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บทที่ 1 
บทน า 

1. ความเป็นมา 
ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๙ ก าหนดให้ (๑) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ไว้เป็นการล่วงหน้า (๒) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน 
ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละข้ันตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ และตามมาตรา 16 วรรคสอง ก าหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณ    
ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานเสนอให้รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และวรรคสาม เมื่อได้รับ      
ความเห็นชอบแล้วให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการด าเนินงานตามแผนต่อไป ประกอบกับ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 ก าหนดให้   
ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ภายในก าหนดเวลา โดย (2) ก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้จัดท าและ
เสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

2.1  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และใช้เป็นกรอบทิศทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และเกิดเอกภาพในการปฏิบัติงาน 

2.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2559  

2.3 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารงาน ก ากับ ติดตาม และประเมินความส าเร็จของ 
การปฏิบัติราชการของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
๓. ภารกิจและอ านาจหน้าที่ของส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดอ านาจ
หน้าที่ของส านักงานรัฐมนตรี และการบังคับบัญชาไว้ในมาตรา 19 ว่า “ส านักงานรัฐมนตรี  มีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมือง เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานรัฐมนตรี ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี  ซึ่งเป็นข้าราชการการเมือง คนหนึ่งหรือหลายคนเป็น
ผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได”้ 

 ทั้งนี้ กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
ได้ก าหนดให้ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง เพ่ือสนับสนุนภารกิจ
ทางการเมืองของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
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1. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็น
ประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี 

2. สนับสนุนการท างานของรัฐมนตรีในการด าเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรี รัฐสภาและประชาชน 

3. ประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอ่ืนทางการเมือง 
4. ประสานงานและติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีกับส่วนราชการ ในสังกัด 

และองค์กรในก ากับของกระทรวง 
5. ด าเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี 
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานรัฐมนตรี หรือ

ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
4. กฎหมาย นโยบาย และแผนงานส าคัญของรัฐบาล 

4.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 4.1.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 255๗ 

 มาตรา ๓ อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย  พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข 
ทรงใช้อ านาจนั้นทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  คณะรัฐมนตรี  และศาล  ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้  
 มาตรา ๔ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิ
เสรีภาพ  และความเสมอภาค  บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศ  
ไทย ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณี ระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยมีอยู่แล้ว  ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้  
 มาตรา ๕ เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด  ให้กระท าการนั้นหรือ
วินิจฉัย กรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  แต่ประเพณีการปกครองดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้     

 4.1.2  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2545  
เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นให้เป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการเป็นการเฉพาะ 

เพ่ือให้ระบบราชการสนองตอบการพัฒนาประเทศ และการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย
ก าหนดให้การบริหารราชการแนวใหม่ต้องมีการก าหนดนโยบายเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน โดยมีกรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็น
แนวทางในการบริหารราชการ 

มาตรา 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจแห่งรัฐ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น    
การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมี 
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน  
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 4.1.3  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
มาตรา ๑๐  การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตาม

พระราชบ ัญญ ัตินี้ โดยให้มีหัวหน้าส ่วนราชการข ึ้นตรงต่อรัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 
(๑) ส าน ักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส าน ักงานปล ัดกระทรวง 
(๓) ส าน ักงานเลขาธิการสภาการศ ึกษา 
(๔) ส าน ักงานคณะกรรมการการศกึษาข ั้นพ้ืนฐาน 
(๕) ส าน ักงานคณะกรรมการการอ ุดมศ ึกษา 
(๖) ส าน ักงานคณะกรรมการการอาช ีวศึกษา 
ส่วนราชการตาม (2) (3) (4) (5) และ (6) มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตาม

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
มาตรา ๑๙  ส านักงานรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการ

รัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงาน
รัฐมนตรี ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
ซ่ึงเป็นข้าราชการการเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได้ 

 4.1.4  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 
เป็นกฎหมายที่ก าหนดกรอบการพัฒนาระบบราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้ ในหมวดที่ว่าด้วยการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ก าหนดไว้ ดังนี้  

มาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีว่า ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
ดังต่อไปนี้ 

(1)  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
(2)  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
(3)  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
(4)  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น   
(5)  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์  
(6)  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  
(7)  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็น

การล่วงหน้า 
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(๒) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของ
ขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ 
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 

(๓) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

(๔) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบ
ต่อประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่ต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยน
แผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 
    มาตรา 13  ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา  
การบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี 
    มาตรา 16 เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ให้ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และส านักงบประมาณร่วมกันจัดท าแผนบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 
    เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในแผนบริหารราชการแผ่นดินตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้มี
ผลผูกพันคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการ ที่จะต้องด าเนินการจัดท าภารกิจให้เป็นไปตามแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินนั้น 
  4.1.5  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑)  รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอ
ความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี 

(๒)  สนับสนุนการท างานของรัฐมนตรีในการด าเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรี รัฐสภาและประชาชน 

(๓)  ประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติและกิจการอ่ืนทางการเมือง 
(๔)  ประสานงานและติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีกับส่วนราชการ

ในสังกัดและองค์กรในก ากับของกระทรวง 
(๕)  ด าเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี 
(๖)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานรัฐมนตรี

หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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ข้อ ๒ ให้แบ่งส่วนราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้ 
(๑)  งานบริหารทั่วไป 
(๒)  กลุ่มงานประสานการเมือง 
(๓)  กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ 
 

ข้อ ๓ ส่วนราชการของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑)  งานบริหารทั่วไป มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการและงานการประชุมของ

รัฐมนตรี งานบริหารทั่วไป และช่วยอ านวยการของส านักงานรัฐมนตรี  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(๒)  กลุ่มงานประสานการเมือง มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานนโยบายระหว่าง
กระทรวง และประสานกับรัฐสภาตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย การประชาสัมพันธ์ ชี้แจงท าความเข้าใจและให้ข้อมูล
แก่สื่อมวลชน รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และงานรับข้อร้องเรียนหรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(๓)  กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ มีอ านาจหน้าที่ เกี่ยวกับการประสานงาน วิเคราะห์  
กลั่นกรอง และให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรี ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ 
ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง และรายงานเพ่ือการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี ประสานงานและติดตามผล
การด าเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีกับส่วนราชการในสังกัดและองค์กรในก ากับของกระทรวง ปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

4.2 นโยบายและแผนงานส าคัญ 
 4.2.1 นโยบายของรัฐบาล  (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) นายกรัฐมนตรี ได้

แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยได้ก าหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพ่ือให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 
  มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ด าเนินการให้มีการปฏิรูปด้าน
ต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติดังนี้ 

นโยบายที่ 1   การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
นโยบายที่ 2   การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
นโยบายที่ 3   การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
นโยบายที่ 4   การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
นโยบายที่ 5   การยกระดับคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  
นโยบายที่ 6   การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

