
(ก) 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร  
 

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 9 ได้ก าหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ    
คือ (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า  
(2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม.(1).ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา  
และงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละข้ันตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้น 
52,691.8854 ล้านบาท โดยจ าแนกเป็นงบประมาณ 1) งาน/โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ สป. จ านวน 
4,524.9145 ล้านบาท 2) แผนงานบูรณาการ จ านวน 38,680.2093 ล้านบาท 3) งานบริหารจัดการ
ส านักงาน จ านวน 346.1815 ล้านบาท 4) งบบุคลากร จ านวน 6,840.8408 ล้านบาท 5) งบลงทุน จ านวน  
223.7915 ล้านบาท และ 6) งบกองทุน/เงินทุนหมุนเวียน (เงินนอกงบประมาณ ) จ านวน 2,075.9478 ล้านบาท นั้น  
  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลของผู้บริหารของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 

 วิสัยทัศน์ 
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้ เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ  

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

    2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
     3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

 ค่ำนิยม TEAMWINS 
  T = Teamwork การท างานเป็นทีม 
  E = Equality of Work ความเสมอภาคในการท างาน 
  A = Accountability ความรับผิดชอบ  
  M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ 
  W = Willingness ความมุ่งม่ันตั้งใจท างานอย่างเต็มศักยภาพ  
      I   = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
  N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
  S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ  
 
 
 
 



(ข) 
 

 เป้ำประสงค์รวม 
   1. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
   2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม  
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
  2. พัฒนาและส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร การบริการและการเรียนรู้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา         

ตามอัธยาศัย 
   4..ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต 
  5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 

 เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 
    1. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
     2. ผู้รับบริการมีและใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร การบริการ 

และการเรียนรู้ 
     3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
     4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
     5. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพมีศักยภาพ 

ในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 

กลยุทธ์ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์  
ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 

  กลยุทธ์ 
    1.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
    1.2 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 2 พัฒนำและส่งเสริมกำรน ำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ใน 
กำรบริหำร กำรบริกำรและกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 กลยุทธ์ 
    2.1 พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการศึกษาให้ครอบคลุมและมีเสถียรภาพ 

ตอบสนองความต้องการใช้งาน 
    2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน

และทันต่อการใช้งาน 
    2.3 สร้างสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก 
    2.4 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการท างานและการบริการ  

ให้มีประสิทธิภาพ 
    2.5 จัดหาทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือใช้ในการบริหาร การบริการ และ

การเรียนรู้อย่างพอเพียง ทั่วถึงและเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้และจัดการองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 



(ค) 
 

  ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำ 
นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

  กลยุทธ์ 
   3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียน      
การสอน การนิเทศ การวัด ประเมินผลให้ทันกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ 
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาประเทศ 
   3.2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างอาชีพ สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคง  
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   3.4 พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา 
 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ 4 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรกระจำยโอกำส
ทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  กลยุทธ์ 
   4.1 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด และสนับสนุนการจัดการศึกษา 
   4.2 สนับสนุนให้ผู ้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งในระบบและนอกระบบให้ผู้เรียนตาม
สิทธิที่ก าหนดไว้ 

  4.3 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และเป้าหมาย 

 
   ประเด็นยุทธศำสตร์ 5 พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
  กลยุทธ์ 

   5.1 พัฒนากฎ ระเบียบหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร       
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

   5.2 ปรับปรุงระบบการประเมินวิทยฐานะและสมรรถนะครูให้สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์    
ของผู้เรียน 

   5.3 พัฒนาข้าราชการ ครู  และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยรูปแบบ               
ที่หลากหลายรวมทั้งน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



(ง) 
 

สรุปแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
(ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร) 

 

งำน/โครงกำรตำมประเด็น
ยุทธศำสตร์/แผนงำนบูรณำกำร 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวม 

รวมงบประมำณทั้งหมด 17,214.1489 13,491.5392 12,346.3933 9,639.8041 52,691.8854 
1. งำน/โครงกำรตำมประเด็น
ยุทธศำสตร์ สป. 

1,394.8030 1,120.3710 996.5504 1,013.1901 4,524.9145 

1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

101.4986 36.7342 6.9178 8.2117 153.3623 

1.2 พัฒนาและส่งเสริมการน า
เทคโนโลยดีิจิทัลมาใช้ในการบรหิาร 
การบริการและการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

70.6309 101.0496 99.0774 126.8614 397.6193 

1.3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในระบบ นอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

359.0251 316.1928 230.6071 194.8343 1,100.6593 

1.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุก 
ภาคส่วนในการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

390.0758 342.7886 342.7388 344.5163 1,420.1195 

1.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
ของข้าราชการ ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

473.5726 323.6058 317.2093 338.7664 1,453.1541 

2. แผนงำนบูรณำกำร 13,221.5985  10,035.9339   9,063.4501  6,359.2269   38,680.2093  
    2.1 แผนงานบูรณาการสรา้งความ
ปรองดองและสมานฉันท ์

        0.0955          0.4510          2.1533        0.6213           3.3210  

    2.2 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

    124.3560      115.1194        36.4703      34.3008        310.2464  

    2.3 แผนงานบูรณาการป้องกัน 
ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

        1.8080          2.6946          4.2582        2.0475        10.8083  

    2.4 แผนงานบูรณาการพฒันา
เศรษฐกิจดิจิทัล 

                -          26.9566        38.8014  
     

38.8013  
      104.5593  

    2.5 แผนงานบูรณาการสง่เสริม 
การวิจัยและนวัตกรรม 

        0.8939          0.8937          0.8939        0.8934           3.5749  

    2.6 แผนงานบูรณาการพฒันา
ศักยภาพคนตามช่วงวัย 

  2,386.9318    1,517.2024       438.4233     438.4234     4,780.9809  

    2.7 แผนงานบูรณาการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 
 

10,703.4263    8,367.7271    8,537.7482  5,840.2276   33,449.1291  



(จ) 
 

งำน/โครงกำรตำมประเด็น
ยุทธศำสตร์/แผนงำนบูรณำกำร 

งบประมำณ (หน่วย : ล้ำนบำท) 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวม 
    2.8 แผนงานบูรณาการบริหาร
จัดการขยะและสิง่แวดล้อม 

        3.7120          3.7120          3.7120        3.7120         14.8480  

    2.9 แผนงานบูรณาการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

0.3751 1.1771 0.9895 0.1997 2.7414 

3. งำนบริหำรจัดกำรส ำนักงำน    91.6464       89.8492       89.8492      74.8367       346.1815 
4. งบบุคลำกร  1,710.3842   1,710.0374   1,710.3823  1,710.0369    6,840.8408  
5. งบลงทุน      97.4594       57.3281       36.3259      32.6781       223.7915  
6. กองทุน/เงินทุนหมุนเวียน  
(เงินนอกงบประมำณ) 

    698.2574      478.0196      449.8354    449.8354    2,075.9478  
 


