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บันทึกข้อความ
ส่วนราขการ สำนัก'นโย,บายและยุทธศาลตร์ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน ลป. โทร. ๐ ๖๖๖๘ (£๖๓๗-q: ต่อ ๑(£๐๓
VI ฅธ ๐๒๐๘/ z lo c L J
วันที 1««/พลุศ จิท ายน ๒๕๖๓
เรอง (ร่าง) ลาระสำคัญ ของแผนปฏิบ ัติราฃการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของลำนักงาบ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรียน

ปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่ส ำนัก นโยบายและยุท ธศาสตร์ ลป. ได้ด ำเนิน การจัด ประขุม ปฏิบ ัต ิก ารทบทวน
ลาระสำคัญ ของแผนปฏิบ ัต ิร าซการประจำปีง บประมาณ พ.ศ. ๖๕:๖๕ ของสำนัก งานปลัด กระทรวง
ศึก ษาธิก าร เมื่อ วัน ที ๑๐ พฤศจิก ายน ๖(£๖๓ ณ โรงแรมบีย อนด์ส วีท แขวงบางอ้อ เฃฺต บางพลัด
11Uhn
''ฝ.ส.pjบฐํด') พใรณรุทใ 1 กรุง เทพมหานศร โดยมีท ่า น เป ็น ประธาน การประขุม ภาคเข้า และรองปลัด กระทรวงศึก ษาธิก าร
ปกวเคราะหๆ
(นายวีร ะ แข็ง กสิก าร) เป็น ประธานการประขุม ภาคบ่า ย และผู้แ ทนหน่ว ยงานใน'ลัง ลัด ทั้ง ส,วนกลาง
/* L'./t-r และภูม ิภ าคเข้าร่วมประขุม ๆ ในวันดังกล่าว นั้น
a

ลำนกนโยบายและยุท ธศาสตร์ สป. ได้ว ิเคราะห์ป ร่ะ เด็น สำคัญ ในแผนลามระดับ ของ
ประเทศ ท ิศ ท างก าร บ ริห าร แ ล ะ จ ัด ก าร ศ ึก ษ าใน แ ผ น /น โ ย บ าย /โ ค รงก าร ส ำค ัญ ข อ งว ัฐ บ าล
กระทรวงศึก ษาธิการ และสำนัก งานปลัด กระทรวงศึก ษาธิก าร ที่ภ ารกิจ ของ ลป. เกี่ย วข้อ งโดยตรงและ
ทีล นับ ลนน มาเป ็น กรอบ แน วคิด ส รุป ล"ระส ำคัญ ของแผน ป ฏิบ ัต ิร าฃ การป ระจำป ีง บ ป ระม าณ
'วั'กิ^ ' 9. 7ะ'■ r.^fj f;บัต้ก'; ก พ.ค. ๒๕๖๕ ของ ลป. ดังนี้
บัจัรี;คไาะพฯ
๑. แผนระดับที ๑ คือ ยุท ธศาสตร์ข าติ ๖ ด้าน ภารกิจ ของ ลป.เกี่ยวข้อ งโดยตรงในด้าน
. ๒ นๆเV(’'ร พ ิค *
ที ๓ และ ๖ มีส่วนสนับสนุนในด้านที่ ๑ ๖ ๔ และ ๔
๒. แผนระดับ ที่ ๒ ภารกิจ ของ ลป. เกี่ย วข้อ งในแผนแม่บ ทภายใต้ย ุท ธศาสตร์ข าติ
f ''
ส.นุVรย่ ใ.'รท;าภาjy
รวม.๑๒ ประเด็น พัฒ นา แผนปฏิรูป ประเทศรวม ๘ ด้าน แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่งซาติ ฉบับที่
น้ก วิ(คร'fะพ่ๆ
■ ร่า*J าญ ก-'ารพิ เศใ๑๒ รวม ๙ ยุท ธศาสตร์ นโยบายและแผนระดับ ขาติว ่า ด้ว ยความมั่น คงแห่ง ขาติ รวม ๗ นโยบาย และ
บ ัร บ ัพ ย ./๖ (ท
นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุท ธ์ จันทร์โอซา นายกรัฐ มนตรี รวม ๑๑ นโยบาย .
๓. น โยบ ายแ ล ะจุด เน ้น ข อ งก ระท รวงศ ึก ษ าธ ิก าร ป ีง บประมาณ พ.ค. ๒๕๖๕
(การศึก ษายกกำลัง ลอง)
๔. นโยบายของปลัด กระทรวงศึก ษาธิก าร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๕. โครงการสำคัญ เพื่อ ขับ เคลื่อ นการบรรลุเปีา หมายยุท ธศาสตร์ซ าติแ ละแผนแม่บ ท
ภายใต้ย ุท ธศาสตร์ข าติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ ลป.
๖. แผน ระดับ ที ๓ คีอ แผน ป ฏ ิบ ัต ิร าซ ก ารป ระจำป ีง บ ป ระม าณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของกระทรวงศึกษาธิการ
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ลาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีง'นประมาณ พ.ค. ๒๕๖๕ ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รายละเอียดดังแนบ)

วิสัยทัศน์
การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียบรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพและมีทักษะทีจำเบนในคตวรรษที่ ๒๑
พันธกิจ
๑. ล่งเลริม ลนับสนุน การบริห ารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพี้'น'ที่
อย่างมีประสิทธิภาพ ล่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
๒. ล่งเลริม ลนับลนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้ลอดคล้องกับทักษะที'จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
๓. ล่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง
ตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
๕. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบูคคลและพัฒนาสมรรถนะของ
ข้าราขการ ครู และบุคลากรหางการศึกษาทีส งผลต่อการพัฒ นาทัก ษะที่จำเป็น ของผู้เรียนในสตวรรษ ที ๒๑ ■ .