นโยบายที่ 7   การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
นโยบายที่ 8   การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย

และการพัฒนา และนวัตกรรม 
นโยบายที่ 9   การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ

อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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นโยบายที่ 10  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

นโยบายที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
ทั้งนี้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ  คือ นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อม

ล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ และนโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.2.2 นโยบายนายกรัฐมนตรี 
1)  ท าให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากที่สุด ที่เหลือส่ง

ต่อให้รัฐบาลต่อไป 
2)  ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ 
3)  ปรับ ลดภาระงานที่ไม่จ าเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง  
4)  เร่งปรับหลักสูตร/ต าราแต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ต าราต้องคุ้มราคา 
5)  ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานท า เข้าท างาน 

AEC ให้ทันปีนี้ ช่วยแก้ไขปัญหาว่างงาน และปญัหาสังคมได้ 
6)  ปรับหลักสูตร ท าให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข 
7)  ใช้สื่อการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กับเด็ก 
8)  ลดความเหลื่อมล้ า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
9)  น าระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง 
10) เรียนไม่ใช่เพื่อสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต อยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน 

 4.2.3  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ) จุดเน้น
และแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา คือการน้อมน าแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามกระแส     
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3 ประการ ได้แก่ 

-  “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู” 
-  “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ าใจต่อเพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็ก

ที่เรียนเก่งกว่า ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า” 
-  “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท าร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” 

นโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ) 
  นโยบายทั่วไป 

1.  การจัดท าแผนงานโครงการเริ่มใหม่ 
-   ต้องเข้าใจจุดหมายว่าท าเพ่ืออะไร 
-   ต้องวาดภาพงานลงในรายละเอียดให้เห็นว่า อะไรคืองานหลัก แล้วมีงานรองอะไรบ้างที่

ต้องท าเพ่ือให้บรรลุงานหลัก อะไรที่ต้องท าก่อน อะไรที่ต้องท าท่ีหลัง 
-   ต้องมีฐานข้อมูลที่แน่น เช่น  จะผลิตนักศึกษาอาชีวะ ต้องรู้ว่าตลาดต้องการสาขา

อะไรบ้าง แต่ละสาขา ต้องการกี่คน ฐานข้อมูลที่ดีจะท าให้การวิเคราะห์แม่นย า 
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2.  การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล 
-   หาปัญหาที่ผ่านมาว่าท าไมท าไม่ส าเร็จ เช่น ปัญหาอยู่ที่อายุของนักเรียน ปัญหาอยู่ที่ครู 

ปัญหาอยู่ที่พ่อแม ่ปัญหาอยู่ที่สภาวะแวดล้อม เพราะบางครั้งไม่สามารถแก้ได้ด้วยวิธีใดวิธีเดียว 
3.  แผนงาน/โครงการพระราชด าริ  
-   โครงการอะไรบ้างที่กระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องหรือรับผิดชอบโดยตรง 
-   โครงการไหน เป็นด าริของพระองค์ใด ท าแล้ว และกระทรวงศึกษาธิการให้การสนับสนุนอย่างไร 
4.  งบประมาณ 
-   โดยเฉพาะงบลงทุน ให้วางแผนโครงการในงบลงทุนในไตรมาสแรกมาเลย 
-   การเสนองบกลางให้เฉพาะที่จ าเป็นเท่านั้น แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การท าแผนงานโครงการ

บางอย่างไม่ต้องใช้งบประมาณใช้งบปกติท่ีได้รับ และการปรับแผนงานที่ไม่ได้ผลสัมฤทธิ์ 
-   โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
-   ในงานบางโครงการต้องมีการบูรณาการงบประมาณข้ามแท่ง ก่อนไปบูรณาการกับส านัก

งบประมาณ 
5.  เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร 
-   จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย (การประชุมทางไกล 

โปรแกรมไลน์ ฯลฯ) เพ่ือใช้ในการสร้างความเข้าใจในองค์กร  สามารถถ่ายทอดค าสั่งไปยังหน่วยรองได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว สามารถรายงานเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว 

-   ทุกหน่วยต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ ทั้งเสมาสนเทศ และประชาสนเทศ 
6.  อ านวยการเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
-   กรณีการเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน/นอกโรงเรียน , ผู้บริหารถูกกล่าวหา, การรวมตัวกัน

ต่อต้านผู้อ านวยการโรงเรียน นักเรียนปวดท้องอาเจียนยกชั้น โรงเรียนถูกขู่วางระเบิด เกิดวาตภัย ฯลฯ ให้ทุก
หน่วยไปก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติ (อาจจะมีอยู่แล้วให้ไปปรับปรุงหรือท าการซักซ้อม) อย่างน้อยต้องมี
รายละเอียด 

-   ใครต้อง Take Action 
-  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาวท าอย่างไร 
-   การรายงานด่วน ฯลฯ 
7.  การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
-   ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมให้ครบวงจร เช่น เข้ามาร่วมก าหนดหลักสูตร 
-   การรับนักเรียนเข้าไปท างานขณะที่ยังศึกษาอยู่ การรับนักเรียนเมื่อจบการศึกษา 
8.  จะให้ความส าคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่างๆ ของแต่ละแท่งเข้า

ท างาน 
-   ทบทวนบทบาทหน้าที่ 
-   สิ่งใดที่ต้องรู้ และยังไม่รู ้
-   สิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงหรือไม่ 
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9.  โครงการจัดอบรมสัมมนา ต้องตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ ใครควรเข้าร่วมการสัมมนา  
-   ผลลัพธ์ที่ต้องการ เนื้อหาต้องสัมพันธ์กับเวลา  
10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร 
11. ให้มีการน า ICT เข้ามาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงอย่างกว้างขวาง  
-   ปัจจุบันได้ด าเนินการศูนย์ศึกษาทางไกล (DL Thailand) ให้บูรณาการเข้ากับสถานีวิทยุ

เพ่ือการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือข่ายของอุดมศึกษาโดยใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร เพ่ือใช้
ในการจัดการศึกษา การเสมาสนเทศ และการประชาสนเทศ 

12. ให้ความส าคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อความหมาย 
13. ให้ความส าคัญกับบรรยากาศในการท างาน 
-   ให้ความส าคัญกับการประดับธงประจ าพระองค์ของพระราชวงศ์ไทย  และธงชาติไทยใน

หน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆ 
-   ความสะอาดในพ้ืนที่รับผิดชอบทุกระดับในเขตพ้ืนที่ 
-   การรักษาความปลอดภัย 
-   แผนเผชิญเหตุ 
14. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู 
-   เพ่ือให้ครูมีเวลาทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนของนักเรียนอย่างจริงจัง 
15. การประเมินเพื่อความก้าวหน้าต้องสอดคล้องกับผลการพัฒนาผู้เรียน ทั้งความรู้และ

