สวนที่ 1
บทนำ
ความเปนมา
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริห ารกิจ การบ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ไดกำหนดใหสวนราชการตองจัดทำแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา และ
แผนปฏิบัติราชการดังกลาวตองมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะตองใชในการดำเนินการ
ของแตละขั้นตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดของภารกิจของหนวยงาน และพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 กำหนดใหสวนราชการ
จัดใหมีการทบทวนภารกิจของตนวา ภารกิจใดมีความจำเปน หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง
การดำเนินการตอไปหรือไม โดยคำนึงยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวของ รวมถึงกำลังเงิน
งบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจและสถานการณอื่นประกอบกัน กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบใหหนวยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ นั้น
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และฉบั บที่ 2 พ.ศ. 2562 มติ คณะรั ฐมนตรี ยุ ทธศาสตร ชาติ (พ.ศ. 2561–2580) แผนแม บทภายใต
ยุ ทธศาสตร ชาติ แผนการปฏิ รู ปประเทศ แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห งชาติ ฉบั บที่ สิ บสอง พ.ศ. 2560–2564
นโยบายรั ฐ บาล แผนการศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2560–2579 นโยบายและจุ ดเน นกระทรวงศึ กษาธิ การ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
บริบ ทต าง ๆ ที่ เกี่ย วข อ ง สำนั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิก ารจึ งได จั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ราชการประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับ จัดทำคำของบประมาณรายจาย
ประจำป) ขึ้น เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารหนวยงานและหนวยงานในสังกัดใชเปน
กรอบแนวทางการปฏิ บั ติ ง านและจั ด ทำคำของบประมาณรายจ า ยประจำป ง บประมาณ พ.ศ. 2564
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค
เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) สำหรับใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติ งาน
และจั ด ทำคำของบประมาณรายจ ายประจำป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการ
วิธีการดำเนินงาน
1. ศึ กษา วิเคราะห สั งเคราะห แผนระดั บ 1 และแผนระดั บ 2 ของประเทศและบริ บทต างๆ
ที่เกี่ยวของ ประกอบดวย ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.25612580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562-2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ
จั นทร โอชา) แถลงต อรั ฐสภา เมื่ อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs) เปาหมายที่ 4 เปาหมายดานการศึกษา แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค นโยบายและ
จุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
2. กำหนดกรอบเคาโครง แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป)
3. จัดทำขอมูลสารสนเทศที่ เกี่ยวของและยกรางสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป)
เพื่ อประกอบการพิจ ารณาทบทวนสาระสำคัญ ของแผนปฏิบั ติราชการประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) ใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา อำนาจหนาที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และบริบทอื่นที่เกี่ยวของ
4. ประชุม ทบทวนสาระสำคั ญ ของแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำป ง บประมาณ พ.ศ. 2564
ของสำนักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบั บ จัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป ) เมื่อวัน ที่ 18
พฤศจิกายน 2562
5. ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) เพื่อจัดทำรายละเอียดงาน/โครงการ
และกิจกรรม ให สอดคล องกั บสาระสำคัญของแผนปฏิ บั ติราชการประจำป งบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป)
6. จัดทำรางแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป)
7. เสนอขออนุ มั ติ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) ตอผูบริหารระดับสูง
8. เผยแพรแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร (ฉบั บ จั ด ทำคำของบประมาณรายจ า ยประจำป ) ทั้ งในรู ป แบบเอกสารและเว็ บ ไซต ข อง
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักนโยบายและยุทธศาสตร สป.
ผลที่คาดวาจะไดรับ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มี แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) ที่สามารถใชเปน
แนวทางในการปฏิ บั ติ งานและจั ดทำคำของบประมาณประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดอยางมีประสิทธิภาพ
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