
สารบัญ 
 หน้า 

 ค าน า 
 สารบัญ 
 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  ก   

ส่วนที่ 1 บทน า  1 
  - ความเป็นมา   1 

 - วัตถุประสงค์  2 
 - วิธีด าเนินงาน  2 
 - ผลที่คาดว่าจะได้รับ  2 

ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   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 
 - นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564)           23 

 - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561      23 
 - จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ        32 
 - แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)        38 
 - แผนพัฒนาการศกึษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  39   
 - แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ      40 

- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559     43 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  - โครงสร้างอ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                           55 

- ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  59 
  ส่วนที่ 3 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  63 
              ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ส าหรับการจัดท าค าของบประมาณ 
              รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561) 

- วิสัยทัศน์             63 
- พันธกิจ              63 
- ค่านิยม              63 
- เป้าประสงค์รวม             64 
- ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม            64 
- ประเด็นยุทธศาสตร์            64 

 
 

สารบัญ (ตอ่) 
   หน้า 
 

- เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์           64 
- ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมาย          65 



- กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา         66 
 -   แผนผังความเชื่อมโยงสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ   70 
          พ.ศ. 2560 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตาม 

             งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)        
 ส่วนที่ 4 งาน/โครงการตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน(ผลผลิต/โครงการ   71 
               เทียบเท่าผลผลิต)/กองทุน/ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ของส านักงาน  
              ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561)  
  4.1  ตารางสรุปแผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กองทุน/ประจ าปี   72                                    
                      งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
                      (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561)    
 4.2  ตารางรายละเอียดแผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    74   
                      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย 
                      ประจ าปี พ.ศ. 2561)  
 4.3  ตารางรายละเอียดแผนงานพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    75   
                      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย 
                      ประจ าปี พ.ศ. 2561)   
 4.4 ตารางรายละเอียดงาน/โครงการจ าแนกตามผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/   76 
                      ผลผลิต/กองทุน/ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานปลัดกระทรวง 
                      ศึกษาธิการ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561) 

 - โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้   76 
   - ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา   78 
   - ผลผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยี 147 
       สารสนเทศทางการศึกษา  

 - ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 153 
 - ผลผลิตผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ 165 
 - ผลผลิตผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 166 

   - ผลผลิตมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร 169 
   ทางการศึกษา 

   - ผลผลิตนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 171 
   - ผลผลิต ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการสงเคราะห์ 175 
      ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน  

    - โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน 176  
   - กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 177  

สารบัญ (ตอ่) 
   

                                                                                           หน้า 
 
ส่วนที่ 5 แผนงาน/โครงการตามแผนงานบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  178 
           ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ 
           รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561)  
  5.1 ตารางสรุปแผนงานบูรณาการของประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 179 
       ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับจัดท าค าของบประมาณ 
        รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561) 
   5.2 ตารางรายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานบูรณาการ 180 
                     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 



     (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561) 
     - แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 180 
    - แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 183 
      - แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 197 
    - แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาข้อเสนอวิจัย 200 
    - แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 204 
    - แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 205 
    - แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 226 
    - แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 227 
     - แผนงานบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 231 
 ส่วนที่ 6 ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลแผนปฏิบัติราชการ 232  
              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
              (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)   
 ภาคผนวก   233  
 - อักษรย่อหน่วยงาน 234 
 - หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงาน 235 
    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าป ีพ.ศ. 2561) 
 