คุณลักษณะและทักษะชีวิต 
16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
-   โครงการเร่งรัดการขับเคลื่อนตามแผนการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โดยเฉพาะโครงการสานฝันการกีฬาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
17. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน  การน าเด็กนักเรียน ครู ออกนอก

ห้องเรียน 
-   สามารถด าเนินการได้ หากเป็นการทัศนศึกษาหรือเสริมสร้างประสบการณ์ เช่น        

ร าอวยพร การแสดง 
-   ไม่มีนโยบายให้ครู นักเรียน ต้องออกไปยืนต้อนรับผู้บริหาร 

  นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
1. นโยบายด้านการปราบปรามการทุจริต 

-  ห้ามซื้อขายต าแหน่งหรือเสียเงินเพื่อการย้าย 
-  หน่วยงานที่มีรายได้ขอให้ไปตรวจสอบว่ามีการทุจริตหรือไม่ 
-  หลังจากเดือนธันวาคมจะมีการสุ่มตรวจหากพบการทุจริตผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดชอบ

ฐานปล่อยปละละเลย 
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2. นโยบายด้านสวัสดิการ 
-  ให้ความส าคัญกับการบรรจุ โยกย้าย เลื่อนต าแหน่ง วิทยฐานะ 
-  การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูจ านวนกว่าล้านล้านบาท ขณะนี้ได้มีการวางแนวทางและ

จัดระบบแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ร่วมกับธนาคารออมสินแล้ว จึงขอฝากให้ครูใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต รู้จักใช้ รู้จักเก็บ ไม่แก่งแย่งแข่งขันกัน ขอให้ครูพยายามลดหนี้ลง ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้าง
จิตส านึกในการใช้จ่ายให้กับลูกหลานของตัวเองด้วย  

3. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  ปลูกฝังการคัดแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกที่แก่นักเรียน  นิสิตนักศึกษาในทุกระดับ

การศึกษาและทุกสังกัด 
- ขยายโครงการธนาคารขยะในโรงเรียนสังกัด  สพฐ. 38,000 แห่ งทั่ วประเทศ         

โดยมอบ สพฐ.ศึกษารายละเอียดเพื่อหาแนวทางขยายโครงการธนาคารขยะให้ครบทุกโรงเรียนภายในปี 2558 
4. นโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ในหน่วยงาน และสถานศึกษา 

-  ควรจัดให้มีระบบในการดูแลรักษาสิ่งของทั้งหมดอย่างแน่นหนา ไม่ว่าจะเป็นอาคาร 
สถานที่ ยานพาหนะ ตลอดจนครุภัณฑ์ต่างๆ ประกอบด้วย 1) ระบบการจัดหา-แจกจ่าย โดยจะต้องมีตรรกะ มี
เหตุมีผลในการแจกจ่าย ไม่ใช่แจกจ่ายตามความเสน่หา จะท าให้เกิดการเลียแข้งเลียขากัน เป็นเรื่องที่ไม่ดี 2) 
ระบบการซ่อมบ ารุง ควรตั้งทีมเฉพาะขึ้นมาเพ่ือบ ารุงดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องทุกวงรอบการใช้งาน  พร้อมทั้งมี
การรายงานผลการตรวจด้วย โดยเฉพาะยานพาหนะจะต้องมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  เพ่ือให้การบ ารุงรักษามี
ความต่อเนื่อง 3) การจ าหน่าย เพ่ือที่จะได้จัดซื้อทดแทน 

         นโยบายเฉพาะ 
 1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

1) การแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
 - ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกด

ค าโดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL) 
 - ก าหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้องอ่าน

คล่องเขียนคล่อง เป็นต้น 
2) การดูแลเด็กออกกลางคัน 
 - การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ เช่น ต้องมีฐานข้อมูลเรื่องนี้  

หากเด็กจบออกไปต้องมีระบบติดตามดูแล และหากเด็กออกไปท างานที่ใด  ต้องสนับสนุนให้เรียนต่อใน
สถานศึกษาของ กศน. 

3) การปรับปรุงหลักสูตร 
 - การลดเวลาเรียน ลดการบ้านนักเรียน ให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข แต่ไม่ใช่เวลา

เหลือแล้วไปจัดกิจกรรมที่เพ่ิมภาระหรือเพ่ิมการบ้านให้นักเรียนอีก 
 - ไม่ใช่การเรียนเพื่อมาสอบอย่างเดียว  
 - ต้องสร้างภูมิต้านทานให้กับเด็กยุคโลกไร้พรมแดน ให้นักเรียนคิด/ปฏิบัติมากกว่าท่องจ า 
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4) การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก 
 - การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน 
 - ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) อย่างจริงจังเต็มรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุน

โรงเรียนไกลกังวลให้เป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ 
5) การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 - ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล DLTV และผ่าน ICT ด้วย DLIT 
6) การประเมินครู/นักเรียน/โรงเรียน 
 - การประเมินครู/นักเรียน/โรงเรียน  หาความสมดุล ระหว่างการควบคุมคุณภาพ

การศึกษากับภาระงานของครูที่ต้องเพ่ิมข้ึน ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะให้
เหมาะสม อาจจัดโมบายทีมจากส่วนกลาง เพ่ือลดภาระครูหรือน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย 

2. การอาชีวศึกษา  

1) การเปลี่ยนค่านิยมอาชีวะของผู้ปกครองและนักเรียนให้หันมาเข้าสู่ระบบอาชีวะ
มากยิ่งข้ึน 

 - ทวิศึกษาเป็นการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จบแล้วได้วุฒิการศึกษา 2 ใบ สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ 

 - ความร่วมมือกับสถานประกอบการ เป็นการจัดการศึกษาระหว่างสถานประกอบการ
และสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงและเมื่อจบการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพได้
ทันท ี

 - การลดเรื่องการทะเลาะวิวาท เพ่ือสร้างความปลอดภัย 
 - ให้ความสนใจกับนักศึกษาทุกคนอย่างท่ัวถึง 
 - ให้โอกาสนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ เพ่ือเป็นการสร้างนิสัยในการรัก

การประกอบอาชีพ การตรงต่อเวลา ความอดทน ความมั่นใจตนเอง และมองถึงอนาคตข้างหน้า 
2) การท าให้วิทยาลัยอาชีวะมีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
 - ให้มีการจัดการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
 - การจัดการศึกษาด้านปิโตรเคม ี 
 - การท่องเที่ยว โรงแรม อาหาร มัคคุเทศก์  
 - การจัดหลักสูตรเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศด้านสาธารณูปโภค และอ่ืนๆ เช่น   

การเปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับระบบราง หลักสูตรการซ่อมแซมยุทโธปกรณ์ และหลักสูตรเกี่ยวกับการบิน 
3) จัดการศึกษาอาชีวะมาตรฐานสากล 
 - การจัดการอาชีวศึกษาอาเซียน ร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งจีน  ญี่ปุ่น 

เกาหลี และยุโรปบางประเทศ ได้แก่ อังกฤษ เดนมาร์ก เยอรมัน 
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3. การอุดมศึกษา 
1) ก าหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาให้ชัดเจน ตามความถนัดและความเป็นเลิศของแต่

ละสถาบัน เพ่ือลดความซ้ าซ้อน 
2) Outcome ที่สถาบันอุดมศึกษาควรมี เช่น การวิจัยพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่เกิด

จากทรัพยากรท้องถิ่น เพ่ิมมูลค่าการส่งออกของประเทศ 
3) สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น 

4. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
1) การจัดการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมให้ประชาชนที่พลาด

โอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน  
 - ทั้งในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2) เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
 - โดยจัดโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนปลายของ

ส านักงาน กศน. เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
 -  เพ่ือให้คนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
4) ด าเนินการปลูกฝังและสร้างอุดมการณ์ให้นักศึกษา กศน.และประชาชน  มีความ

ตระหนักในความเป็นชาติ กระตุ้นให้เกิดความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
5) ก าหนดให้ กศน.ต าบล เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการเชื่อมประสานระหว่าง 

บ้าน วัด โรงเรียน 
6) พัฒนาคนทุกช่วงวัย 
 - โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถ

ประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต 
แนวทางการท างาน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางการท างาน 3 ลักษณะ เพ่ือขับเคลื่อนงาน
ด้านการศึกษาข้างต้นทั้งหมด ได้แก่ 

- ท างานแบบ Hit the Point กล่าวคือ งานทุกงานต้องฉีกปัญหาให้ขาด ตีโจทย์ให้แตก 
ตลอดจนหากิจเฉพาะและกิจแฝงให้เจอ เพ่ือที่จะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 

- ท างานแบบ Dynamic หมายถึงการขับเคลื่อนงานตลอดเวลา หยุดไม่ได้ เมื่อมีการสั่งงาน
ไปแล้ว จะไม่หยุดนิ่งอย่างแน่นอน จะขับเคลื่อนงาน ดูแล และช่วยแก้ปัญหา หากงานนั้นต้องข้ามแท่ง ก็จะต้อง
ข้าม อย่าไปหยุดและจะไม่มีหยุด 

- ท างานแบบ Lively คือการท างานแบบมีชีวิตจิตใจ ซึ่งการจะท างานแบบนี้ได้ ผู้ร่วมงาน
ต้องมีความเข้าใจเนื้องานตรงกับเรา จึงพยายามที่จะสร้างให้ทุกท่านเข้าใจเนื้องานที่จะท า  สร้างให้เห็น
ประโยชน์ร่วมกันกับสิ่งที่ก าลังท า เมื่อเข้าใจตรงกันและเห็นประโยชน์ร่วมกัน เราก็จะมีความสุขที่จะท า เพราะ
ใจเราจะไม่ต่อต้าน ถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็มีความสุข และจะมีชีวิตจิตใจในการท างาน 
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๕.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร

ด้วยการวิเคราะห์ SWOT ทั้งปัจจัยภายใน เพ่ือให้ทราบจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) รวมทั้ง

ปัจจัยภายนอก เพื่อให้ทราบถึงโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ซึ่งผลจากการวิเคราะห์

สรุปได้ ดังนี้ 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
 

1. เป็นหน่วยงานหลักด้านอ านวยการราชการทางการเมือง 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี 

2. ด้านบุคลากร 
-  มีความรู้ความเข้าใจในงานตามบทบาทหน้าที่  
-  มีความพร้อมและยอมรับการเปลี่ยนแปลง  
-  มีจิตบริการ มีความมุ่งม่ัน อดทน  
-  มีความรับผิดชอบในการท างาน  
-  มีการท างานเป็นทีม  
-  มีความซื่อสัตย์  
-  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ 

3. ใกล้ชิดกับข้อมูลและมีระบบเครือข่ายข้อมูลข่าวสารที่
เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานในสังกัด ศธ. 

4. เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับข้าราชการการเมืองของ
กระทรวงศึกษาธิการ   

5. มีเครื่องมือ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
และเพียงพอ 

 

1.  ขาดกฎหมายที่ ให้อ านาจในการปฏิบัติงานในฐานะ
หน่วยงานหลักด้านอ านวยการราชการทางการเมือง 

2.  ด้านบุคลากร 
-  มีความรู้เฉพาะด้าน ไม่ครอบคลุมภารกิจของส านักงาน    
   รัฐมนตรี  
-  ขาดองค์ความรู้ที่จ าเป็นอ่ืน ๆ เช่น ภาษาต่างประเทศ    
   กฎหมาย ฯลฯ  
-  ขาดสมรรถนะ/ทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์  
-  ความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  

 ทางด้าน IT ยังมีข้อจ ากัด 
3.  ลักษณะงานเป็นงานประจ า ท าให้บุคลากรขาดการท างาน

ในเชิงรุก และขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน 
4.  การบริหารอัตราก าลังและศักยภาพของบุคลากรไม่

เหมาะสม 
5.  ส านักงานรัฐมนตรีเป็นองค์กรขนาดเล็กท าให้ขาด

เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

โอกาส(Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
 

1. กฎกระทรวง และนโยบายส าคัญของรัฐมนตรี เปิด
โอกาสให้ส านักงานรัฐมนตรีได้ปฏิบัติงานตามบทบาท 
ภารกิจ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่ส าคัญ 

2. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจเกี่ยวกับราชการทาง
การเมือง ท าให้ได้รับโอกาสในการดูแล รับผิดชอบและ
ให้ค าปรึกษา แนะน าในการด าเนินงานทางการเมือง 
เช่น การประชุม ครม. การประชุมรัฐสภา ฯลฯ 

3. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายนอกให้การยอมรับในศักยภาพของบุคลากร
ส านักงานรัฐมนตรี  

4. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เป็นโอกาสให้ส านักงานรัฐมนตรีเป็นศูนย์
ข้อมูลของรัฐมนตรี 

 

1. การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้ง ส่งผลกับความต่อเนื่อง
ในการด าเนินภารกิจหลักขององค์กร 

2. ปริมาณงานที่นอกเหนือภารกิจมีจ านวนมาก ซึ่งส่งผล   
ต่องานประจ า 

3. ส่วนราชการบางแห่งไม่ให้ความร่วมมือ และไม่ให้การ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานรัฐมนตรี 

4. ส านักงานรัฐมนตรี ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล  ท าให้ขาด
ความคล่องตัวในการบริหารงาน เช่น การบริหาร
งบประมาณ 

