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ค าน า 
 

ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 มาตรา 9 ก าหนดให้ (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ   
ไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน 
ระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจและตามมาตรา 16 วรรคสอง ก าหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณส่วนราชการ 
ต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีโดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานเสนอให้รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และวรรคสาม เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว  
ให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการด าเนินงานตามแผนต่อไปประกอบกับระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 ก าหนดให้ส่วนราชการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ภายในก าหนดเวลา โดย (2) ก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้จัดท าและเสนอ
รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต่อไป 

ในการนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยก าหนดให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการโดยทุกหน่วยงานใน
สังกัดจึงได้ร่วมกันด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมายที่กล่าวมาข้างต้น โดยมีสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการฯ แบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1      
บทน า น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรอบแนวคิดเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ ส่วนที่ 2 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการฯ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์
และค่าเป้าหมาย ส่วนที่ 3 รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ น าเสนอรายละเอียดข้อมูลส าคัญของเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ 
งบประมาณ และความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ ได้แก่ 1) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 
2) แผนการศึกษาแห่งชาติ 3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ 4) ยุทธศาสตร์ชาติ 
หน่วยงานรับผิดชอบ โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ตามแผนงานงบประมาณ ประกอบด้วย 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ        
2) แผนงานพ้ืนฐาน 3) แผนงานยุทธศาสตร์ และ 4) แผนงานบูรณาการ ส่วนที่ 4 การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 

ขอขอบคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพ่ือประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2562) จนส าเร็จได้เป็นอย่างดี  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกหน่วยงานจะน าไปใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินงานการติดตามผลโดยระดมสรรพก าลังร่วมผลักดันการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการฯ ไปสู่การปฏิบัติให้
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป      
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สรุปสาระส าคัญ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

1. ความเป็นมา 
ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 มาตรา 9 ก าหนดให้ (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้
เป็นการล่วงหน้า (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน 
ระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจและตามมาตรา 16 วรรคสอง ก าหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณส่วนราชการต้อง
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีโดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานเสนอให้รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และวรรคสาม เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว  
ให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการด าเนินงานตามแผนต่อไปประกอบกับระเบียบ  
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 ก าหนดให้ส่วนราชการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ภายในก าหนดเวลา โดย (2) ก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้จัดท าและเสนอ
รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต่อไป 

ในการนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยก าหนดให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ซึ่งจ าแนกวงเงินและรายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ ดังนี้ 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2) แผนงานพ้ืนฐาน 3) แผนงานยุทธศาสตร์ และ 4) แผนงานบูรณาการ 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 2 ส่งให้ส านัก
งบประมาณ ดังนี้ กระทรวงศึกษาธิการโดยทุกหน่วยงานในสังกัดจึงได้ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้ขึ้น เพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้
ความเห็นชอบเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้น 
 

2. วัตถุประสงค์ของแผน 
2.1 เ พ่ือใช้ เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการด า เนินงานภาพรวมของกระทรวง  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และใช้เป็นกรอบทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในสังกัด ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดเอกภาพเชิงนโยบายของการปฏิบัติงาน 

2.2 เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดสามารถน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ระดับกรม และพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดในระดับโครงการ/กิจกรรมให้มีความสอดคล้องต่อไป 

2.3  เพื่อให้ผู้บริหารทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงาน และการก ากับ ติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าหรือความส าเร็จของการด าเนินงาน และบริหาร
จัดการให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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3. กรอบแนวคิดการจัดท าแผน 
1. นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 

1.1 นโยบายรัฐบาลหลักด้านการศึกษาได้แก่ 
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบ ารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
4.2 ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน

ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง 
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นคน 
4.7 ท านุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทาง

ศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 

4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย 

4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและ
วัฒนธรรมสากล 

4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ด ี
1.2 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ได้แก่ 

นโยบายที่ 1  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

 2.1 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประเด็น 
แรงงานต่างด้าว ยาเสพติด 

 2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล  าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ท่ีมั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน 

3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
3.6 จัดระเบียบสังคม 

นโยบาย 5  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
 5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
 5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 

นโยบายที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
 6.8 แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่และปัญหา

ขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 
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 6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาษีที่
เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท 

 6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้
เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้
อย่างจริงจัง 

นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและ

ภูมิภาคอาเซียน 
7.5 ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่ง

แปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน 
7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม 

8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
8.3 ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

9.1 ในระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดย
ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 

9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย 
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกใน

การรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 6 ด้าน ได้แก่   

2.1  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2.2  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2.4  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
2.5  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2.6  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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4. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
วิสัยทัศน์  
“ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค เป็นก าลังคน 

ที่มีทักษะและศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         
และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21” 

พันธกิจ  
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียบเท่าระดับสากล 
2. เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
4. ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพก าลังคน  
5. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรม 
เป้าประสงค์หลัก 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น (พ.1)  
2. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ (พ.2) 
3. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการกระจาย

อ านาจสู่ภูมิภาค (พ.3) 
4. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต (พ.4) 
5. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของพ้ืนที่และ 
 ประเทศ (พ.4) 
6. คนไทยมีองค์ความรู้ สามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม       

