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ค าน า 
 
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามกรอบทิศทางของ
แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และ  
การระดมความคิดเห็น การมีส่วนร่วมของบุคลากรในส านักงานรัฐมนตรี เป็นการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ
องค์กรให้ครอบคลุม การปฏิบัติราชการตามพันธกิจ อ านาจหน้าที่ ให้บรรลุผลในการประสานราชการทางการเมือง 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เป้าหมายการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือเป็นกลไกส าคัญ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการบรหิารราชการของรัฐมนตรี ใหส้อดคล้อง สนับสนุนกับนโยบายของรัฐบาล และเป้าหมาย  
การพัฒนาประเทศในภาพรวม รวมทั้งเป็นกรอบการด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการระดับส านัก ให้มีการ
ด าเนินการอย่างเป็นเอกภาพ เกิดสัมฤทธิผลในการปฏิบัติราชการ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

1. ความเป็นมา 
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นการด าเนินการตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๙ การบริหาร
ราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า  

(๒) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน 
ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละข้ันตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ  

(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตาม
เกณฑ์ และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อ
ประชาชนให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่ต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติ
ราชการให้เหมาะสม 

อนึ่ง ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการภายในระยะเวลาที่ก าหนด(ก่อนเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีงบประมาณถัดไป) 
๒. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

2.1 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดเอกภาพในการปฏิบัติงาน 

2.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

2.3 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารงาน ก ากับติดตาม และประเมินความส าเร็จของการ
ปฏิบัติราชการของส 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
ผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได้” 
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 ทั้งนี้กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ได้
ก าหนดให้ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง เพ่ือสนับสนุนภารกิจ
ทางการเมืองของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

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 และศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 
 มาตรา ๔ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพ
และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทย          
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณี ระหว่างประเทศที่ประเทศไทย
มีอยู่แล้วย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้ 
 มาตรา ๕ เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระท าการนั้นหรือ
วินิจฉัย กรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขแต่ประเพณีการปกครองดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้    

 4.1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่5) พ.ศ. 2545 
เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นให้เป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการเป็นการเฉพาะ 

เพ่ือให้ระบบราชการสนองตอบการพัฒนาประเทศและการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น     
โดยก าหนดให้การบริหารราชการแนวใหม่ต้องมีการก าหนดนโยบายเป้าหมายและแผนการปฏิ บัติงาน          
เพ่ือให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน โดยมีกรอบการบริหารกิจการ  
บ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการบริหารราชการ 

มาตรา 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข     
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจแห่งรัฐ ลดขั้นตอน   
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น 
การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้       
โดยมผีู้รับผิดชอบต่อผลของงาน  



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สร.ศธ.                                                                  หน้า ๓ 
 

 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) มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรม        

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
มาตรา ๑๙  ส านักงานรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการ

รัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงาน
รัฐมนตรีซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
ซ่ึงเป็นข้าราชการการเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได้ 

 4.1.4 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 
เป็นกฎหมายที่ก าหนดกรอบการพัฒนาระบบราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้ ในหมวดที่ว่าด้วยการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ก าหนดไว้ ดังนี้  

มาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
ดังต่อไปนี้ 

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

    มาตรา 13 ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา    
การบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี 
    มาตรา 16 เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ให้ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และส านักงบประมาณร่วมกันจัดท าแผนบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 
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    เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในแผนบริหารราชการแผ่นดินตามวรรคหนึ่งแล้ว      
ให้มีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการ ที่จะต้องด าเนินการจัดท าภารกิจให้เป็นไปตามแผน      
การบริหารราชการแผ่นดินนั้น 

4.2 นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
ตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 

2557 โดยได้ก าหนดนโยบายไว้  11 ด้านเพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย            
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน
ด าเนินการให้มีการปฏิรูปด้านต่างๆและส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติดังนี้ 

นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบ ารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
นโยบายที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา

และนวัตกรรม 

นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ    
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

นโยบายที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กระทรวงศึกษาธิการในฐานะท่ีมีภารกิจในการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการน าพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติโดยมีบทบาทหลักด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในข้อที่ 4 นโยบายการศึกษาและ
เรียนรู้การทะนุบ ารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเป็นส่วนราชการที่ส าคัญ      
ในการร่วมขับเคลื่อนการด าเนินการตามนโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์นโยบายที่ 
2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศนโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้าง
โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  นโยบายที่  5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ       
ของประชาชนนโยบายที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและ
การใช้โอกาสในประชาคมอาเซียนนโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมนโยบายที่  9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและ       
การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและนโยบายที่  10 การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
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4.3 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ ์รัตนสุวรรณ) 
 ได้ก าหนดนโยบายตามกรอบการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและลดความเหลื่อมล้ าอย่างทั่วถึง

ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ 
พันธกิจ 

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ 
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
3. ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
4. ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
5. ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
6. พัฒนาระบบการผลิตการสรรหาและการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. ระบบการบริหารจัดการ 
8. สร้างโอกาสทางการศึกษา 
9. พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
10. การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 
เป้าประสงค์ 

1. ก าลังคนมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ 
2. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีสมรรถนะตรงความต้องการของตลาดแรงงาน

ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
3. การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานสากล 
4. ผู้เรียนจบแล้วมีงานท า 
5. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน 
6. ผู้เรียนและประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะและพัฒนาการเหมาะสมตามวัยสามารถแสวงหา

ความรู้ได้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 
7. นักเรียนนักศึกษาประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ไทยมีค่านิยมที่ถูกต้อง

ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการและมีภูมิคุ้มกันปลอดภัยจากยาเสพติด 
8. สถานศึกษาได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องกับนโยบายการ

ผลิตและพัฒนาก าลังคน 
9. สถานศึกษามีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได ้
10. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
11. ระบบและกลไกการประเมินคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ 
12. สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทผ่านการรับรองมาตรฐานทางการศึกษา 
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13. หน่วยงานมีระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วและทันสมัย 
14. ระบบ ICT มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

อย่างครอบคลุมมีคุณภาพรวดเร็วและท่ัวถึง 
15. น าระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้และบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง 
16. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าแผนการผลิตการสรรหาและการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
17. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพทั้งระบบตามศักยภาพ

เพ่ือยกระดับการประกอบวิชาชีพตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ 
18. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและจรรยาบรรณของวิชาชีพสอดคล้องกับความ

ต้องการของสถานศกึษาและท้องถิ่น 
19. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
20. มีกลไกการบริหารและการประสานงานการจัดการศึกษาส่วนกลางและในพ้ืนที่อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
21. มีนโยบายแผนมาตรฐานและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาที่หน่วยงานปฏิบัติ

สามารถน าไปบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
22. นักเรียนนักศึกษาทุกกลุ่มได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิที่ก าหนดไว้ 
23. ประชากรทุกกลุ่มทุกวัยได้รับโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและ

เป็นธรรม 
24. ประชากรวัยเรียนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค 
25. ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพ

ชีวิต 
26. ครูมีความปลอดภัยมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
27. การบริหารจัดการเงินอุดหนุนการศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้อง 
28. มีหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม 
29. ได้งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์ 
30. งานวิจัยและบริการวิชาการตอบสนองต่อโจทย์ปัญหาหรือความต้องการของชุมขนท้องถิ่น

และประเทศ 
31. มีนวัตกรรมองค์ความรู้และฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางใน

การบริการจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

จุดเน้นการปฏิรูปการศึกษารวม 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
2. คร ู
3. การทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
4. ผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
5. ICT เพ่ือการศึกษา 
6. การบริหารจัดการ 
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บทที่ 2 
สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร : SWOT Analysis 

 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน(Weakness) 
 

1. เป็นองค์กรที่มีภารกิจ ด้านอ านวยการราชการทาง  
การเมือง เพ่ือสนับสนุนภารกิจรัฐมนตรี 

2. ด้านบุคลากรมีความสามารถเฉพาะตัว 
-  มีความพร้อมและยอมรับการเปลี่ยนแปลง  
-  มีจิตบริการ  
-  มีความมุ่งมั่น อดทน  
-  มีความรับผิดชอบในการท างาน  
-  มีการท างานเป็นทีม  

3. ใกล้ชิดกับข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมโยงกับ
ทุกองค์กรในกระทรวงศึกษาธิการ 

4. เป็นแหล่ งข้อมูลเกี่ ยวกับข้าราชการการเมืองของ
กระทรวงศึกษาธิการ   

 

1.  ลักษณะงานเป็นงานประจ า ท าให้บุคลากรขาดความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน 

2.  ด้านบุคลากรต้องเพ่ิมพูนทักษะ เพ่ือความส าเร็จของงาน 
(Soft Skills) อย่างรอบด้าน 

3.  การบริหารอัตราก าลังและการใช้บุคลากรตามศักยภาพ
ยังไม่เหมาะสม 

4. ยังมีข้อจ ากัดในการปรับปรุง/พัฒนา เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (งบประมาณ
สนับสนุน) 

5. การมอบหมายงานยังไม่เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของบุ คลากรเท่ าที่ ค วร ท า ให้ การกระจายงาน          
ยังขาดความสมดุล 