5. บทบาทและสถานภาพของส านักงานรัฐมนตรีที่แตกต่าง
จากส่วนราชการอ่ืน ท าให้บุคลากรของส านักงาน
รัฐมนตรี มีลักษณะเฉพาะ ส่งผลต่อการบริหารงาน 
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บทที่ 2 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ 
 

1. วิสัยทัศน์ 
“เป็นองค์กรประสิทธิภาพด้านอ านวยการราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี” 

 

๒. พันธกิจ 
1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี 
2. สนับสนุนการท างานของรัฐมนตรี ในการด าเนินงานทางการเมืองระหว่างคณะรัฐมนตรี 

รัฐสภา และประชาชน  
3. พัฒนาการใช้เทคโนโลยี ฐานข้อมูล สารสนเทศ และเครือข่าย เพ่ือการประสานราชการ ทาง

การเมือง 
4. พัฒนาบุคลากร เพ่ือการประสานราชการทางการเมือง และสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีใน

การปฏิบัติราชการ 
 
๓. ค่านิยมร่วม POLITICS 

ส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนและประสานราชการทางการเมืองด้วย     
จิตบริการ อย่างมืออาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 

O 

L 

I 

T 

I 

C 
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      Professional          ท างานอย่างมืออาชีพ   

      Order     มีระเบียบ วินัย 

        Learning            รักเรียนรู้ 

        Integrity              ซื่อสัตย์ ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

        Teamwork           ท างานเป็นทีม 

        Service Mind       มีจิตบริการ 

        Improvement       พัฒนาตนเอง 

        Communication    สื่อสารถึงกัน 
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4. ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือประสานราชการทางการเมือง อย่างเป็นระบบ

ต่อเนื่อง 
3. พัฒนาการใช้เทคโนโลยี ฐานข้อมูล สารสนเทศ และเครือข่าย เพ่ือการประสานราชการ ทาง

การเมือง อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สร้างจิตส านึก และพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ  

 
5. เป้าประสงค์ 

1. ส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ มีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

2. ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ สามารถบูรณาการข้อมูลและทรัพยากรเพ่ือการ
ประสานราชการทางการเมือง อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับบริการถูกต้อง ทันเวลาและพึงพอใจ 
4. ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการประสานราชการ    

ทางการเมืองที่น่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับ  
 
6. กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 
 1.1 สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 1.2 ปรับปรุง โครงสร้าง กลไก และระบบการท างานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว 
 กลยุทธ์ที่ 2 
 2.1 มีระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน 

 2.2 ขยายและพัฒนาเครือข่าย (Network) ในการประสานงานการเมืองในระดับองค์กร/หน่วยงาน 
 2.3 การจัดการความรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 3 

 3.1 พัฒนาความรู้ และทักษะบุคลากรในการวิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่อง และเสนอความเห็น 
 3.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ และระบบเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยสั่งการ

ของฝ่ายการเมือง 
 กลยุทธ์ที่ 4 

 4.1 เสริมสร้างและพัฒนาการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านทัศนคติ จิตส านึก การท างาน 
เป็นทีม (Teamwork) การท างานอย่างมืออาชีพ 

 4.2 เสริมสร้างและพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการท างานด้าน การคิดวิเคราะห์ การบริหาร
จัดการ การบริการ การประสานงานอ านวยการ 
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7. ตัวช้ีวัด 
1. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของส านักงานรัฐมนตรี  
2. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
3. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. ร้อยละของบุคลากรส านักงานรัฐมนตรีที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
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โครงการ/
กิจกรรม 

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ 

พันธกิจ 

4. สร้างจิตส านึก และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานอย่าง 
มืออาชีพ 

4. สร. มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการประสาน
ราชการทางการเมืองท่ีน่าเชื่อถือ ได้รับการ
ยอมรับ 

๔. พัฒนาบุคลากร เพื่อการประสานราชการ
ทางการเมือง และสนับสนุนภารกิจของ
รัฐมนตรี  ในการปฏิบัติราชการ 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ สร.ศธ. 
  กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาการบริหารจัดการ สร. 
  กิจกรรมท่ี  2 ส่งเสริมเพิ่มพูนศักยภาพ
บุคลากร  สร. 
 

1 . การด า เนินการ PMQA มี คณะท างาน/
มอบหมายงาน 
2. การด าเนินการตาม PMQA เป็ นระบบ 
ต่อเนื่อง 
3. การประเมินผลการด าเนินงาน PMQA 
 

1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ 
2. การจัดการความรู้  

 

1. การจัดท ากรอบอ านาจหน้าท่ี ขอบข่าย
ความรับผิดชอบของงาน 
2. การจัดท าค าสั่งมอบหมายงานเป็นปัจจุบัน 
3 . ก ารป ระ เมิ นผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
รายบุคคล 
4. การจัดประชุมบุคลากร สร. รายเดือน/
เฉพาะกิจ 
 

2. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพื่อประสานราชการทางการเมือง  อย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง 

3. พัฒนาการใช้เทคโนโลยี ฐานข้อมูล 
สารสนเทศ และเครือข่าย เพื่อการประสาน
ราชการทางการเมือง อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร เพื่อ
สนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ให้เป็นไป      
ตามหลักธรรมาภิบาล 

2. สร. สามารถบูรณาการข้อมูล และทรัพยากร 
เพื่อการประสานราชการทางการเมือง อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับบริการ
ถูกต้อง ทันเวลาและพึงพอใจ 

1. สร. มีการบริหารจัดการองค์กรท่ีมี
ประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 

แผนผังความเชื่อมโยงสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 
เป็นองค์กรประสิทธิภาพด้านอ านวยการราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี 

๑. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร เพื่อ
สนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี 

๒. สนับสนุนการท างานของรัฐมนตรี ในการ
ด าเนินงานทางการเมืองระหว่างคณะรัฐมนตรี 
รัฐสภา และประชาชน 

 

๓. พัฒนาการใช้เทคโนโลยี ฐานข้อมูล 
สารสนเทศ และเครือข่าย เพื่อการประสาน
ราชการทางการเมือง 

วิสยัทัศน์ 

กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในด้านทัศนคติ จิตส านึก      
การท างานเป็นทีม(Teamwork) การท างาน
อย่างมืออาชีพ 
2. เสริมสร้างและพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นใน
การท างานด้านการคิดวิเคราะห์การบริหาร
จัดการ การบริการ การประสานงาน
อ านวยการ 
 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ อย่าง
ต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน 
2. ขยายและพัฒนาเครือข่าย (Network) ใน
การประสานงานการเมือง ในระดับองค์กร/
หน่วยงาน 
3. การจัดการความรู้ 
 

1. พัฒนาความรู้ และทักษะบุคลากรในการ
วิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่อง และเสนอความเห็น 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ และ
ระบบเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยสั่ง
การของฝ่ายการเมือง 
 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ       
ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ปรับปรุง โครงสร้าง กลไก และระบบการ
ท างานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว 
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ด้านประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติราชการ 

