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ค ำน ำ 
 
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามกรอบกฎหมาย 
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง         
การระดมความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในส านักงานรัฐมนตรี เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทาง   
การด าเนินงานขององค์กรให้ครอบคลุม การปฏิบัติราชการตามพันธกิจ อ านาจหน้าที่ ให้บรรลุผล            
ในการประสานราชการทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ 

  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีเป้าหมายเพ่ือเป็นกลไกส าคัญ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
โดยมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเป้าหมายการพัฒนาประเทศในภาพรวม รวมทั้ง         
เป็นกรอบการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับส านัก ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นเอกภาพ 
เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป 

  

 

ส านักงานรัฐมนตรี ศธ.  
มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 
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สำรบัญ 

บทที่ ๑ บทน ำ                  ๑ 

 ความเป็นมา                 ๑ 

 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ             ๑ 

 ภารกิจและอ านาจหน้าที่ของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ           ๑ 

 กฎหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   ๒ 

บทที่ ๒ สำระส ำคัญแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓                            ๑๑ 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis)           ๑๑ 

 วิสัยทัศน์                ๑๒ 

 พันธกิจ                 ๑๒ 

 ค่านิยมร่วม                ๑๒ 

 ยุทธศาสตร์                   ๑๓ 

 เป้าประสงค์                ๑๓ 

 กลยุทธ์                 ๑๓ 

 ตัวชี้วัด                 ๑๓ 

 แผนผังความเชื่อมโยงสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ           ๑๔ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

บทที่ ๓  แผนงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓         ๑๕ 

บทที่ ๔ บทสรุป                 ๒๑ 
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บทที่ 1 
บทน า 

1. ความเป็นมา 
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นการด าเนินการตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๙ การบริหารราชการ
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า  
(๒) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา 

และงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ  

(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามเกณฑ์ 
และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน    
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่ต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการ
ให้เหมาะสม 

อนึ่ง ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ก่อนเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีงบประมาณถัดไป) 

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
 2.1 เพ่ือใช้ เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ                
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดเอกภาพในการปฏิบัติงาน 
 2.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

2.3 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารงาน ก ากับติดตาม และประเมินความส าเร็จของการปฏิบัติ
ราชการของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

๓. ภารกิจและอ านาจหน้าที่ของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
ส านักงานรัฐมนตรี และการบังคับบัญชาไว้ในมาตรา 19 ว่า “ส านักงานรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการ
ทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของส านักงานรัฐมนตรี ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ
จะให้มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี ซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติ   
ราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได้” 
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 ทั้งนี้  กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546              
ได้ก าหนดให้ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 ๑. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องเพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบ  
การวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี 
 ๒. สนับสนุนการท างานของรัฐมนตรีในการด าเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี 
รัฐสภาและประชาชน 
 ๓. ประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอ่ืนทางการเมือง 
 ๔. ประสานงานและติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีกับส่วนราชการในสังกัดและ
องค์กรในก ากับของกระทรวง 
 ๕. ด าเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี 
 ๖. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานรัฐมนตรี หรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

4. กฎหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 4.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 4.1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

 มาตรา ๕๐ บุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (๒) ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินรวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (๓) ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 (๔) เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 
 (๕) รับราชการทหารตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 (๖) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน และไม่กระท าการใดที่อาจ
ก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม 
 (๗) ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศเป็นส าคัญ 
 (๘) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม 
 (๙) เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 (๑๐) ไม่รว่มมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
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 มาตรา ๕๔ รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่
ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง
เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้     
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัด
การศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการ    
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ
ได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชน
ได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ตามความถนัดของตนให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า    
ในการศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่
กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการ
ลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการ
กองทุนเป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

 มาตรา ๒๕๗ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ต้องด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ 
 (๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า 
 (๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 มาตรา ๒๕๘ ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้ 
 ก. ด้านการเมือง 
 ... 
 ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
  (๑) ให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและ
การจัดท าบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน 
 (๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้
เป็นระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน 
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  (๓) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผน
ก าลังคนภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ โดยต้องด าเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจ
ของหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน 
 (๔) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพ่ือจูงใจให้ผู้มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ
และผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องโดยคิดถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ  เพ่ือให้          
การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกัน
บุคลากรภาครัฐจากการใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา 
 (๕) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ มีความคล่องตัว เปิดเผย 
ตรวจสอบได ้และมีกลไกในการป้องกันการทุจริตทุกข้ันตอน 

 ค. ด้านกฎหมาย 
 ... 

 ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม 
 … 

 จ. ด้านการศึกษา 
 (๑) ให้สามารถเริ่มด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา
ตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา    
ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 (๒) ให้ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนตามมาตรา ๕๔ วรรคหก ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
 (๓) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ      
ผู้ประกอบวิชาชีพครู 
 (๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด
และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ
และระดับพื้นท่ี 

 ฉ. ด้านเศรษฐกิจ 
 … 

 ช. ด้านอื่น ๆ 
 … 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ สร.ศธ.                                                                หน้า ๕ 
 

 มาตรา ๒๖๑ ในการปฏิรูปตามมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา ให้มีคณะกรรมการที่มี
ความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งด าเนินการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะและร่างกฎหมาย        
ที่เก่ียวข้องในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีด าเนินการต่อไป 

 ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน     
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และให้คณะกรรมการด าเนินการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะและร่างกฎหมาย   
ให้แล้วเสร็จและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสองปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ      
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ อนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ โดยประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลง
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา จ านวน ๒๕ คน มี
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการฯ นี้ ได้สิ้นสุดภารกิจแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

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

เพ่ือให้ระบบราชการสนองตอบการพัฒนาประเทศและการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น     
โดยก าหนดให้การบริหารราชการแนวใหม่ต้องมีการก าหนดนโยบายเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้
สามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน โดยมีกรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป็นแนวทางในการบริหารราชการ 

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

 4.1.3  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
มาตรา ๑๐ การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตาม

พระราชบ ัญญ ัตินี้ โดยให้มีหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 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 
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มาตรา ๑๙  ส านักงานรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการ
รัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานรัฐมนตรี ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และจะให้มี
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการรัฐมนตรีก็ได้ 

 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 านักงบประมาณ ร่วมกันจัดท าแผนบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งรัฐบาลชุดนี้ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีสาระส าคัญโดยสังเขป ดังนี้ 

    นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 
    ๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    ๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 

๓. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  
๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
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๖. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
๑๐. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  

นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง  
๑. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน  
๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
๓. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  
๔. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  
๕. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  
๖. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑  
๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและ 
    ฝ่ายราชการประจ า 
๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้  
๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  
๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  
๑๒. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และ 
      การด าเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

    เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในแผนบริหารราชการแผ่นดินตามวรรคหนึ่งแล้ว      
ให้มีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการ ที่จะต้องด าเนินการจัดท าภารกิจให้เป็นไปตามแผน      
การบริหารราชการแผ่นดินนั้น 

4.2 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้ด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ    
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประกาศ ณ 
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย       
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” มีองค์ประกอบของการประเมินผลการพัฒนา        
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

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

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

  ๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
      มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหาร
จัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยใน
ทุกระดับ 

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

  ๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ   
มีคุณภาพ มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน
มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น      
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน 
ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท า 
เพ่ือส่วนรวม 
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  ๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ     
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ 

  ๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน      
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ ยึดหลักธรรมาภิบาล 
มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา 

 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ความว่า 

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ          
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน 
เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ ดังนี้ 

 หลักการ 
 ๑. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
 ๒. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ภูมิภาคให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน          
ตามนโยบายประชารัฐ 

 ระดับก่อนอนุบาล 
 เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 

 ระดับอนุบาล 
 เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่ส าคัญ
ด้านต่างๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและประเมินตนเอง 

 ระดับประถมศึกษา 
 มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 ๑. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
 ๒. เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
 ๓. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร 
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 ๔. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
หรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูด้วยการ
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากข้ึน 
 ๕. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 ๖. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
 ๗. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
 ๘. จัดให้มีโครงการ ๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

 ระดับมัธยมศึกษา 
 มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 ๑. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
 ๒. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า 
เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 

 ระดับอาชีวศึกษา 
 มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชน ภูมิภาคหรือ
ประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 ๑. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 ๒. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
 ๓. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับในการสร้างอาชีพ 
 ๔. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่ส าเร็จหลักสูตร สามารถมีงานท า ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 ๑. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
 ๒. จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

 อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function) งานในเชิง
ยุทธศาสตร์  (Agenda) และงานในเชิ ง พ้ื นที่  (Area) ซึ่ งได้ ด า เนิ นการอยู่ ก่อนนั้ น  หากรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นอกเหนือจากที่ก าหนด          
หากมีความสอดคล้องกับหลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จะต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็ นรูปธรรม
ด้วยเช่นกัน 
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บทที่ 2 
สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร : SWOT Analysis 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. เป็นองค์กรที่มีภารกิจด้านอ านวยการราชการ 
    ทางการเมือง เพ่ือสนับสนุนภารกิจรัฐมนตรี 
2. ด้านบุคลากรมีความสามารถเฉพาะตัว 

