
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  
 - แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579)                    8 
 - นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)         12 
 - นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564           16 
 - นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                   16  
 - แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ      20 
 - สาระส าคัญของแผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       21 

- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    35 
                  ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  - โครงสร้างอ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                           42 

- ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  46 
 

  ส่วนที่ 3 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงาน  49 
              ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

- วิสัยทัศน์                   49 
- พันธกิจ              49 
- ค่านิยม              49 
- เป้าประสงค์รวม             49 
- ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม            50 
- ประเด็นยุทธศาสตร์            50 
- เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์                     50 
- ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมาย                 51 
- กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์                            52 

 - แผนผังความเชื่อมโยงสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  54 
        พ.ศ. 2561 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตาม 

           งบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 



สารบัญ (ตอ่) 
 

      หน้า 
 

 ส่วนที่ 4 งาน/โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ สป. งานบริหารจัดการส านักงาน งบบุคลากร      55                 
              งบลงทุน กองทุน/เงินทุนหมุนเวียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงาน                
              ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
               4.1 สรุปแผนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  55  
                     (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)    
 4.2 ตารางรายละเอียดงาน/โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ   58 
                     พ.ศ. 2561 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตาม 

         งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 
 - พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ   58 

   - พัฒนาและส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร การบริการ   93 
       และการเรียนรู้ 
   - พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา       96 
       ตามอัธยาศัย 
   - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษา     134 
      และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
   - พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา     139
     ให้มีประสิทธิภาพ 
   

 ส่วนที่ 5 งาน/โครงการตามแผนงานบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561      160 
              ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
           (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
  5.1 สรุปแผนงานบูรณาการของประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ของส านักงานปลัด     161 
     กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 
   5.2 ตารางรายละเอียดแผนงาน/เป้าหมายแผนงาน/แนวทางด าเนินงาน/                     162 
                     ตัวชี้วัดแนวทาง/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กิจกรรมหลัก/โครงการ 
                      ตามแผนงานบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานปลัด 
                      กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 
       - แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์     162 
      - แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้     163 
        - แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด     178 
       - แผนงานบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล     182 
      - แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม     183 
      - แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย     188 
      - แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต     190 
       - แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม     204 
      - แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ     205 
  5.3 โครงการที่ไม่มีงบประมาณรองรับ     207 



  
สารบัญ (ตอ่) 

   หน้า 
 
 ส่วนที่ 6 ระบบการติดตาม ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 219  
              ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
           (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)   
 ภาคผนวก   220 
   - อักษรย่อหน่วยงาน 221 
   - หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 225 
     ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 
   
 