โอกาส(Opportunity) อุปสรรค(Threat) 
 

1 . กฎกระทรวง และน โยบายส าคัญ ของรัฐมนตรี          
ให้ ส านั ก งาน รั ฐ ม น ต รี ป ฏิ บั ติ ง าน ต าม ภ ารกิ จ            
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย/การบริหารราชการของรัฐมนตรี 

2. เป็นองค์กรที่มีบทบาท หน้าที่ เกี่ยวกับราชการทาง
การเมือง ท าให้ได้รับการดูแล รับผิดชอบและให้ค าปรึกษา 
แนะน าในการด าเนินงานทางการเมืองอยู่เสมอ  

3. บุคลากรส านักงานรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ เชื่อมโยง/
สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรหลัก องค์กรในก ากับ 
และหน่ วยงานภายนอก ทุ กองค์กรให้ การยอมรับ        
และเกิดความภาคภูมิใจ  

4. มีข้อก าหนด หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ท าให้องค์กรมีแนวทางที่ชัดเจนในการ
ปฏิบัติราชการได้บรรลุเป้าหมาย  

 

1. การย้ายสถานที่ท างานของส านักงานรัฐมนตรี ส่งผล     
ต่อการประสานการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด/ต่อเนื่อง 

2. มีปริมาณงานที่นอกเหนือภารกิจหลัก บางครั้งส่งผลต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ประจ า 

3. ค าบัญชา/สั่งการ โดยมีเงื่อนไขความเร่งด่วนของเวลา 
ท าให้ต้องชะลองานปกติเพ่ือท างานเร่งด่วนก่อน 

4. บทบาทและสถานภาพของส านักงานรัฐมนตรีที่แตกต่าง
จากส่วนราชการอ่ืน ท าให้บุคลากรส านักงานรัฐมนตรี   
มีลักษณะเฉพาะ ส่งผลต่อการบริหารงาน 

5.ส านักงานรัฐมนตรี ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล  ท าให้ขาด
ความคล่ องตั ว ในการบริ หารงานบุ คคล บริห าร
งบประมาณ 
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1. วิสัยทัศน์ 
 “เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในการอ านวยการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการของ

รัฐมนตรี” 
 

๒. พันธกิจ 
1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เพ่ือสนับสนุนภารกิจราชการ

ทางการเมืองของรัฐมนตรี 
2. สนับสนุนการท างานของรัฐมนตรี เพ่ือขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี 
3. พัฒนาและส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการประสานราชการ             

ทางการเมือง 

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการประสานราชการทางการเมือง อย่างราบรื่น                    
มีประสิทธิภาพ  
 
๓. ค่านิยมร่วม : POLITICS 

ส านักงานรัฐมนตรี   กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดแนวปฏิบัติ เป็นค่านิยมขององค์กร           
เพ่ืออ านวยการขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรีให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLITICS 

I : Integrity 

ซื่อสัตย์ ยืนหยัดในสิ่งที่
ถูกต้อง 

L : Learning 

รักเรียนรู้ 

T : Teamwork 

ท างานเป็นทีม 

I : Improvement 

พัฒนาตนเอง 

P : Professional 

ท างานอย่างมืออาชีพ 

O : Order 

มีระเบียบ วินัย 

C : Communication 

สื่อสารถึงกัน 

S : Service Mind 

มีจิตบริการ 
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4. ยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดการพัฒนาคุณภาพ         
การบริหารจัดการภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี ตามหลักธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาและส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการประสานราชการทางการเมือง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติราชการให้มีทักษะที่จ าเป็นในการท างาน (Hard Skills)    
และทักษะเพ่ือความส าเร็จของงาน (Soft Skills) อย่างรอบด้าน  

 
5. เป้าประสงค์ 

1. ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในการประสานราชการ
ทางการเมืองเพ่ือขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี 

2. มีเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ เพ่ือผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับบริการ
ถูกต้อง ทันเวลา และพึงพอใจ 

3. ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มีบุคลากรที่มีความพร้อมในการประสานราชการ
ทางการเมือง เพ่ือขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
6. กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1. ปรับปรุงพัฒนาส านักงานรัฐมนตรีให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization: HPO) โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาเครือข่าย (Network) ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ เพ่ือการท างาน   
อย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3. สร้างจิตส านึก และพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการท างาน (Hard Skills) และ
ทักษะเพ่ือความส าเร็จของงาน (Soft Skills) 

กลยุทธ์ที่  4. การจัดการความรู้ (Knowledge Management) : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(Knowledge Sharing)  

 
7. ตัวช้ีวัด 

1. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการปฏิบัติงานของ   

ส านักงานรัฐมนตรี 
3. ร้อยละและความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ต่อการ   

มีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะเพ่ือการปฏิบัติงาน 
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โครงการ/
กิจกรรม 

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ 

พันธกิจ 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลจัดท าระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อประสานราชการทางการเมือง 

 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ ส านักงานรัฐมนตรี ศธ. 
กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาองค์การ (OD) สร.ศธ. 
กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้
บุคลากร สร.ศธ. 
2. การจัดการความรู้ (KM) :การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KS) 
 

1. การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) 
2. การประเมินผลการปฏิบั ติ ราชการรายบุ คคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
3. การปฏิบัติราชการตามค ารับรองปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

2. พัฒนาและส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ ในการประสานราชการทางการเมืองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

3. พัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติราชการให้มีทักษะที่
จ าเป็นในการท างาน (Hard Skills)และทักษะเพื่อ
ความส าเร็จของงาน (Soft Skills) อย่างรอบด้าน 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตาม
แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อ
ขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

2. มีเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ เพื่อ
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับบริการถูกต้อง 
ทันเวลา และพึงพอใจ 
 

3. ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มีบุคลากรที่มี
ความพร้อมในการประสานราชการทางการเมือง เพื่อขับเคลื่อน
การบริหารราชการ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1. ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง ในการประสานราชการทางการเมืองเพื่อ
ขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี 
 

แผนผังความเชื่อมโยงสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 
เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในการอ านวยการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี 

1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
เพื่อสนับสนุนภารกิจราชการทางการเมืองของรัฐมนตรี 
2. สนับสนุนการท างานของรัฐมนตรี เพื่อขับเคลื่อนการบริหาร
ราชการของรัฐมนตร ี
 

3. พัฒนาและส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ในการประสานราชการทางการเมือง 

 

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการประสาน
ราชการทางการเมือง อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ  
 

วิสยัทัศน์ 

กลยุทธ์ 

2.พัฒนาเครือข่าย (Network) ระบบฐานข้อมูล 
สารสนเทศ เพื่อการท างานอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน 
มีประสิทธิภาพ 
 

3. สร้างจิตส านึก และพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการ
ท างาน (Hard Skills) และทักษะเพื่อความส าเร็จของงาน 
(Soft Skills) 
4. การจัดการเรียนรู้ (Knowledge Management) : 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้(Knowledge Sharing)  
 

1. ปรับปรุงพัฒนาส านักงานรัฐมนตรีให้เป็นองค์กรสมรรถนะ
สูง (High Performance Organization: HPO) โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA)  
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บทที่ 3 
แผนงาน / โครงการตามแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 

ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงาน
รัฐมนตรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษากิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานส านักงานรัฐมนตรี กิจกรรมย่อย
สนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีและประสานนโยบายระหว่างกระทรวง ประกอบด้วย 

1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    9,260,100 บาท 

2. ค่าสาธารณูปโภค          25,000 บาท 

 รวม      9,285,100 บาท 
เพ่ือการด าเนินงานประสานราชการทางการเมือง และอ านวยการเพ่ือขับเคลื่อนการบริหาร

ราชการของรัฐมนตรี ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง อ านาจหน้าที่ และโครงสร้างการบริหารงาน
ภายในของส านักงานรัฐมนตรี ซึ่งก าหนดกรอบไว้ ดังนี้ 

(๑) งานบริหารทั่วไป มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการและงานการประชุมของ
รัฐมนตรีงานบริหารทั่วไป และช่วยอ านวยการของส านักงานรัฐมนตรี  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน            
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(๒) กลุ่มงานประสานการเมือง มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานนโยบายระหว่าง
กระทรวงและประสานกับรัฐสภาตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย การประชาสัมพันธ์ชี้แจงท าความเข้าใจและให้ข้อมูล 
แก่สื่อมวลชน รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนและงานรับข้อร้องเรียนหรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(๓) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงาน วิเคราะห์กลั่นกรอง
และให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรี  ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ ติดตาม 
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและรายงานเพ่ือการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี ประสานงานและติดตามผลการ
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีกับส่วนราชการในสังกัดและองค์กรในก ากับของกระทรวง ปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานรัฐมนตรี ออกเป็น   
1 งาน 2 กลุ่มงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานรัฐมนตรี พ.ศ. 2546 และเพ่ิมเติม              
เพ่ือประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 งานบริหารทั่วไป  มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการ และงานการประชุมของรัฐมนตรี 
งานบริหารทั่วไป และช่วยอ านวยการของส านักงานรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 -  กลุ่มบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านธุรการ สารบรรณ 
ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป งานด้านบริหารงานบุคคล การเงินและงบประมาณ พัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะของ
ส านักงาน งานบันทึกข้อมูล 
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 - กลุ่มช่วยอ านวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ ในการ   
ปฏิบัติราชการของรัฐมนตรี/การพิจารณา กลั่นกรองเรื่อง และประสานข้อมูลกับองค์ กรหลัก  ส่วนราชการ 
หน่วยงานหรือบุคคลที่เสนอเรื่องต่อรัฐมนตรี เช่น การเชิญ นัดหมาย ผลัดเวรเฝ้า งานตรวจพิจารณาหนังสือ    
ก่อนน าเสนอรัฐมนตรีลงนาม งานขออนุญาตใช้ชื่อและต าแหน่งของรัฐมนตรี การยกร่างค าขวัญ ค านิยม          
การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของรัฐมนตรี การจัดท าปฏิทินงานของรัฐมนตรี 