-  มีความพร้อมและยอมรับการเปลี่ยนแปลง  
-  มีจิตบริการ  
-  มีความมุ่งมั่น อดทน  
-  มีความรับผิดชอบในการท างาน  
-  มีการท างานเป็นทีม  

3. ใกล้ชิดกับข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมโยงกับ
ทุกองค์กรในกระทรวงศึกษาธิการ 

4. เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับข้าราชการการเมืองของ
กระทรวงศึกษาธิการ   

1.  ลักษณะงานเป็นงานประจ า ท าให้บุคลากรขาด
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน 

2.  ด้านบุคลากรต้องเพ่ิมพูนทักษะ เพื่อความส าเร็จ     
ของงาน (Soft Skills) อย่างรอบด้าน 

3.  การบริหารอัตราก าลังและการใช้บุคลากรตามศักยภาพ
ยังไม่เหมาะสม 

4. ยังมีข้อจ ากัดในการปรับปรุง/พัฒนา เพื่อรองรับ      
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (งบประมาณ
สนับสนุน) 

5. การมอบหมายงานยังไม่เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของบุคลากรเท่าที่ควร ท าให้การกระจายงาน          
ยังขาดความสมดุล 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. กฎกระทรวง และนโยบายส าคัญของรัฐมนตรี          
ให้ส านักงานรัฐมนตรีปฏิบัติงานตามภารกิจ            
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย/การบริหารราชการของรัฐมนตรี 

2. เป็นองค์กรที่มีบทบาท หน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง 
ท าให้ได้รับการดูแล รบัผิดชอบและให้ค าปรึกษา แนะน า
ในการด าเนินงานทางการเมืองอยู่เสมอ  

3. บุคลากรส านักงานรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่เชื่อมโยง/
สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรหลัก องค์กรในก ากับ 
และหน่วยงานภายนอก ทุกองค์กรให้การยอมรับ        
และเกิดความภาคภูมิใจ  

4. มีข้อก าหนด หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ท าให้องค์กรมีแนวทางที่ชัดเจนในการ
ปฏิบัติราชการได้บรรลุเป้าหมาย  

1. มีปริมาณงานที่นอกเหนือภารกิจหลัก บางครั้งส่งผลต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ประจ า 

2. ค าบัญชา/สั่งการ โดยมีเงื่อนไขความเร่งด่วนของเวลา 
ท าให้ต้องชะลองานปกติเพ่ือท างานเร่งด่วนก่อน 

3. บทบาทและสถานภาพของส านักงานรัฐมนตรีที่แตกต่าง
จากส่วนราชการอ่ืน ท าให้บุคลากรส านักงานรัฐมนตรี   
มีลักษณะเฉพาะ ส่งผลต่อการบริหารงาน 

4. ส านักงานรัฐมนตรี ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ท าให้ขาด
ความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ 
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1. วิสัยทัศน์ 

 “เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในการอ านวยการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี” 

๒. พันธกิจ 
 1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน เพ่ือสนับสนุนภารกิจราชการทางการเมือง
     ของรัฐมนตรี 
 2. สนับสนุนการท างานของรัฐมนตรี เพ่ือขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี 
 3. พัฒนาและส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการประสานราชการทางการเมือง 
 4. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการประสานราชการทางการเมือง อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ  

๓. ค่านิยมร่วม : POLITICS 
 ส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดแนวปฏิบัติเป็นค่านิยมขององค์กร เพ่ืออ านวยการ
ขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรีให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLITICS 

I : Integrity 
ซ่ือสัตย์ ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

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 ตามแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี ตามหลักธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาและส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการประสานราชการทางการเมือง    
อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

5. เป้าประสงค์ 
1. ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในการประสานราชการทางการเมือง

เพ่ือขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี 
2. มีเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ เพ่ือผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับบริการถูกต้อง 

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 างานอย่างต่อเนื่อง 

เป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างจิตส านึก และพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการท างาน (Hard Skills) และทักษะ     

เพ่ือความส าเร็จของงาน (Soft Skills) 
กลยุ ท ธ์ ที่  4  การจั ด การความ รู้  (Knowledge Management) : การแลก เปลี่ ยน เรี ยน รู้ 

