สารบัญ

หน้า

คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ก
ส่วนที่ 1 บทนา
1
- ความเป็นมา
1
- วัตถุประสงค์
2
- วิธีดาเนินงาน
2
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2
ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้องกับสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3
- ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
3
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
5
- (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579)
17
- นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
19
- นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564)
23
- ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
23
- จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
32
- แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
38
- แผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 39
- แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
40
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 43
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- โครงสร้างอานาจหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
55
- ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 59
ส่วนที่ 3 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
63
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สาหรับการจัดทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561)
- วิสัยทัศน์
63
- พันธกิจ
63
- ค่านิยม
63
- เป้าประสงค์รวม
64
- ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม
64
- ประเด็นยุทธศาสตร์
64

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
- เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
- ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมาย

64
65

- กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
66
- แผนผังความเชื่อมโยงสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
70
พ.ศ. 2560 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
ส่วนที่ 4 งาน/โครงการตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน(ผลผลิต/โครงการ
71
เทียบเท่าผลผลิต)/กองทุน/ ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561)
4.1 ตารางสรุปแผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กองทุน/ประจาปี
72
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561)
4.2 ตารางรายละเอียดแผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
74
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทาคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. 2561)
4.3 ตารางรายละเอียดแผนงานพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
75
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทาคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. 2561)
4.4 ตารางรายละเอียดงาน/โครงการจาแนกตามผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/ 76
ผลผลิต/กองทุน/ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561)
- โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
76
- ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา
78
- ผลผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยี
147
สารสนเทศทางการศึกษา
- ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
153
- ผลผลิตผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ
165
- ผลผลิตผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
166
- ผลผลิตมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
169
ทางการศึกษา
- ผลผลิตนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน
171
- ผลผลิต ผู้อานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการสงเคราะห์
175
ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน
- โครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งทุน
176
- กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
177
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หน้า
ส่วนที่ 5 แผนงาน/โครงการตามแผนงานบูรณาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561)
5.1 ตารางสรุปแผนงานบูรณาการของประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับจัดทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561)
5.2 ตารางรายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานบูรณาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

178
179
180

(ฉบับจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561)
- แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
- แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาข้อเสนอวิจัย
- แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
- แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
- แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แผนงานบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
ส่วนที่ 6 ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
ภาคผนวก
- อักษรย่อหน่วยงาน
- หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561)
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