 

 กลุ่มงานประสานการเมือง มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานนโยบายระหว่างกระทรวง 
และประสานกับรัฐสภาตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย การประชาสัมพันธ์ ชี้แจงท าความเข้าใจ และให้ข้อมูล           
แก่สื่อมวลชน รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และงานรับข้อร้องเรียนหรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 - กลุ่มการเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานสนับสนุนการท างานของ
รัฐมนตรี ประสานงานรัฐสภาในการประชุมของฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)          
การประชุมวุฒิสภา (ส.ว.) การประชุมร่วมกันของรัฐสภา การประชุมกรรมาธิการคณะต่างๆ จัดท าค าตอบชี้แจง    
ข้อหารือ ค าตอบกระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ค าเสนอร่างพระราชบัญญัติ กฎหมายต่างๆ 

 -  กลุ่มประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การด าเนินงานเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์นโยบายและภารกิจของรัฐมนตรี วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ด้านการศึกษาที่ส่งผลต่อ          
ฝ่ายการเมือง และเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจง ท าความเข้าใจและให้ข้อมูล             
กับสื่อมวลชน สาธารณชนทั่วไป ผลิตและเผยแพร่ข่าวนโยบายและภารกิจของรัฐมนตรี รวมทั้งด าเนินการ    
ด้านวิเทศสัมพันธ์ 

 -  กลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานเรื่องราว     
ร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่เสนอต่อรัฐมนตรี วิเคราะห์กลั่นกรอง
เสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี ประสานติดตามแก้ไขปัญหา ให้ค าแนะน าและอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อร้องเรียน ด าเนินการในเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ รายงานข้าราชการ
ต้องหาคด ีรายงานข้อเท็จจริง อุทธรณ์ ประสานการด าเนินงานตามขั้นตอนของศาล 

 

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

 -  กลุ่มสนับสนุนวิชาการมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการด 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
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ข้อมูลเชิงวิชาการ ประสานการด าเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีกับส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การด าเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  งานยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงาน 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดจัดกิจกรรม 
เพ่ือยกระดับ และพัฒนาคุณภาพบุคลากร โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
๒. หลักการเหตุผล 

ส านั ก งาน รั ฐมน ตรี  ก ระท รวงศึ กษ าธิ ก าร  เป็ น ส่ วน ราชการในส่ วน กลางขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตรา  ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ได้ก าหนดให้มี
อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง เพ่ือสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่าง
กระทรวง  ซึ่งนับเป็นภารกิจส าคัญที่ส านักงานรัฐมนตรีต้องปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบกับส านักงานรัฐมนตรี ในฐานะส่วนราชการที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐให้
ความส าคัญ และมุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านระบบ
บริหารจัดการองค์กร การให้บริการที่ดี การพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมให้บุคคลในภาครัฐเป็นผู้ปฏิบัติงาน     
ที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และพร้อมอุทิศตนเพ่ือผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการ ได้อย่างเต็ม
ความสามารถ 

  ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานรัฐมนตรี  สามารถสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
ของรัฐมนตรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นส่วนราชการที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี  มีบุคลากรที่มีคุณภาพ       
มีสัมพันธภาพและเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ส านักงานรัฐมนตรี จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
ศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือพัฒนาส านักงานรัฐมนตรี ให้เป็นส่วนราชการที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

๓.๒ เพ่ือฝึกอบรม เพ่ิมพูนความรู้  ทั กษะความสามารถบุคลากรส านักงานรัฐมนตรี               
ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติราชการที่สูงขึ้น โดยยึดหลักและปฏิบัติตามค่านิยมร่วมขององค์กร 

๓.๓ เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ          
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในเส้นทางตามรอยพระบาท 

