ 
แผนงานบูรณาการ และแผนงานพ้ืนฐาน รวม 15 แผนงาน 30 ผลผลิต  และ 5๗ โครงการรองรบั         

๑.๒ ความเชื่อมโยงและสอดคล้องของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ กับแผนระดับต่าง ๆ ดังนี้  

1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถ
ทาง การแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและเสมอ
ภาคทางสังคม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวม 10 ประเด็น แบ่งออกเป็น ประเด็นหลักด้านที่ 
12 การพัฒนาการเรียนรู้ และด้านที่ 11 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นอ่ืน ๆ ได้แก่ ด้านที่ 1       
ความมั่นคง ด้านที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ด้านที่ 7 โครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์     
และดิจิทัล ด้านที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้านที่ 15 พลังทางสังคม ด้านที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกัน
ทางสังคม ด้านที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านที่ 22 กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมและแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์                         
เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงสอดคล้องในทุกมิติ ปรากฏว่า มีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความ เป็นธรรม และ
ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล             
ในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ และยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนา
ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

4) แผนการปฏิรูประเทศ 4 ด้าน ได้แก่ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
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5) นโยบายรัฐบาล 7 ด้าน ได้แก่ นโยบายที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย
ของประเทศและความสงบสุขของประเทศ นโยบายที่  5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ                     
ในการแข่งขันของไทย นโยบายที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
นโยบายที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย นโยบายที่ 9 
การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม นโยบายที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
และนโยบายที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
และนโยบายเร่งด่วน มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

6) นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ได้แก่ 1. การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความปลอดภัย 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม    
ทางการศึกษาทุกช่วงวัย 4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน      
5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 6. การ
พัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล และ 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและ
แผนการศกึษาแห่งชาติ 

7) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และเสมอภาคทางสังคม และยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั  

๑.๓ สรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565            
ของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 330,426.5922 ล้านบาท จำแนกตามลักษณะรายจ่ายเป็นรายไตรมาส ดังนี้ 

1) งบประจำ     รวมทั้งสิ้น   315,598.4301  ล้านบาท      คิดเป็นร้อยละ 100 
ไตรมาส 1    85,630.4130   ล้านบาท     คิดเป็นร้อยละ 27.13  
ไตรมาส 2    74,083.9139   ล้านบาท    คิดเป็นร้อยละ 23.47   
ไตรมาส 3    92,447.0314   ล้านบาท              คิดเป็นร้อยละ 29.29 
ไตรมาส 4    63,437.0718   ล้านบาท    คิดเป็นร้อยละ 20.10   

2) งบลงทุน      รวมทั้งสิ้น   14,828.1621  ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ 100 
ไตรมาส 1    6,695.7692   ล้านบาท               คิดเป็นร้อยละ 45.16  
ไตรมาส 2    5,245.7314   ล้านบาท                         คิดเป็นร้อยละ 35.38 
ไตรมาส 3    1,791.8466   ล้านบาท              คิดเป็นร้อยละ 12.08 
ไตรมาส 4    1,094.8149   ล้านบาท              คิดเป็นร้อยละ   7.38 

2. การนำไปใช้ประโยชน์ 
แนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
1.  ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำแนวทางการจัดทำแผนการ

ปฏิบัติ งานและแผนการใช้จ่ ายงบประมาณรายจ่ ายประจ ำปี งบประมาณ  พ.ศ. 2565 ของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นกรอบในการปฏิบัติงานให้มุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยที่มีความสัมพันธ์
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สอดคล้องและเชื่อมโยงกันทั้งระบบ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับชาติที่กำหนดตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

2. ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามความก้าวหน้า   
ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัดผลผลิตและตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
รับทราบปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพ่ือเป็นการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า
ในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานสังกัด ซึ่ งก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อผู้ เรียนและประชาชน             
อย่างมีนัยสำคัญ 
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

แนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงจะ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในทุกมิติ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

3.1  ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัด ควรจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ เป้าหมายการพัฒนา        
ที่ยั่งยืน นโยบายสำคัญของรัฐ รวมถึงบริบทที่เปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศและโลก เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ         
โดยคำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณทีคุ่ม้ค่าอย่างมีนัยสำคัญ 

3.2 ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัด ควรศึกษาปัจจัยความสำเร็จ (Key Success Factor)        
ที่จะทำให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของแผนย่อยตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสำคัญของ
รัฐบาล นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ โดยหลักยึดหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(Causal Relationship : XYZ) เพ่ือนำมาสังเคราะห์แผนงานโครงการที่ยังขาดหาย (Missing link หรือ 
Gap) เพ่ือบรรลุเป้าหมายและพัฒนาโครงการที่ตอบสนองต่อปัจจัยดังกล่าว 

3.3 ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัด ควรดำเนินการโดยคำนึงถึงภารกิจของกระทรวงและ      
ความจำเป็นที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ใน
การบริหารจัดการ  

3.4 ควรมอบนโยบายการสร้างความรู้ความเข้าใจถึ งยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (Strategic 
Formulation) ซ่ึงเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศที่ครอบคลุมการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
ประเทศ แผนระดับที่ ๒ ที่เป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศไปสู่การปฏิบัติที่มีเป้าหมายและแนวทางชัดเจนขึ้น และแผนระดับที่ ๓ ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน 
แก้ไขปัญหาอุปสรรคเร่งด่วนเชิงโครงสร้าง กลไก หรือกฎระเบียบเพ่ือวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้มี
ความเหมาะสม ตลอดจนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวง เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผน        
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ฃึ่งเป็นกลไกสำคัญหรือกลไกหลักในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Execution) ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ให้ประสบความสำเร็จ
ได้อย่างแท้จริง 
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3.5 ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดควรกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของหน่วยงาน 
รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่ อง เพ่ือให้สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้          
หากหน่วยงานสามารถดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิผลจะส่งโดยรวมให้ประชาชนและประเทศ
ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 

3.6 หน่ วยงานในสั ง กัดกระทรวงศึกษาธิการ ควรแสดงให้ เห็ นถึ งความพร้อมและ                
ขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการนำความสำเร็จในการปฏิบัติงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในปีที่ผ่านมา เพราะจะมีผลในการนำมา
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับศักยภาพการดำเนินงานของหน่วยรับ
งบประมาณในปีปัจจุบัน 

3.7 ควรพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา (big data for education) 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการบริหารจัดการศึกษา ตลอดจนการตัดสินใจ     
เชิงนโยบายของผู้บริหารและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ภาพกิจกรรมการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 
ในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ        

 

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รองรับการขับเคลื่อนการศึกษา เป็นไปในทิศทางการพัฒนา
ประเทศ สอดคล้องกับบริบทความต้องการของพ้ืนที่ พร้อมรับฟังความคิดเห็นตามนโยบาย แนวทาง 
ปัญหาอุปสรรค การนำแนวทางไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ระดับภาคและจังหวัด ตลอดจนเสริมสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายผู้บริหาร และ 

ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 
  – โรงเรียนวัดภูเขาทอง สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
– ศูนย์ กศน.ตำบลอ่างทอง สังกัด กศน.อำเภอเกาะสมุย 
– โรงเรียนเกาะสมุย สังกัด สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 
– วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ สังกัด สอศ. 
– โรงเรียนบ้านหน้าค่าย สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
– โรงเรียนนานาชาติวินฟิลด์ สังกัด สช.  
 

 
 

 
 
 


