ส่วนที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำ
ตามที่ พระราชกฤษฎี กาว่าด้ วยหลั กเกณฑ์ และวิธีการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546
หมวด 3 มาตรา 9 (1) ที่กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าและมาตรา 9 (2)
ได้กาหนดแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ใน
การดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหน่วยงาน
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 4
ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทาเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง และมาตรา 9 ในวาระแรกกาหนดให้
จัดทาเป็นแผนสามปี โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และฉบั บที่ 2 พ.ศ. 2562 มติ คณะรัฐมนตรี ยุ ทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561–2580) แผนแม่ บทภายใต้
ยุ ทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิ รูปประเทศ แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่สิ บสอง พ.ศ. 2560–2564
นโยบายรั ฐบาล แผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560–2579 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึ กษาธิการและบริบทต่ าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขึ้น เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน
และจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่ อ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สาหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ งานและจัดทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วิธีกำรดำเนินงำน
1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์แผนระดับ 1 แผนระดับ 2 ของประเทศและบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย ยุ ทธศาสตร์ ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 4 เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
2. ก าหนดกรอบเค้ าโครง แนวทางการจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563-2565 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. จัดทาข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและร่างสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ของส านั กงานปลั ดกระทรวงศึ กษาธิการ เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณา
ทบทวนสาระส าคั ญ ของแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา อานาจหน้าที่
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและบริบทอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ประชุมทบทวนสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5. ประชุ มปฏิ บั ติการจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดทารายละเอียดงาน/โครงการและกิจกรรม ให้สอดคล้องกับ
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
6. จัดทาร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ของสานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ
7. เสนอขออนุ มั ติ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อผู้บริหารระดับสูง
8. เผยแพร่ แผนปฏิ บั ติ ราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ของส านั กงาน
ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิก าร ทั้ งในรู ป แบบเอกสารและเว็ บ ไซต์ ของกระทรวงศึ ก ษาธิก าร ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565
ของส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิก าร ที่ สามารถใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิ บั ติงานและจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ในช่ วงปี งบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ของส านั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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