๓.๔ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันและกับเครือข่ายการปฏิบัติงาน       
ได้มีโอกาสศึกษา ดูงาน หน่วยงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาการท างาน 

๓.๕ เพ่ือพัฒนาส านักงานรัฐมนตรี ให้เป็นส่วนราชการที่มีภาพลักษณ์ที่ดี บุคลากรมีคุณภาพ   
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ 
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๔.  เป้าหมาย 
๔.๑  เชิงคุณภาพ 

๔.๑.๑ ส านักงานรัฐมนตรี   เป็นส่วนราชการที่มีการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ   
การบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) 

๔.๑.๒ บุคลากรของส านักงานรัฐมนตรี  มีสมรรถนะในการปฏิบัติราชการที่สูงขึ้น ยึดหลักและ
ปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร 

๔.๑.๓ บุคลากรของส านักงานรัฐมนตรี มีแนวคิดและหลักการในการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔.๑.๔ บุคลากรของส านักงานรัฐมนตรี  มีความสามัคคี  เกื้อกูล ร่วมปฏิบัติงานด้วยความผาสุกและ
มีสัมพันธภาพกับเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างดียิ่ง     

๔.๑.๕ ส านักงานรัฐมนตรี   เป็นส่วนราชการที่มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นองค์กรประสิทธิภาพด้าน     
การประสานราชการทางการเมือง ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ 

 ๔.๒  เชิงปริมาณ   
 ส านักงานรัฐมนตรี จัดกิจกรรม  ๒  กิจกรรม ได้แก ่
   กิจกรรมที่ 1การพัฒนาองค์การ(OD) สร.ศธ. 
   กิจกรรมที่ 2การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนความรู้บุคลากรส านักงานรัฐมนตรี 
        เป้าหมายการด าเนินการ 

1) บุคลากรส านักงานรัฐมนตรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 และ ๒ 
2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี 

๕.  วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินการ 

เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการฯ  ส านักงานรัฐมนตรี ได้ก าหนดการ
จัดกิจกรรม 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 

๖.  ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 

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

ต.ค.
59 

พ.ย.
59 

ธ.ค.
59 

ม.ค.
60 

ก.พ.
60 

มี.ค.
60 

เม.ย.
60 

พ.ค.
60 

มิ.ย.
60 

ก.ค.
60 

ส.ค.
60 

ก.ย.
60 

๑. เสนอขอความเห็นชอบและ 
ขออนุมัติโครงการ 

            

๒. แต่งตั้งคณะท างาน /  
 มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

            

๓. การพัฒนาองค์การ (OD) 
ส านักงานรัฐมนตรี  

            

๔. การพัฒนาศักยภาพและ
เพ่ิมพูนความรู้บุคลากร สร. 
(ประชุมเชิงปฏิบัติการ/       
การจัดการความรู้) 

            

๘. จัดท าสรุปรายงานการ
ด าเนินการ และเผยแพร่ 

            

 
๗.  งบประมาณ 

  โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านั กงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดกรอบงบประมาณ จ านวน  7๐๐,๐๐๐  บาท  (เจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยจ าแนก
รายกิจกรรม ได้ดังนี้ 
 งบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาองค์การ (OD) ส านักงานรัฐมนตรี        งบประมาณ    50๐,๐๐๐   บาท 
กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนความรู้บุคลากร สร.ศธ.งบประมาณ   20๐,๐๐๐   บาท 

   - ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรส านักงานรัฐมนตรี 
   - การจัดการความรู้  

ทั้งนี้ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
๘.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
 คณะท างาน / กลุ่มงาน ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

๙.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

  ๙.๑ จ านวนบุคลากรส านักงานรัฐมนตรีที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
๙.๒ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ ๑ และ ๒ ไม่น้อยกว่าระดับดี 
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๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ บุคลากรส านักงานรัฐมนตรีได้รับการพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถในการ
ประสานราชการทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง 

๑๐.๒ บุคลากรส านักงานรัฐมนตรีสามารถน าศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่องาน 

๑๐.๓ ส านักงานรัฐมนตรี เป็นองค์กรคุณภาพในการประสานราชการทางการเมือง 
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 บทที่ 4 
บทสรุป 