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ (พ.5) 
ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ (พ.2,3 /ป.2,3) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความ    

ต้องการของการพัฒนาประเทศ (พ.4,5/ป.5,6) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  (พ.1/ป.1) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  (พ.2/ป.2) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (พ.4/ป.4) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ (พ.3/ป.3) 

 
5. ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของพันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัด /ค่าเป้าหมาย แผนงานงบประมาณ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ดังนี้ 

5.1 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดแบบการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการโดยให้หน่วยงานวิเคราะห์ความสอดคล้องกรอบยุทธศาสตร์ส าคัญ ๆ ระดับต่าง ๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ซ่ึงมีความสอดคล้องกันในแผนบูรณาการ โครงการ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ความม่ันคง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคงของชาติ ประเด็นการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว       
และการค้ามนุษย์ การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงฯ      
ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ ประเด็นการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และนวัตกรรม       
การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล การพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การวิจัย           
และนวัตกรรม และการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กระทรวงฯ ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การยกระดับการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงฯ 
4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา     
และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประเด็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม
และทั่วถึง การสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ และการพัฒนา และการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเด็นการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า การพัฒนาเมืองอุตหสากรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม และการ
พัฒนาพื้นที่ระดับภาค 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  สอดคล้อง              
กับยุทธศาสตร์กระทรวงฯกระทรวงฯ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประเด็น การส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม และการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 

 
5.2 ประเด็นวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์กับความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน มีดังนี้ 

พันธกิจ 1  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียบเท่าระดับสากล 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที ่ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

พันธกิจ 2 เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ  และยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทาง
การศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม   

พันธกิจ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ  และยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
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พันธกิจ 4 ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพก าลังคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและ
พัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ              
และยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 
พันธกิจ 5 พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิต       

และพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
5.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 26 กลยุทธ์ 35 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

5.3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของชาติ 
กลยุทธ์  
1. จัดการศึกษาที่เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการสร้างอาชีพ เพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ า สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ชายขอบ / ชายแดน 
3. สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของบุคคล ชุมชน และสังคม 
ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การธ ารงรักษาสถาบันหลักของ

ชาติ และการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ร้อยละของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้/ชายขอบและชายแดน ที่มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้น 
3. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ / ชายขอบและชายแดน

ได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้  
4. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาที่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชน และประชาชน ได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
5.3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของการพัฒนาประเทศ  
กลยุทธ์ 
1. เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาท่ีตรงตามความต้องการในการพัฒนาประเทศและพ้ืนที่ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนผู้มีความสามารถพิเศษ ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะ

ด้านอย่างต่อเนื่องทุกระดับการศึกษา 
3. พัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ การวิจัย และนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
5. สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

ตามรูปแบบประชารัฐทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
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ตัวชี้วัด 
1. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาของ IMD ดีขึ้น     
2. จ านวนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

(ความสามารถด้านอ่ืนๆด้วย) 
3. ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพได้รับการพัฒนาให้มีทักษะ

วิชาชีพ สามารถน าไปประกอบอาชีพเพ่ือด ารงชีวิตได้     
4. จ านวนนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่เสนอขอจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมข้ึน  
5. จ านวนผู้เรียนในระบบทวิภาคี/โครงการการบูรณาการการเรียนกับการท างาน (Work 

Integrated Learning : WIL) เพ่ิมข้ึน 
 5.3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

กลยุทธ์  
1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ระบบกลไก การติดตาม การวัด

และประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง
วิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

2. ผลิต และพัฒนาครู อาจารย์ อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับความต้องการ ในการจัด
การศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 

3. ส่งเสริม สนับสนุน คนทุกช่วงวัยให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะที่ได้
มาตรฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตเต็มตามศักยภาพอย่างเหมาะสม 

4. เสริมสร้าง ปรับเปลี่ยนให้คนไทยทุกคนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามหลักค่านิยมของคนไทย 12 ประการ และความเป็นพลเมืองตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(O-NET) แต่ละวิชา มากกว่าร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึน* 
2. ร้อยละของจ านวนนักเรียนระดับ ป.3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ

ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  มากกว่าร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึน 
3. ร้อยละการอ่านของคนไทยเพ่ิมข้ึน 
4. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม      
5. มีระบบทดสอบทางการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
6. สัดส่วนของการบรรจุครูที่มาจากการผลิตครูในระบบปิดเพิ่มขึ้น  
7. ร้อยละของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับ

การพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
8. ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพเพ่ิมข้ึน  
9. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยด้านความเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา  
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5.3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม  
กลยุทธ์ 
1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนในทุก

พ้ืนที่ครอบคลุมถึงคนพิการ ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา การเรียนรู้และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในทุกพ้ืนที่อย่างมี

คุณภาพสอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
3. เร่งสร้างระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
4. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
5. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย และไม่ซ้ าซ้อน  

ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
6. พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ และระบบการ

รายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาที่เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน  
และมีมาตรฐานเดียวกัน 

7. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา และ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภท การศึกษา น ามาใช้เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบจัดหาอุปกรณ์ /
ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

8. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ 
ทั่วถึงและเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับบริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงเพิ่มขึ้น  
2. การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อศึกษาหาความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิตรูปแบบต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน 
3. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT 

DLTV และ ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น  
4. สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี เพ่ิมข้ึน  
5. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียน  

- ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานลดลง  
- ระดับอาชีวศึกษาลดลง 

6. จ านวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการ
พัฒนาสมรรถภาพ  

7. จ านวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
8. จ านวนฐานข้อมูลรายบุคคลด้านการศึกษาของประเทศที่เป็นปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงและ

ใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  
9. มีรูปแบบกองทุนทางการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือและดูแลผู้ด้อยโอกาส  
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10. ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดหา วัสดุอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้เรียน
อย่างทั่วถึง  

5.3.5 ยุทธศาสตร์ที่  5 การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกและพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของคนทุกช่วงวัยใน

การด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้

ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 
ตัวชี้วัด 
1. จ านวนสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  
2. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมแสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญ

ของการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การมีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน  

5.3.6 ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ 
1. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษาและสร้างเครือข่าย/

ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
2. ปรับปรุงกลไกเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาทั้งในระดับส่วนกลาง และใน

พ้ืนที่ระดับภาค/จังหวัด ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  
3. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณด้านการศึกษา/การเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
4. ส่งเสริมการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้เหมาะสมต่อสภาพบริบทสังคมที่

เปลี่ยนแปลงลดความล่าช้าและซ้ าซ้อนสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
ตัวชี้วัด 
1. จ านวนภาคี เครือข่าย ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
2. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการบริหารจัดการ  
3. จ านวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปรับบทบาท ภารกิจของ

หน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
4. มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่เหมาะสมตามลักษณะที่

แตกต่างกันของผู้เรียน ความต้องการก าลังแรงงาน และสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ 
 



 

     แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562) 
 

ฌ 
 

6. สรุปการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
(ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) รวมงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน 731,574.4409 ล้านบาท (รวมงบประมาณกองทุนฯ 
208.2339 ล้านบาท) ซึ่งสอดคล้องตามแผนงบประมาณ ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 1) แผนงานงานบุคลากร       
2) แผนงานพื้นฐาน 3) แผนงานยุทธศาสตร์ 4) แผนงานบูรณาการ แบ่งงบประมาณหลัก ๆ ดังนี้ 

6.1. ล าดับที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ เป็นงบประมาณบุคลากรทั้งกระทรวงศึกษาธิการ รวมจ านวน  
338,677.5177 ล้านบาท  

6.2  ล าดับที่ 2 แผนงานพื้นฐาน ซ่ึงเป็นงบประมาณตามผลผลิต โครงการ / กิจกรรมเทียบเท่าผลผลิต    
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ รวมจ านวน 153,905.9058 ล้านบาท   

6.3 ล าดับที่ 3 แผนงานยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นงบประมาณตามผลผลิต โครงการ / กิจกรรมเทียบเท่าผลผลิต 
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ รวมจ านวน 135,808.7849 ล้านบาท   

6.4 ล าดับที่ 4 แผนงานบูรณาการ เป็นงบประมาณที่รัฐบาลให้ความส าคัญเพ่ือการด าเนินงานเชิงบูรณาการ  
ทั้งเป้าหมายและพ้ืนที่ด าเนินการโดยมีนโยบายให้ส่วนราชการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ             
เชิงยุทธศาสตร์ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ านวน 24 แผนงาน และกระทรวงศึกษาธิการขอแผนงาน 
บูรณาการจ านวน 21 แผนงานบูรณาการโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์  
รวมจ านวน 102,973.9986 ล้านบาท ซึ่งแผนบูรณาการทั้ง 21 แผนงานนี้ มีแผนงานที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับ
มอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก ได้แก่ แผนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพเท่าเทียม
และทั่วถึง และเป็นแผนบูรณาการในฐานหน่วยงานสนับสนุน รวม 20 แผนงาน ได้แก่ แผนการขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ การป้องกัน ปราบปราม 
และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และ
นวัตกรรม การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  การวิจัย          
และนวัตกรรม การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า การพัฒนาเมืองอุตหสากรรม
เชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม และการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562) 
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7. สรุปการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ 

กระทรวงศึกษาธิการก าหนดแนวทางที่ส าคัญในการน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
2. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต้องให้ความส าคัญในการใช้

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรอบในการบริหารงาน       
และร่วมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าประสงค์หลัก 

3. ด าเนินการชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้บุคลากรในหน่วยปฏิบัติ ได้รับทราบอย่างชัดเจน เพ่ือการมี
ส่วนร่วม และสนับสนุนให้การด าเนินงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ให้หน่วยงานในส่วนกลางสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ ส าหรับการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ ของหน่วยงานปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 

5. การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25 62                       
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยควร 1) ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้า วหน้าในแต่ละยุทธศาสตร์            
การประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  2) พิจารณาใช้ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์  
ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ และน าค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
มาก าหนดเป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการประเมินผล 3) สร้างระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ และผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสอย่างต่อเนื่องเพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค ทบทวน ก าหนดมาตรการ        
เพ่ือปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณและจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีระบบการก ากับดูแลให้โปร่งใส   
และเร่งรดัการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 
 
 