(Knowledge Sharing)  

7. ตัวช้ีวัด 
1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการปฏิบัติงานของส านักงานรัฐมนตรี 
2. ร้อยละและความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ต่อการมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาทักษะเพ่ือการปฏิบัติงาน 
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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. การประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
 
 

2. พัฒนาและส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  
มาใช้ในการประสานราชการทางการเมืองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

3. พัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติราชการให้มีทักษะ    
ที่จ าเป็นในการท างาน (Hard Skills) และทักษะ    
เพื่อความส าเร็จของงาน (Soft Skills) อย่างรอบด้าน 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ          
ตามแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อ
ขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

2. มีเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ เพื่อ
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับบริการถูกต้อง 
ทันเวลา และพึงพอใจ 
 

3. ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มีบุคลากร   
ที่มีความพร้อมในการประสานราชการทางการเมือง 
เพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1. ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง ในการประสานราชการทางการเมือง
เพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี 
 

แผนผังความเชื่อมโยงสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 
ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 
เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในการอ านวยการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี 

1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
เพื่อสนับสนุนภารกิจราชการทางการเมืองของรัฐมนตรี 
2. สนับสนุนการท างานของรัฐมนตรี เพื่อขับเคลื่อนการบริหาร
ราชการของรัฐมนตรี 
 

3. พัฒนาและส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  
มาใช้ในการประสานราชการทางการเมือง 

 

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการประสาน
ราชการทางการเมือง อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ  
 

วิสยัทัศน์ 

กลยุทธ์ 

2.พัฒนาเครือข่าย (Network) ระบบฐานข้อมูล 
สารสนเทศ เพื่อการท างานอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน 
มีประสิทธิภาพ 
 

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

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

แผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ 
 

 ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ของส านักงานรัฐมนตรี 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานส านักงานรัฐมนตรี กิจกรรมย่อย
สนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีและประสานนโยบายระหว่างกระทรวง ประกอบด้วย 

1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ     ๓,๖๓๑,๘๐๐  บาท 

2. ค่าสาธารณูปโภค           ๑๐,๐๐๐  บาท 

3. งบลงทุน                             1๘๒,๒00  บาท 

 รวม       3,๘๒4,๐00  บาท 

เพ่ือการด าเนินงานประสานราชการทางการเมือง และอ านวยการเพ่ือขับเคลื่อนการบริหารราชการของ
รัฐมนตรี ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามนโยบายที่ เกี่ยวข้อง อ านาจหน้าที่ และโครงสร้างการบริหารงานภายใน     
ของส านักงานรัฐมนตรี ซึ่งก าหนดกรอบไว้ ดังนี้ 

  (๑) งานบริหารทั่วไป มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการและงานการประชุมของรัฐมนตรี 
งานบริหารทั่วไป และช่วยอ านวยการของส านักงานรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

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

  (๓) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงาน วิเคราะห์กลั่นกรอง และ   
ให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรี  ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ ติดตาม       
ความเคลื่อนไหวทางการเมือง และรายงานเพ่ือการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี  ประสานงานและติดตามผล      
การด าเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีกับส่วนราชการในสังกัดและองค์กรในก ากับของกระทรวง ปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานรั ฐมนตรี ออกเป็น   
1 งาน 2 กลุ่มงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานรัฐมนตรี พ.ศ. 2546 และเพ่ิมเติม              
เพ่ือประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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 งานบริหารทั่วไป  มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการ และงานการประชุมของรัฐมนตรี 
งานบริหารทั่วไป และช่วยอ านวยการของส านักงานรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน    
ของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

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

 - 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 กฎหมายต่าง  ๆ

 -  กลุ่มประชาสัมพันธ์  มีหน้ าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานเพ่ื อการ
ประชาสัมพันธ์นโยบายและภารกิจของรัฐมนตรี วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ด้านการศึกษาที่ส่งผลต่อฝ่าย
การเมือง และเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจง ท าความเข้าใจและให้ข้อมูลกับ
สื่อมวลชน สาธารณชนทั่วไป ผลิตและเผยแพร่ข่าวนโยบายและภารกิจของรัฐมนตรี รวมทั้งด าเนินการด้าน
วิเทศสัมพันธ์ 

