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ควำมเป็นมำ 
 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546 
มาตรา 9 ได้ก าหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ   
คือ (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การก าหนด 
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณ        
ที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จของภารกิจและมาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น“ในแต่ละปี 
งบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบาย    
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย
และทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการใดแล้วให้ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการ   
ในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับ
ภารกิจนั้น” ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณ 
และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ 
เพ่ื อให้ ส่ วนราชการเตรี ยมความพร้ อมในการจั ดท างบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2561 และก าหนดแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องปฏิทินงบประมาณ โดยให้ทุกส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เบื้องต้น (Pre-Ceiling)  
ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 -2564) และนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) นั้น  
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) 
นโยบายรัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ส าหรับการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561) ขึ้น เพ่ือใช้เป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561           
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานปลัดกระทรวง-
ศึกษาธิการ (ส าหรับการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
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วิธีกำรด ำเนินงำน 
  1. ศึกษาร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) นโยบายรัฐบาล  
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2574) นโยบายของรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทที่เกี่ยวข้องกับ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  2. ก าหนดกรอบเค้าโครง แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ส าหรับการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561) 
ให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจของหน่วยงาน และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3. ประสานหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าข้อมูลรายละเอียดงาน/โครงการ
ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจ อ านาจหน้าที่และนโยบายต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
  4. ยกร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ส าหรับการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561) 
  5. เสนอขออนุมัติใช้เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ส าหรับการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561) 
  6. เผยแพร่ทั้ งในรูปแบบเอกสารและเว็บไซต์ ของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ส าหรับการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561) 
ใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิ บั ติ งานและจัดท าค าของบประมาณประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 256 1                   
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