 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นปีเริ่มต้นของแผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งเป็นกรอบ ทิศทางในการปฏิบัติราชการของส านักงาน
ปลัดกระทรวง การท าแผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวง แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
  ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะส่วนราชการส่วนกลาง และไม่ได้มีฐานะเป็น
นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน อาศัยเบิกจ่ายงบประมาณจากส านักงาน
ปลัดกระทรวง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้นตามนโยบายของรัฐมนตรี   
และทิศทางกรอบการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวง ดังกล่าวด้วย 
  ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงานรัฐมนตรี ได้มีก าหนด
วิสัยทัศน์ขององค์กร เพ่ือสนับสนุนภารกิจในการบริหารราชการของรัฐมนตรี ให้มีประสิทธิภาพและเป้าหมาย
ชัดเจนขึ้นจากเดิม 
วิสัยทัศน์ 
  “เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในการอ านวยการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี” 
  โดยมีพันธกิจที่สอดคล้องสัมพันธ์กับอ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ใน 4 พันธกิจได้แก ่
พันธกิจ 

1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เพ่ือสนับสนุนภารกิจราชการ
ทางการเมืองของรัฐมนตรี 

2. สนับสนุนการท างานของรัฐมนตรี เพ่ือขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี 
3. พัฒนาและส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการประสานราชการ             

ทางการเมือง 

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการประสานราชการทางการเมือง อย่างราบรื่น                    
มีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์ 

1. ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในการประสานราชการ
ทางการเมืองเพ่ือขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี 

2. มีเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ เพ่ือผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับบริการ
ถูกต้อง ทันเวลา และพึงพอใจ 

3. ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มีบุคลากรที่มีความพร้อมในการประสานราชการ
ทางการเมือง เพ่ือขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สร.ศธ.                                                                หน้า ๑๘ 
 

  

ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดการพัฒนาคุณภาพ               
การบริหารจัดการภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี ตามหลักธรรมาภิบาล 

 กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงพัฒนาส านักงานรัฐมนตรีให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (HPO) โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการประสานราชการทางการเมือง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเครือข่าย (Network) ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ เพ่ือการท างาน   
อย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติราชการให้มีทักษะที่จ าเป็นในการท างาน (Hard Skills)         
และทักษะเพ่ือความส าเร็จของงาน (Soft Skills) อย่างรอบด้าน 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างจิตส านึก และพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการท างาน (Hard Skills) และ
ทักษะเพ่ือความส าเร็จของงาน (Soft Skills) 
กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการเรียนรู้ (Knowledge Management) : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ทั้งนี้ ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มอบหมายภารกิจให้ บุคลากรได้มีส่วน
รับผิดชอบด าเนินการอย่างชัดเจน มีค าสั่งมอบหมาย งาน โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งมีการติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
วิสัยทัศน์ 

 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ และผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึด         
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษา   ตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ค่านิยม TEAMWINS 
T = Teamwork การท างานเป็นทีม 
E = Equality of Work ความเสมอภาคในการท างาน 
A = Accountability ความรับผิดชอบ 
M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ 
W = Willingness ความมุ่งม่ันตั้งใจท างานอย่างเต็มศักยภาพ 
I = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

 S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ 
เป้าประสงค์รวม 

1. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ 
1.1พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
1.2 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาและส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร การ

บริการและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ 
2.1พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการศึกษาให้ครอบคลุมมีเสถียรภาพ ตอบสนองความต้องการ

ใช้งาน 

ภาคผนวก ก 



2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบันและทันต่อการ
ใช้งาน 

2.3 สร้างสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก 
2.4 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการท างานและการบริการให้มีประสิทธิภาพ 
2.5 จัดหาทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ในการบริหาร การบริการ และการเรียนรู้ อย่าง

พอเพียง ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้และจัดการองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 
กลยุทธ์ 

 3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ 
การวัด ประเมินผลให้ทันกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
 3.2ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างอาชีพ สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 3.4พัฒนางานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

กลยุทธ์ 
 4.1ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษา  
 4.2สนับสนุนให้ผ ู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งในระบบและนอกระบบให้ผู้เรียนตามสิทธิที่ก าหนดไว้ 

4.3. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และเป้าหมาย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 
5.1พัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        

ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
5.2 ปรับปรุงระบบการประเมินวิทยฐานะและสมรรถนะครูให้สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
5.3 พัฒนาข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย

รวมทั้งน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการพัฒนา 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

นวผ.ช านาญการ(เลขท่ี ตน. 10) 
 นายชัยวัฒน์  เดชรักษา 

นจท.ปฏิบัติการ (เลขท่ี ตน. 8) 
 น.ส.ศริญญา กุลประดิษฐ์(ช่วยราชการ) 

นวช.กศ.ช านาญการพิเศษ 

 
 

 

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ 
 นางอาศิรา สุสันหกนก 

นวช.กศ.ช านาญการ (เลขที่ ตน. 25) 
 น.ส.บุษยากร กิตติวานิช 

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

นวผ.ปฏิบัติการ (เลขท่ี ตน. 26) 
 น.ส.วันจันทร์  จงโวหาร 
   นวช.กศ.ปฏิบัติการ (เลขที่ ตน. 28) 