เป้าประสงค์รวม
๑. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
๒. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในสตวรรษ
ที ๒๑

๓. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
๔. ข้าราฃการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานในศตวรรษที่ ๒๑
ตัว ขี้ว ัด รวม

๑. ผลคะแนนประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน งานของสำนัก งาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ ITA (Integrity & Transparency Assessment)
๒. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกฃนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับฃาติ ขั้นพี้นฐาน (O-NET) แต่ละวิขาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕0 ขึ้นไป เพิ่ม'ขึ้น
๓. ร้อ ยละของนัก เรีย น ที'ผ่า นการประเมิน คุณ ลัก ษณะอัน พีง ประสงค์ต ามหลัก สูต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพี้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ระดับตีขึ้นไป
๔. ร้อ ยละคะแนนเอลี'ยรวมทุก ระดับ การศึก ษาของผลการทดสอบทางการศึก ษา
ระดับชาติ การศึกษาบอกระบบโรงเรียน (N-NET) แต่ละภาคเรียน เพิ่มขึ้น
๕. ร้อ ยละของนัก เรีย นที'ผ่า นการประเมิน คุณ ลัก ษณะอัน พีง ประสงค์ต ามหลัก สูต ร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพี้นฐาน พ.ค. ๒๕๕๑ ระดับดีขึ้นไป
๖. จำนวนครั้งที่ประซาขบเข้าถึงหลักสูตร/สีอ/แหล่งเรียนรู้ที'จัดการศึกษาในรูปแบบ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

/ ๗. ระบบการ...

System)

๗. จำนวนระบบการเทียบเคียง/เทียบโอน คุณ วฒิทางการศึกษา (ระบบ Credit Bank

๘. ร้อยละของข้าราขการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที,ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานและลามารถนำผลการพัฒนา'ไ1ย่ใ1ข้โนการใlJฏิบัติงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
๒. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความลามารทในการแข่งขันของประเทค
๓. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษน่ให้มีคุณภาพ
๔. สร้างโอกาลและความเสมอภาคทางการศึกษา
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เป็าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์

๑. ผู้เ รีย น ม ีค ุณ ภ าพ ทัก ษะ และสมรรถนะการเรีย นรู้ท ีจ ำเป็น ในคตวรรษที ๒๑

สอดคล้องเหมาะสมกุบ การเลฺริมสร้างความมั่น คงในแต่ล ะบริบ ท
๒.'ผู้เรียบ ข้า ราชการ ค่รู และบุค ลากรทางการศึก ษา มีอ งค์ค วามร้พ ี้น ฐานต่อ ยอด
สู่การประยุกต์ใข้นรัตกรรมทางสังคม
๓. ผู้เรีย นมีค ุณ ภาพ ทัก ษะและลมรรกนะการเรีย นรู้ท ี,จำเป็นในคตวรรษที' ๒๑
๔. กรู และบุค ลากรทางการศึก ษามีล มรรทนะการปฏิบ ัต ิง านที'ล่ง ผลต่อ การพัฒ นา
ทัก ษะที่จำเป็น ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
๔. ผู้เรีย นได้ร ับ โอกาสทางการศึก ษาที่ม ีค ุณ ภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้ว ยรูป แบบ
ที่ห ลากหลาย
๖. หน่ว ยงานมีร ะบบการบริห ารจัด การที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ ตอบสนองความต้อ งการของ
ผู้รับ บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลัก ธรรมาภิบ าล

ทั้งนี้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ลป. ได้หารือร,วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.
เกี่ยวกับตัวซี้วัดใบยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของ สป.■ แล้ว เห็นวาเพื่อให้บรรลุเป๋าหมายยุทธศาสตร์ขาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มุ่งให้บริการของภาครัฐเกิดความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว
ประกอบกับ ไปสอดรับ กับ แผนยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาระบบราฃการ ๔.0 ของกระทรวงศึก ษาธิก าร
พ.ศ .๒๔๖๔-๒๔๖๔ที'ผ่านความเห็นขอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นลมควรเพิ่ม
๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ๑) ร้อยละของหน่วยงานทีนำดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ ๒) ระดับความสำเร็จ
การจัดทำแผนปฏิรูปองค์กรและข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๔๖๘) ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

/ในการนี้..

ในการนี้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ขอน่าเสนอลาระสำคัญ ของแผนปฏิบัติ
ราขการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศีกษาธิการฉบับนี้ เป็นทิศทาง
และกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของหนวยงานในลังกัด
ลำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไป
จีงเริย นมาเพิอ ใปรดทราบแล่ะ พิจ ารณาอนุม ัต ิ'ในหลัก การ (ร่าง) สาระสำคัญแเผบ
ปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ค. ๒๕๖๕ ของลำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังแนบ

(นายโทเมค กลั่นสมจิตต์)
&อำนวยการสำนัต์นโยบายแสะยุท5ดาสด^ สนั^'^

เรียน ปลัดกระทรว^กบารm j
เพื่อโปรดพิจาร\ว

(นายวีระ แขงกสการ)
ผู้ตรวจราขการกระทรวง รักบารา'รกๆ•รฺแY!*J
รองปสัคกระ•ทรวงPiny i5mi

- 2 ธ.ค. 2553

ปลัดทระหรวงทท'*•ารภาร

- 2 ธ.ค. 2563
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(นายโกเมค กลั่นสมจิตต์)
ผู้อำนวยการสำบัสํนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.

- ต ธ.ค. ๒๕๖๓