ความส าเร็จของโครงการทีม่ีผลสัมฤทธิ ์          
ตามเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

การจัดท ารายงานการประชุมผู้บริหาร   
องค์กรหลัก เสนอรัฐมนตรีได้ภายใน           
๑ วันท าการ หลังส้ินสุดการประชุม 

 

ความพึงพอใจของฝ่ายการเมืองที่มีต่อการ
ด าเนินงานของส านักงานรัฐมนตรี 

 

การเผยแพร่ขา่วนโยบายภารกิจรัฐมนตรีทาง
เว็บไซต์ส านักงานรัฐมนตรี และ

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ยุทธศาสตร์ 

พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร  
เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี  
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพื่อประสานราชการทางการเมือง 

อย่างเป็นระบบต่อเน่ือง 

พัฒนาการใช้เทคโนโลย ีฐานข้อมูล 
สารสนเทศ และเครือข่าย เพือ่การประสาน
ราชการทางการเมืองอย่างมีประสิทธภิาพ 

 

สร้างจิตส านึก และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร เพื่อยกระดับการปฏิบัติงาน

อย่างมืออาชีพ 

 

วิสัยทัศน์ 

ด้านประสิทธิผล
ตามแผนการ 
ปฏิบัติราชการ 

เป็นองค์กรประสิทธิภาพดา้นอ านวยการราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี 

กระบวนการหลักท่ีมีการจัดท าคูม่อืการปฏิบัติงาน ความส าเร็จในการด าเนินงานของกระบวนการหลัก ด้านการพัฒนา
องค์การ 

แผนยุทธศาสตร์ (Strategy Map)  ของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
 

สนับสนุนการด าเนินงานตามค ารบัรองการปฏิบัตริาชการ ของส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งานบริหารทั่วไป  มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการ และงานการประชุมของรัฐมนตรี 
งานบริหารทั่วไป และช่วยอ านวยการของส านักงานรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  -  กลุ่มบริหารทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านธุรการ สาร
บรรณ ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป งานด้านบริหารงานบุคคล การเงินและงบประมาณ พัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะของ
ส านักงาน งานบันทึกข้อมูล 

  - กลุ่มช่วยอ านวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ   ในการ
ปฏิบัติราชการของรัฐมนตรี/การพิจารณา กลั่นกรองเรื่อง และประสานข้อมูลกับองค์ กรหลัก  ส่วนราชการ 
หน่วยงานหรือบุคคลที่เสนอเรื่องต่อรัฐมนตรี เช่น การเชิญ นัดหมาย ผลัดเวรเฝ้า งานตรวจพิจารณาหนังสือก่อน
น าเสนอรัฐมนตรีลงนาม งานขออนุญาตใช้ชื่อและต าแหน่งของรัฐมนตรี การยกร่างค าขวัญ ค านิยม การจัดเตรียม
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการชุด  ต่าง ๆ ของรัฐมนตรี การจัดท าปฏิทินงานของรัฐมนตรี 

 

 กลุ่มงานประสานการเมือง มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานนโยบายระหว่างกระทรวง 
และประสานกับรัฐสภาตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย การประชาสัมพันธ์ ชี้แจงท าความเข้าใจ และให้ข้อมูลแก่
สื่อมวลชน รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และงานรับข้อร้องเรียนหรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มงานประสานการเมือง 

หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ 

งานบริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ 

กลุ่มสนับสนุนวิชาการ  กลุ่มการเมือง 

กลุ่มช่วยอ านวยการ กลุ่มประชาสัมพันธ์ 

กลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
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 - กลุ่มการเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานสนับสนุนการท างานของ
รัฐมนตรี ประสานงานรัฐสภาในการประชุมของฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)         
การประชุมวุฒิสภา (ส.ว.) การประชุมร่วมกันของรัฐสภา การประชุมกรรมาธิการคณะต่าง ๆ จัดท าค าตอบชี้แจงข้อ
หารือ ค าตอบกระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ค าเสนอร่างพระราชบัญญัติ กฎหมายต่าง ๆ  

 -  กลุ่มประชาสัมพันธ์  มีหน้ าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การด าเนินงานเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์นโยบายและภารกิจของรัฐมนตรี วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ด้านการศึกษาที่ส่งผลต่อฝ่าย
การเมือง และเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจง ท าความเข้าใจและให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน 
สาธารณชนทั่วไป ผลิตและเผยแพร่ข่าวนโยบายและภารกิจของรัฐมนตรี รวมทั้งด าเนินการด้านวิเทศสัมพันธ์  

 -  กลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานเรื่องราวร้อง
ทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่ เสนอต่อรัฐมนตรี วิเคราะห์
กลั่นกรองเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี ประสานติดตามแก้ไขปัญหา ให้ค าแนะน าและ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อร้องเรียน ด าเนินการในเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ รายงาน
ข้าราชการต้องหาคดี รายงานข้อเท็จจริง อุทธรณ์ ประสานการด าเนินงานตามขั้นตอนของศาล 

 

 กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงาน วิเคราะห์ กลั่นกรอง 
และให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรี ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ ติดตาม  
ความเคลื่อนไหวทางการเมือง และรายงานเพ่ือการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน  
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 -  กลุ่มสนับสนุนวิชาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานสนับสนุนการ
ท างานของรัฐมนตรี ประสาน วิเคราะห์ กลั่นกรองและเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี เกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของ
รัฐมนตรีในงานวิชาการ การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน วิเคราะห์ กลั่นกรองและประสานการเสนอเรื่องต่อ
รัฐมนตรีในส่วนงานขององค์กรหลัก หน่วยงานในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ วิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องจาก
ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักงบประมาณ หน่วยงาน
ภายนอกที่เสนอเรื่องต่อรัฐมนตรี ด าเนินการแจ้งมติคณะรัฐมนตรี การเก็บรักษามติ กฎ ระเบียบต่างๆ จัดเตรียม
ข้อมูลเชิงวิชาการ ประสานการด าเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีกับส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การด าเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  งานยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงาน 
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บทที่ 3 
 

 กลุ่มช่วยอ านวยการ 
 น.ส.จงดี ห่วงทรัพย ์
  นจท.ช านาญการ (เลขท่ี ตน. 9) 
 น.ส.เอมอร  ชัยพล  
  นจท.ช านาญการ (เลขท่ี ตน. 5) 
 นายชัยวัฒน์  เดชรักษา  

นจท.ปฏิบัติการ (เลขท่ี ตน. 8) 
 น.ส.ศรัญญา กุลประดิษฐ ์(ช่วยราชการ) 

นวศ.ช านาญการพิเศษ 

 
 

 
 
 