 
 

 
 
 

นางรักขณา  ตัณฑวุฑโฒ 
หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี (เลขที่ ตน.1) 

 
- ว่าง - 

นวผ.เชี่ยวชาญ (เลขที่ ตน.2) 
 

กลุ่มการเมือง 
 นางดวงรัตน์ นิรัตติวงศกรณ์ 
นวผ.ช านาญการพเิศษ (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 
   นปชส.ช านาญการพิเศษ(เลขท่ี ตน. 16) 
 น.ส.อรพรรณ ฤทธิ์มั่น 
   นวท.ปฏิบัติการ(เลขท่ี ตน. 1๗) 
 น.ส.นวรัตน์ รามสูต  
   นปชส.ช านาญการ(เลขท่ี ตน. 22) 

 
 
 

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

นจท.ช านาญการ(เลขท่ี ตน. 21) 
 นายวีระ  ดา่นพณิชยส์กลุ 

พนักงานวิเคราะห์จัดเก็บเอกสาร 

 
 

 
 

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

จธก.ปฏิบัติงาน(เลขที ่ตน. 6) 
 นายชาญชัย เตียวัฒนรัฐติกาล 
  นจท.ปฏิบัติการ(เลขท่ี ตน. 11) 
 น.ส.ทิวะดี ทองด ี

จธก.ช านาญงาน(เลขที่ ตน. 12) 
 นางวีระวัลย์ พรหมานุวัต ิ

จธก.ช 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 

อัตราก าลัง ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 

ลูกจ้างประจ า สร. 
นายณรงค์  มีถาวร พนักงานขับรถยนต์ ส2 
นายพีรวัส  มีมาก พนักงานขับรถยนต์ ส2 

ภาคผนวก ข 



 
รายช่ือลูกจ้าง 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล ปฏิบัติหน้าที่ 
1 นายขวัญพงศ์  บุญภูพิพัฒน์ บริหารงานทั่วไป 
2 นายพิพัฒน์  น่วมทอง บริหารงานทั่วไป 

3 นางสาวกรณิกา  ไทยเหนือ บริหารงานทั่วไป 

4 นางสาวพุธิตา  ชูเรือง บริหารงานทั่วไป 

5 นางกุลวดี  ใจยวน บริหารงานทั่วไป 

6 ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล  จ าปาเหลือง บริหารงานทั่วไป 

7 นายยุทธพงษ์  เลือกกลั่นดี ประชาสัมพันธ์ 
8 นายอมร  ขอประเสริฐสุข พนักงานขับรถยนต์ 
9 นางสาววารี  สรพาย บริการ 
10 นางสาววนิดา  ธรรมกิจ บริการ 

11 นางสาวกัญจนพร  ทบวัน บริการ 

12 นางสาวสุพรรณ  ชัยเงิน บริการ 

13 นางสาวพรพรหม  นาคะสิริ บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 



 

 

 

ค าสั่งส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
ที่   ๘๐    /๒๕๕9 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 
เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี

ประสิทธิภาพ น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม จึงแต่งตั้งคณะท างานโดยมีองค์ประกอบ 
ดังนี้ 

๑. นางรักขณา  ตัณฑวุฑโฒ ที่ปรึกษา 
๒. นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ ที่ปรึกษา 
๓. นางสาวศิริรัตน์  ทิวะศิริ หัวหน้าคณะท างาน 
๔. นางดวงรัตน์  นิรัตติวงศกรณ์ คณะท างาน 
๕. นายก าพล  พลาอุไรกุล คณะท างาน 
๖. นายญาณทัธ  สิริวัฒน์ คณะท างาน 
๗. นายบัลลังก์  โรหิตเสถียร คณะท างาน 
๘. นางสาววิริยา  ไชยคุปต์ คณะท างาน 
9. นางสาวนวรัตน์  รามสูต คณะท างาน 
10. ว่าที่ร้อยตรี นรินทร์ ก้อนแก้ว คณะท างาน 
11. นางสาววันจันทร์  จงโวหาร คณะท างาน 
12. นางสาวประภัสสร  ราชม ี คณะท างาน 
13. นายชาญชัย  เตียวัฒนรัฐติกาล คณะท างานและเลขานุการ 
๑4. นายธิติกาญจน์  ยิ้มสงวน คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะท างานมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑. ศึกษา วิเคราะห์นโยบายของรัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

2. จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 2.1วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ประเด็นที่แสดงถึงจุดแข็งและ
โอกาส จุดอ่อน และอุปสรรค ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักงานรัฐมนตรี 
                                                                           / 2.2ทบทวน 
 

ภาคผนวก ง 


