บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3
มาตรา 9 (1) ที่กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าและมาตรา 9 (2) ได้กาหนด
แผนปฏิบั ติราชการดังกล่ าวต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการ
ดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหน่วยงาน และ
พระราชกฤษฎี กาว่ าด้ วยหลั กเกณฑ์ และวิธ ีก ารบริห ารกิจ การบ้า นเมือ งที ่ด ี (ฉบับ ที ่ 2) พ.ศ. 2562
มาตรา 4 ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทาเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒ นา
เศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ นโยบายของคณะรั ฐมนตรี ที่ แถลงต่ อรั ฐสภา และแผนอื่ นที ่เ กี ่ย วข้อ ง และ
มาตรา 9 ในวาระแรกกาหนดให้ จัดทาเป็นแผนสามปี โดยมีห้ วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ถึ งปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 กอรปกั บ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 12 มี น าคม 2562 เห็ น ชอบให้
หน่ ว ยงานของรั ฐ ปรั บ ปรุ ง แผนระดั บ 3 ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น
ดังนั้น เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561–2580) แผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนการปฏิ รู ปประเทศ แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ สิ บสอง
พ.ศ. 2560–2564 นโยบายรั ฐบาล แผนการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560–2579 ยุ ทธศาสตร์กระทรวงศึ กษาธิการ
และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึ กษาธิการขึ้น เพื่อให้ หน่วยงานในสั งกัด
ใช้เป็ น กรอบแนวทางในการปฏิ บั ติ งานและจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้อย่ างมีประสิ ทธิภ าพ โดยมีส าระส าคัญ ของแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
วิสัยทัศน์
การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒ นาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21

(ก)

3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง ตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของ
ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จาเป็นของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
เป้ำประสงค์รวม
1. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒ นาทักษะ
ที่จาเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ประเด็นยุทธศำสตร์
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนากาลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้อง
เหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท
2. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ
3. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
4. ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ส มรรถนะที่ ส่ งผลต่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะที่ จาเป็ น
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
5. หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้วยรูปแบบ
ที่หลากหลาย
7. หน่ ว ยงานมี ร ะบบการบริห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตอบสนองความต้ อ งการ
ของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล

(ข)

กลยุทธ์ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
กลยุทธ์
1.1 ปลูกฝังค่านิ ยมและหลั กคิดที่ถูกต้องเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบัน
หลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณ ภาพ และพัฒ นา
สมรรถนะการเรียนรู้/วิขาชีพ ด้วยศาสตร์พระราชาและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง ในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามตะเข็บชายแดนและ
พื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงาน
ต่างด้าว)
1.3 พั ฒ นากลไกบู รณาการระบบบริ หารจั ดการการป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหา
ยาเสพติดหรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 2 พั ฒ นำก ำลั งคน กำรวิ จั ย เพื่ อ สร้ ำ งควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์
2.1 พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่
และภูมิภาค (อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว พื้นที่เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ)
2.2 ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการอาชีพรูปแบบใหม่ผ่านระบบดิจิทัล
2.3 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒ นา
บุคลากรวิจัยทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ
กลยุทธ์
3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา
3.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
ผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ
3.3 สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่
เท่าทัน และสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21
3.4 สร้ างแพลตฟอร์มดิจิทั ล รองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่และการพั ฒ นา
สมรรถนะทีจ่ าเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21
3.5 บู รณาการจั ดกระบวนการเรียนรู้ ที่ เสริมสร้างหลักคิ ดและทัศนคติ ที่ ถูกต้อง
ด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง

(ค)

3.6 พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม่) ต่อยอด
การเรียนรู้และการประกอบอาชีพ
3.7 ส่ งเสริ มกิ จกรรมสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ ความตระหนั กในการจั ดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
กลยุทธ์
4.1 เพิ่ มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ให้ ผู้ เรี ยนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ ที่มีคุณ ภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุ ม
ทุกพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมาย
4.2 ส่ งเสริม พั ฒ นาโปรแกรมประยุก ต์ และสื่ อการเรีย นรู้ผ่ านระบบดิ จิทั ล
ออนไลน์แบบเปิดที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์
5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ ใช้ในการบริหาร
ราชการ/บริการประชาชน
5.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา
ให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน
5.3 สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการ
บูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ และการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
5.4 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
5.5 ปรับปรุงโครงสร้างและอานาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว
ไม่ซ้าซ้อน และทันสมัย เอื้อต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร
5.6 พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรม
รณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต
5.7 พั ฒ นาระบบงานการบริหารงานบุ คคลของข้าราชการ ครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน

(ง)