 -  กลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ 
ร้องเรียน ร้องขอความช่วยเหลือของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่เสนอต่อรัฐมนตรี วิเคราะห์กลั่นกรอง       
เสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี ประสานติดตามแก้ไขปัญหา ให้ค าแนะน าและอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อร้องเรียน ด าเนินการในเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ รายงานข้าราชการ
ต้องหาคดี รายงานข้อเท็จจริง อุทธรณ์ ประสานการด าเนินงานตามขั้นตอนของศาล 
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 กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงาน วิเคราะห์ กลั่นกรอง 
และให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรี ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ ติดตาม 
ความเคลื่อนไหวทางการเมือง และรายงานเพ่ือการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน        
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 -  กลุ่มสนับสนุนวิชาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานสนับสนุน      
การท างานของรัฐมนตรี ประสาน วิเคราะห์ กลั่นกรองและเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี เกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจ
ของรัฐมนตรีในงานวิชาการ การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน วิเคราะห์ กลั่นกรองและประสานการ       
เสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีในส่วนงานขององค์กรหลัก หน่วยงานในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ วิเคราะห์ 
กลั่นกรองเรื่องจากส านักนายกรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านั กเลขาธิการคณะรัฐมนตรี         
ส านักงบประมาณ หน่วยงานภายนอกท่ีเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรี ด าเนินการแจ้งมติคณะรัฐมนตรี การเก็บรักษามติ 
กฎ ระเบียบต่างๆ จัดเตรียมข้อมูลเชิงวิชาการ ประสานการด าเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีกับส่วนราชการ       
ในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การด าเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี งานยุทธศาสตร์ 
แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงาน 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดจัดกิจกรรม       
เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพบุคลากร โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

๒. หลักการเหตุผล 

 ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เป็นส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ         
ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ได้ก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ
ราชการทางการเมือง เพ่ือสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง ซึ่งนับเป็นภารกิจส าคัญ
ที่ส านักงานรัฐมนตรีต้องปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับส านักงานรัฐมนตรี ในฐานะ
ส่วนราชการที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐให้ความส าคัญ และมุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านระบบบริหารจัดการองค์กร การให้บริการที่ดี การพัฒนา
บุคลากร และส่งเสริมให้บุคคลในภาครัฐเป็นผู้ปฏิบัติงานที่พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และพร้อมอุทิศตน
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการ ได้อย่างเต็มความสามารถ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานรัฐมนตรี สามารถสนับสนุนการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรี 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นส่วนราชการที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีสัมพันธภาพและ
เครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ส านักงานรัฐมนตรี จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการขึ้น 
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๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือพัฒนาส านักงานรัฐมนตรี ให้เป็นส่วนราชการที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

๓.๒ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะความสามารถบุคลากรส านักงานรัฐมนตรี ให้มีสมรรถนะ             
ในการปฏิบัติราชการที่สูงข้ึน โดยยึดหลักและปฏิบัติตามค่านิยมร่วมขององค์กร 

๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันและกับเครือข่ายการปฏิบัติงาน         
ได้มีโอกาสศึกษา ดูงาน หน่วยงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาการท างาน 

๓.๔ เพ่ือพัฒนาส านักงานรัฐมนตรี ให้เป็นส่วนราชการที่มีภาพลักษณ์ที่ดี บุคลากรมีคุณภาพ       
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ 

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 มีความสามัคคี เกื้อกูล ร่วมปฏิบัติงานด้วยความผาสุกและ  
มีสัมพันธภาพกับเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างดียิ่ง     

๔.๑.๔ ส านักงานรัฐมนตรี เป็นส่วนราชการที่มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นองค์กรประสิทธิภาพด้านการ
ประสานราชการทางการเมือง ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ 

 ๔.๒  เชิงปริมาณ   
        ส านักงานรัฐมนตรี จัดกิจกรรม ๒ กิจกรรม ได้แก่ 
          กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาองค์การ (OD) สร.ศธ. 
          กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนความรู้บุคลากรส านักงานรัฐมนตรี 
        เป้าหมายการด าเนินการ 
                             1) บุคลากรส านักงานรัฐมนตรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 และ ๒   
                               2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี 

๕.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๙.๑ จ านวนบุคลากรส านักงานรัฐมนตรีที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
 ๙.๒ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ ๑ และ ๒ ไม่น้อยกว่าระดับดี 
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๖.  วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินการ 
 เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการฯ ส านักงานรัฐมนตรี ได้ก าหนดการจัดกิจกรรม 
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 

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 
 ก าหนดด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
โดยก าหนดระยะเวลาการจัดรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลาด าเนินการ  (เดือน) 