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ 
 นางอาศิรา สุสันหกนก 

นวศ.ช านาญการ (เลขท่ี ตน. 25) 
 น.ส.บุษยากร กิตติวานิช  

นวผ.ช านาญการ (เลขท่ี ตน. 27) 
 น.ส.อิสรีย์ ฤทธ์ินิ่ม  

นวผ.ปฏิบัติการ (เลขท่ี ตน. 26) 
 นางดรุณี ไรเปีย่ม  

นวผ.ช านาญการ (เลขท่ี ตน. 10) 
 น.ส.วันจันทร์  จงโวหาร  
  นวศ.ปฏิบัติการ (เลขท่ี ตน. 28) 

 
 

 
 
 

นางรักขณา  ตัณฑวุฑโฒ 
หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี (เลขที่ ตน.1) 

 
นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ 

นวผ.เชี่ยวชาญ (เลขที่ ตน.2) 
 

กลุ่มการเมือง 
 นางดวงรัตน์ นิรัตติวงศกรณ์  
  นวผ.ช านาญการพิเศษ (เลขท่ี ตน. 15) 
 น.ส.วิริยา ไชยคุปต ์ 
   นวผ.ช านาญการพิเศษ (เลขท่ี ตน. 3) 
 น.ส.ประภสัสร  ราชมี  

นจท.ปฏิบัติการ (เลขท่ี ตน. 19) 
 น.ส.ชัญญากาญจน์ โคตรพัฒน ์ 

นวผ.ช านาญการ (เลขท่ี ตน. 23) 
 นายสุรศักดิ์ สุวรรณไฉไล (ช่วยราชการ) 

นจท.ช านาญการ 

 
 

 
 
 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 
 นายบัลลังก์ โรหิตเสถียร  
  นปส.ช านาญการพิเศษ (เลขท่ี ตน. 16) 
 น.ส.อรพรรณ ฤทธิ์มั่น 
  นปส. (เลขท่ี ตน. 1๗) 
 น.ส.นวรัตน์ รามสูต  
   นปส.ปฏิบัติการ (เลขท่ี ตน. 22) 

 
 
 

 กลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
 น.ส.ศิริรัตน์ ทิวะศิริ  
  นวผ.ช านาญการพิเศษ (เลขที่ ตน. 18) 
 นางทัศนี นิมิตสมานจติต ์ 
   นวผ.ช านาญการ (เลขท่ี ตน. 20) 
 ว่าท่ี ร.ต. นรินทร์ ก้อนแก้ว  

นจท.ปฏิบัติการ (เลขท่ี ตน. 21) 
 นายวีระ  ดา่นพณิชยส์กลุ 

พนักงานวิเคราะห์จัดเก็บเอกสาร 

 
 

 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
 นางแจ่มจิตต์  สคุนธสาร  
  นวผ.ช านาญการ (เลขท่ี ตน. 7) 
 นายธิติกาญจน์ ยิม้สงวน  
  นจท.ปฏิบัติการ (เลขท่ี ตน. 4) 
 น.ส.ปานัดดา พลวิเศษ 

จพง.ธุรการปฏิบัติงาน (เลขที่ ตน. 6) 
 นายชาญชัย   เตียวัฒนรัฐติกาล  
  นจท.ปฏิบัติการ (เลขท่ี ตน. 11) 
 น.ส.ทิวะดี ทองด ี 

จพง.ธุรการช านาญงาน (เลขที่ ตน. 12) 
 นางวีระวัลย์ พรหมานุวัต ิ 

จพง.ธุรการช านาญงาน (เลขที่ ตน. 13) 
 นางปิยาธร อินทเกตุ (พนกังานราชการ)                  

พนักงานวิเคราะห์จดัเก็บเอกสาร 

 
 

 
 
 

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ 
นายก าพล พลาอไุรกลุ  

นวผ.ช านาญการพเิศษ (เลขท่ี ตน. 24) 

 

งานบริหารทั่วไป* 
นายญาณทัธ  สิริวัฒน ์

นจท.ช านาญการพิเศษ (เลขท่ี ตน. 14) 
 

กลุ่มงานประสานการเมือง 

โครงสร้างอัตราก าลัง ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ  
ประจ าปีปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 

 
 

ลูกจ้างประจ า สร. 
นายณรงค์  มีถาวร พนักงานขับรถยนต์ ส2 
นายพีรวัส  มีมาก พนักงานขับรถยนต์ ส2 
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บทที่ 3 
แผนงาน / โครงการตามแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ 
 
๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

  
๒. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เป็นส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ.๒๕๔๖ ได้ก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ
ราชการทางการเมือง เพ่ือสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง ซึ่งนับเป็นภารกิจ
ส าคัญที่ส านักงานรัฐมนตรีต้องปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับส านักงานรัฐมนตรีฯ ใน
ฐานะส่วนราชการที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐให้ความส าคัญและมุ่งพัฒนาระบบบริหาร
จัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ทั้งในด้านระบบบริหารจัดการองค์กร การให้บริการที่ดี      
การพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมให้บุคคลในภาครัฐเป็นผู้ปฏิบัติงาน ที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และพร้อม
อุทิศเพ่ือผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการ ได้อย่างเต็มความสามารถ 

 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานรัฐมนตรี  สามารถสนับสนุนการปฏิบัติราชการของ
รัฐมนตรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นส่วนราชการที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี บุคลากรมีคุณภาพ มีสัมพันธภาพ
และเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ส านักงานรัฐมนตรีฯ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือพัฒนาส านักงานรัฐมนตรี ให้เป็นส่วนราชการที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

3.2 เพ่ือฝึกอบรม เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะความสามารถบุคลากรส านักงานรัฐมนตรี ให้มีขีด
สมรรถนะในการปฏิบัติราชการที่สูงขึ้น โดยยึดหลักและปฏิบัติตามค่านิยมร่วมขององค์กร 

3.3 เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล 

3.4 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันและกับเครือข่ายการปฏิบัติงานได้มี
โอกาสศึกษา ดูงาน หน่วยงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาการท างาน 
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3.5 เพ่ือพัฒนาส านักงานรัฐมนตรี ให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีภาพลักษณ์ที่ดี บุคลากร   
มีคุณภาพ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ 

 
๔.  เป้าหมาย 

๔.๑  เชิงคุณภาพ 

4.1.1 ส านักงานรัฐมนตรี เป็นส่วนราชการที่มีการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

4.1.2 บุคลากรของส านักงานรัฐมนตรี  มีสมรรถนะในการปฏิบัติราชการที่สูงขึ้น ยึดหลัก
และปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร 

4.1.3 บุคลากรของส านักงานรัฐมนตรี  มีแนวทางการด าเนินชีวิตที่ดีขึ้น มีหลักการ
คุณธรรมจริยธรรม  ด ารงชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง 