สรุปงบประมำณ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 - 2565
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
จำแนกตำมประเภทงบประมำณและประเด็นยุทธศำสตร์
ประเภทงบประมำณ/
ประเด็นยุทธศำสตร์/กลุ่มโครงกำร
รวมงบประมำณ*
งบลงทุน
งบบริหำรจัดกำรสำนักงำน
งบบุคลำกรภำครัฐ
งบประมำณตำมประเด็นยุทธศำสตร์ สป.
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อควำมมั่นคง
1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของ
ชาติตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
1.2 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
1.3 พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
1.4 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงในเขตพื้นที่พิเศษ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำกำลังคน กำรวิจัย
เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
2.1 การเกษตร
2.2 การอุตสาหกรรม
2.3 การท่องเที่ยว
2.4 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อจั ฉริยะ
2.5 เศรษฐกิจพิเศษ
2.6 วิจยั และพัฒนานวัตกรรม
2.7 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคณ
ุ ภำพ
3.1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
จิตสาธารณะและความเป็นพลเมือง
3.2 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่
ปฐมวัยจนถึงวัยผู้สูงอายุ
3.3 ปฏิรูปการเรียนรู้
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.5 จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
งบประมำณ
รวมงบประมำณ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

50,879.1002
824.1715
2,086.6109
7,969.7311
39,998.5867
1,217.5350

73,011.6916
3,270.0006
2,960.0200
8,696.2154
58,085.4556
2,084.3344

68,621.5187
3,597.0000
3,112.1200
9,565.8000
52,346.5987
2,167.2724

192,512.3106
7,691.1721
8,158.7509
26,231.7465
150,430.6411
5,469.1418

29.9189

260.4694

284.1057

574.4940

25.0906
1,161.6535

33.3027
1,770.0758

33.1920
1,827.3156

91.5853
4,759.0449

0.8720
147.1132

20.4865
2,483.5677

22.6591
2,527.2150

44.0176
5,157.8959

1.3000

54.3196
2.7190
2,199.7841

134.2793
120.0000
315.4172
1,122.5458
130.3043
490.8433
170.1778
9,140.1171

149.4505
132.0000
349.1777
1,095.9150
143.4240
472.1177
185.1301
4,126.0333

285.0298
252.0000
678.3682
2,293.4621
273.7283
1,017.2806
358.0269
15,465.9345

161.0880

273.7544

300.2749

735.1173

1,840.7615

2,770.5061

2,841.8933

7,453.1609

162.5987

867.8836

543.1976

1,573.6799

34.8231

5,067.2595

279.4094

5,381.4920

0.5128

160.7135

161.2581

322.4844

13.7733
75.0013

(จ)

ประเภทงบประมำณ/
ประเด็นยุทธศำสตร์/กลุ่มโครงกำร

พ.ศ. 2563

งบประมำณ
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

ประเด็ น ยุท ธศำสตร์ สป. ที่ 4 สร้ ำ งโอกำสและ
ควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

35,749.3532

41,812.5348

41,131.2589

118,693.1469

35,600.6273

40,521.4259

40,269.3414

116,391.3946

4.2 พัฒนาคุณภาพสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
และแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรให้มปี ระสิทธิภำพ
5.1 บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
5.2 ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5.3 พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบี ยบ และข้ อบั งคับ
ด้านการศึกษา
5.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และ
ฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา
5.5 สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ศึกษา และการมีสว่ นร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา
5.6 ป รั บ ป รุ ง โครงสร้ า งอ านาจ ห น้ า ที่ ข อ ง
หน่วยงาน
5.7 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล
5.8 พัฒนาบุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
5.9 ประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษา
5.10 พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ

148.7259

1,291.1089

861.9175

2,301.7523

684.8013

2,564.9016

2,394.8191

5,644.5220

252.4526
9.1328
2.3533

1,476.3613
41.5341
4.4998

1,443.7115
45.6874
1.2873

3,172.5253
96.3543
8.1404

78.7501

194.8802

111.5182

385.1485

34.2516

36.6997

40.3697

111.3210

0.0220

8.7312

5.7913

14.5445

150.5600
25.6915

399.7309
96.8720

329.9437
102.7089

880.2346
225.2724

10.0550
121.5324

87.6744
217.9181

95.8450
217.9561

193.5744
557.4067

รวมงบประมำณ

* หมายเหตุ : 1. ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 50,879.1002 ล้านบาท ได้รวมเงินนอกงบประมาณ จานวน
2 โครงการด้วยแล้ว ได้แก่
1) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนีส้ ินข้าราชการครู (สานักงาน ก.ค.ศ.) จานวน 133.8070 ล้านบาท
2) กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สานักงานเลขานุการกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา) จานวน 46.5090 ล้านบาท
2. ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 73,011.6916 ล้านบาท ได้รวมเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (สานักงาน ก.ค.ศ.) จานวน 130.8206 ล้านบาท ด้วยแล้ว
3. ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 68,621.5187 ล้านบาท ยังรอเพิ่มความชัดเจน จุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(ฉ)

