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ส่วนราชการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน สป. โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๖๐๑๓ ต่อ ๑๔๐๒
ที ศธ ๐๒๐๘/ f{Q S ^
วันที ^กุมภาพัน ธ์ ๒๔๖๔
เรือง ขออนุมัติแผนปฏิบัติราฃการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวง
I

ศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)
เรียน

พรวจเgนอ
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(นาง'นครา โ/ททกรณ์)
นักวิเท'ราะพ่นโยบานและ
แผใ™นาญการพิเศษ
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(นล บุจ ร็เi ■ yรณากาญใเน')
นักวิเครารท'นโยบายและ
แผนรำ)/าญการพิเศษ
< £ — / ก.'■ท./๖๔

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่พ ระราชกฤษฎีก าว,าด้ว ยหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารบริห ารกิจ การบ้า นเมือ งที'ดี
พ.ศ. ๒๔๔๖ มาตรา ๑๖ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราฃการประจำปี โดยให้ระบุสาระสำคัญ
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราฃการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลลัมฤทธิ๋ฃองงานและพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๖๒ มาตรา ๗ ให้ส่วนราชการ
ทบทวนภารกิจ ว่า ภารกิจ ใดทีม ืค วามจำเป็น หรือ สมควรที,จะยกเลิก ปรับ ปรุง หรือ เปลี่ย นแปลง
การดำเนินการหรือไม, โดยให้คำนึงถึงยุทธศาสตร์ฃาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่น
ที'เกี่ยวข้อ ง และสำนัก งานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ ได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำ
ร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ให้ท ัน ต่อ การจัด ทำคำชองบประมาณรายจ่าย
ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ เพื่อ ใช้เ ป็น ข้อ มูล ประกอบการจัด สรรงบประมาณประจำปี
ของสำนักงบประมาณ และเมือ จัด ทำแผนปฏิบ ัต ิร าชการประจำปีง บประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ แล้วเสร็จ
ให้นำเข้าระบบ eMENSCR กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที’ ๑๒ มีนาคม ๒๔๖๒ เห็นขอบให้หน่วยงาน
ของรัฐปรับปรุงแผนระดับ ๓ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น
บัด นี้ สำนัก นโยบายและยุท ธศาสตร์ สป. จัดทำ (ร่า ง) แผนปฏิบ ัต ิร าชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ชองสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำชองบประมาณรายจ่าย
ประจำปี) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมืสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

วิสัยทัศน์
การบริห ารและจัด การศึก ษาแบบบูรณาการมืป ระสิท ธิภ าพ ผู้เรียน่ได้รับ การเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมืคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑

พันธกิจ
ส่งเสริมสนับสบุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ ทุกพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชองผู้เรียน
๒. ส่ง เสริม สนับ สนุน การพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาในระบบ การศึก ษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
๑.

/ ๓. ส่งเสริม...

๓. ส่งเสริม สนับ สนุน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึง การศึก ษา
อย่างทั่วถึง ตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
๔. ส่งเสริม สนับ สนุน การพัฒ นาระบบการบริห ารงานบุค คลและพัฒ นาสมรรถนะ
ของข้า ราชการ ครู และบุค ลากรทางการศึก ษาที,ส่ง ผลต่อ การพัฒ นาทัก ษะที,จำเป็น ของผู้เ รีย น
ในศตวรรษที่ ๒๑

เป้าประสงค์รวม
๑. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ

ตามหลักธรรมาภิบาล
๒. ผู้เ รีย นมีก ารศึก ษาและเรีย นรู้ต ลอดขีว ิต ที'มีค ุณ ภาพ และมีท ัก ษะที,จำเป็น
ในศตวรรษที, ๒๑
๓. ผูเ้ รียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่ม ค
ี ุณ ภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
๔. ข้าราขการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏินัติงานในศตวรรษที่ ๒๑

ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. พัฒ นาการจัดการศึก ษาเพื่อ ความมั่น คง

๒. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๓. พัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพ ยากรมนุษย์ให้มีคุณ ภาพ
๔. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
๑. ผู้เรีย นมีค ุณ ภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรีย นรู้ท ี,จำเป็น ในศตวรรษที' ๒๑
สอดคล้อง เหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท
๒. ผู้เ รีย น ข้า ราชการ ครู และบุค ลากรทางการศึก ษา มีส มรรถนะทีต อบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ
๓. ผู้เรียนมีค ุณ ภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
๔. ครู และบุค ลากรทางการศึก ษามีส มรรถนะการปฏิบ ัต ิงานที่ส ่งผลต่อ การพัฒ นา
ทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
๔. หน่วยงาน/สถานศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที'พึงประสงค์และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้วยรูปแบบ
ที่หลากหลาย

/ ๗. หน่วยงาน...

- ๓๗. หน่ว ยงานมีร ะบบการบริห ารจัด การทีม ประสิท ธิภ าพ ตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
ดังบทสรุปผู้บริหารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นขอบขอได้โปรด
๑. อนุม ัต ิแ ผนปฏิบ ัต ิร าขการประจำปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนัก งานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) ดังแนบ
๒. มอบหมายสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(นางสาวทัศนิย์ พิศาลรัตนคุณ)
ผูเขยว’ขาญเฉพาะด้านน!ยบายและยุ V)5f1าสตร์
รกษารา,ขการแทนผู้อำนวอการสำทัก'น,รุยบายและยุทธตาสFเร์ สนุ

7พยน 7ปp ]กระทรวงศึ
2 กษาริ/กๆ,
เพื่อโปรดพิจารผา

(นายวีระ แข็งกสิการ)
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
I พ น 8 KI?. tm n .

(นายสุภัทร จำปาทอง)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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(นายโกน/ศ กลับสมจึตต์)
ผู้อำนวยการสำนัก/โยบายและยุทธศาสตร์ สป.
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