ต.ค.
๖๒ 

พ.ย.
๖๒ 

ธ.ค.
๖๒ 

ม.ค.
6๓ 

ก.พ.
6๓ 

มี.ค.
6๓ 

เม.ย
6๓ 

พ.ค.
6๓ 

มิ.ย.
๖๓ 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย.
63 

๑. เสนอขอความเห็นชอบและ 
ขออนุมัติโครงการ 

            

๒. แต่งตั้งคณะท างาน /  
 มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

            

๓. การพัฒนาองค์การ (OD) 
ส านักงานรัฐมนตรี  

            

๔. การพัฒนาศักยภาพและ
เพ่ิมพูนความรู้บุคลากร สร. 
(ประชุมเชิงปฏิบัติการ/       
การจัดการความรู้) 

            

๘. จัดท าสรุปรายงาน 
การด าเนินการ และเผยแพร่ 
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๘.  งบประมาณ 
 โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ก าหนดกรอบงบประมาณ จ านวน  7๐๐,๐๐๐  บาท  (เจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยจ าแนกรายกิจกรรม 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 

9.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
๙.๑  ประเด็นความเสี่ยง 

 บุคลากรของส านักงานรัฐมนตรีไม่สามารถเข้าร่วมได้ทุกกิจกรรมที่จัดตามโครงการ เนื่องจากมีภารกิจ
ต้องติดตามรัฐมนตรีไปปฏิบัติหน้าที่ 

๙.๒  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 แจกเอกสารที่ใช้ประกอบการประชุม และแจ้งเวียนสรุปผลการประชุมให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมทราบ 

๑๐.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ๑๐.๑ จ านวนบุคลากรส านักงานรัฐมนตรีที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
 ๑๐.๒ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ ๑ และ ๒ ไม่น้อยกว่าระดับดี 

๑๑.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๑.๑ บุคลากรส านักงานรัฐมนตรีได้รับการพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถในการประสานราชการ
ทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง 
 ๑๑.๒ บุคลากรส านักงานรัฐมนตรีสามารถน าศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลต่องาน 
 ๑๑.๓ ส านักงานรัฐมนตรี เป็นองค์กรคุณภาพในการประสานราชการทางการเมือง 
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บทที่ 4 
บทสรุป 

 
 ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะส่วนราชการส่วนกลาง และไม่ได้มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน อาศัยเบิกจ่ายงบประมาณจากส านักงานปลัดกระทรวง   
ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ขึ้นตามกรอบกฎหมาย นโยบาย และแผนงาน
ส าคัญของรัฐบาล รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีป
สุวรรณ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ของส านักงานรัฐมนตรีได้มีก าหนดวิสัยทัศน์
ขององค์กร เพ่ือสนับสนุนภารกิจในการบริหารราชการของรัฐมนตรี ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

วิสัยทัศน์ 
 “เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในการอ านวยการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี” 

 โดยมีพันธกิจที่สอดคล้องสัมพันธ์กับอ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ใน 4 พันธกิจ ได้แก่ 

พันธกิจ 
 1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เพ่ือสนับสนุนภารกิจราชการทางการเมือง
     ของรัฐมนตรี 
 2. สนับสนุนการท างานของรัฐมนตรี เพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี 
 3. พัฒนาและส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการประสานราชการทางการเมือง 
 4. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการประสานราชการทางการเมือง อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ  

เป้าประสงค์ 
 1. ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในการประสานราชการทางการเมือง
เพ่ือขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี 
 2. มีเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ เพ่ือผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับบริการถูกต้อง 
ทันเวลา และพึงพอใจ 
 3. ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มีบุคลากรที่มีความพร้อมในการประสานราชการทางการเมือง 
เพ่ือขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส านักงานรัฐมนตรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานส านักงาน
รัฐมนตรี กิจกรรมย่อยสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ สร.ศธ.                                                                หน้า ๒๒ 
 

  

ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดการพัฒนาคุณภาพ               
การบริหารจัดการภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการของรัฐมนตรี ตามหลักธรรมาภิบาล 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการประสานราชการทางการเมือง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาเครือข่ าย (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) และทักษะ    
                    เพ่ือความส าเร็จของงาน (Soft Skills) 

  กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 ทั้งนี้ ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายภารกิจให้บุคลากรได้มีส่วนรับผิดชอบ
ด าเนินการอย่างชัดเจน มีค าสั่งมอบหมายงาน โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล     
การด าเนินงานเป็นระยะ ๆ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓  
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