4.1.4 ส านักงานรัฐมนตรี  มีความสามัคคี  เกื้อกูล และร่วมปฏิบัติงานด้วยความผาสุข    
มีสัมพันธภาพกับเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างดียิ่ง     

4.1.5 ส านักงานรัฐมนตรี เป็นส่วนราชการที่มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นองค์กรประสิทธิภาพ
ด้านอ านวยการราชการการเมือง และผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ 

๔.๒  เชิงปริมาณ   
ส านักงานรัฐมนตรี จัดกิจกรรม  ๒  กิจกรรม ได้แก ่

กิจกรรมที่ ๑  พัฒนาการบริหารจัดการส านักงานรัฐมนตรี 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการส านักงานรัฐมนตรี 

กิจกรรมที่ ๒  ส่งเสริมเพ่ิมพูนศักยภาพบุคลากรส านักงานรัฐมนตรี 
1) บุคลากรส านักงานรัฐมนตรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ได้เข้าร่วม

กิจกรรมที่ 1 และ ๒ 
2) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความ

พึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานรัฐมนตรี   
 

๕.  วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินการ 
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการฯ  ส านักงานรัฐมนตรีได้ก าหนดการจัด

กิจกรรม ๒ กิจกรรม  โดยก าหนดขั้นตอนการด าเนินการในแต่ละกิจกรรม  ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ ๑ เสนอขอความเห็นชอบโครงการ  และขออนุมัติโครงการ 
ขั้นตอนที่ ๒ แต่งตั้งคณะท างานด าเนินโครงการ / กลุ่มงานรับผิดชอบ 
ขั้นตอนที่ ๓ จัดท าปฏิทินการด าเนินการรายกิจกรรม 
ขั้นตอนที่ ๔ ด าเนินการจัดกิจกรรมตามที่ก าหนด 
ขั้นตอนที่ ๕ สรุปรายงานผลการด าเนินการและเผยแพร่ 
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๖.  ระยะเวลาด าเนินการ  (เดือน/ปี) 

  ก าหนดด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๙) โดยก าหนดระยะเวลาการจัดรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลาด าเนินการ  (เดือน) 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. เสนอขอความเห็นชอบและ 
ขออนุมัติโครงการ 

            

๒ . แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ท า ง าน  /  
 มอบหมายกลุ่มงาน 

            

๓. พัฒนาการบริหารจัดการ
ส านักงานรัฐมนตรี 

            

๔. ส่ งเสริมเพ่ิมพูนศั กยภาพ
บุคลากรส านักงานรัฐมนตรี 

            

๘ . จั ด ท า ส รุ ป ร าย งาน ก าร
ด าเนินการ และเผยแพร่ 

            

 
๗.  งบประมาณ 

โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวง 
ศึกษาธิการ ได้ก าหนดกรอบงบประมาณ จ านวน  ๑,๒๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)  โดยจ าแนก
รายกิจกรรม   ได้ดังนี้ 

 งบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาการบริหารจัดการส านักงานรัฐมนตรีงบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 

      - ประชุมเชิงปฏิบัติการส านักงานรัฐมนตรี 
 กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมเพ่ิมพูนศักยภาพบุคลากรส านักงานรัฐมนตรี งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐  บาท 

* ทั้งนี้ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

๘.  หน่วยงานรับผิดชอบ 

 คณะท างาน / กลุ่มงาน   ส านักงานรัฐมนตรี   กระทรวงศึกษาธิการ 
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๙.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 ๙.๑ ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรมตามโครงการ ครบทั้ง ๒ กิจกรรม 
๙.๒ บุคลากรส านักงานรัฐมนตรีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และ

สมรรถนะ ในกิจกรรมที่ ๑ – ๒  
๙.๓ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

ของส านักงานรัฐมนตรี 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ บุคลากรส านักงานรัฐมนตรีได้รับการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถในการประสาน
ราชการทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง 

๑๐.๒ ส านักงานรัฐมนตรี เป็นองค์กรประสิทธิภาพด้านการอ านวยการราชการทางการเมือง 
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บทที่ 4 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
  ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนฯ ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 
2. ศึกษากรอบร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส านักงานปลัด 

กระทรวงศึกษาธิการ 
3. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน และรักษา/พัฒนาจุดแข็ง

ของการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
4. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ได้แก่ การวิเคราะห์

จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค ซึ่งมีผลกระทบต่อการด าเนินภารกิจของส านักงานรัฐมนตรี  

5. ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค ์กลยุทธ์ 

6. ยกร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
7. น าเสนอผู้บังคับบัญชาเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
8. มอบหมายภารกิจและความรับผิดชอบในการบริหารโครงการ 
9. จัดประชุมบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
10. ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกไตรมาสตามแผนระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน  

12 เดือน และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
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บทที่ 5 
บทสรุป 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เดิม

ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คือ “เป็นองค์กรประสิทธิภาพด้านอ านวยการราชการทางการเมืองเพื่อ
สนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี” มีค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงาน คือ POLITICS และมีพันธกิจเพ่ือให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ ดังนี้ 

1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี 
2. สนับสนุนการท างานของรัฐมนตรี ในการด าเนินงานทางการเมืองระหว่างคณะรัฐมนตรี 

รัฐสภา และประชาชน  
3. พัฒนาการใช้เทคโนโลยี ฐานข้อมูล สารสนเทศ และเครือข่าย เพ่ือการประสานราชการทาง

การเมือง 
4. พัฒนาบุคลากร เพ่ือการประสานราชการทางการเมือง และสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีใน

การปฏิบัติราชการ 
 

มีเป้าประสงค์หลัก 4 ประการ ได้แก ่
1. ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ตาม

หลักธรรมาภิบาล 
2. ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ สามารถบูรณาการข้อมูล และทรัพยากร เพ่ือการ

ประสานราชการทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับบริการถูกต้อง ทันเวลาและพึงพอใจ 
4. ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ  มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการประสานราชการ  

ทางการเมืองที่น่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับ  
 

เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดยุทธศาสตร์
ไว้  4 ด้าน ประกอบด้วย  

1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือประสานราชการทางการเมือง อย่างเป็น

ระบบต่อเนื่อง 
3. พัฒนาการใช้เทคโนโลยี ฐานข้อมูล สารสนเทศ และเครือข่าย เพ่ือการประสานราชการ

ทางการเมือง อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สร้างจิตส านึก และพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ  
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โดยมีตัวชี้วัดตามกลยุทธ์ 4 ตัวชี้วัด คือ  
1. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของ ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
2. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
3. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. ร้อยละของบุคลากร ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  

 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มอบหมายภารกิจให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนเป็นรายไตรมาส โดยส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรส านักงานรัฐมนตรี
ทุกคน ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือผลักดันให้ส านักงานรัฐมนตรีเป็นองค์กร
ประสิทธิภาพด้านการอ านวยการราชการทางการเมือง หรือสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้
ต่อไป  
 


