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ค าน า 
 

ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหัักเกณฑ์แัะวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 มาตรา 9 ก าหนดให้ (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ   
ไว้เป็นการั่วงหน้า (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายัะเอียดของขั้นตอน 
ระยะเวัาแัะงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ัะขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ ผัสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
แัะตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจแัะตามมาตรา 16 วรรคสอง ก าหนดให้ในแต่ัะปีงบประมาณส่วนราชการ 
ต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีโดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
เป้าหมายแัะผัสัมฤทธิ์ของงานเสนอให้รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ แัะวรรคสาม เมื่อได้รับความเห็นชอบแั้ว  
ให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการด าเนินงานตามแผนต่อไปประกอบกับระ เบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 ก าหนดให้ส่วนราชการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหัักเกณฑ์แัะวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ภายในก าหนดเวัา โดย (2) ก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้จัดท าแัะเสนอ
รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต่อไป 

เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา  
ซึ่งมีผับังคับใช้แั้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุัาคม 2560 แัะได้ระบุการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ในวงเงินจ านวน 507,947.7283 ั้านบาท แัะงบประมาณกองทุนฯ 
150.0000 ั้านบาท ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการโดยทุกหน่วยงานในสังกัดจึงได้ร่วมกันด าเนินการปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรม ให้สอดคั้องตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ ได้รับการจัดสรร               
ทั้งนี้ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการฯ แบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บทน า น าเสนอข้อมูัเกี่ยวกับ
กรอบแนวคิดเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ ส่วนที่ 2 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติ
ราชการฯ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์แัะค่าเป้าหมาย ส่วนที่ 3 
รายัะเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ น าเสนอ
รายัะเอียดข้อมูัส าคัญของเป้าประสงค์  ตัวชี้ วัดแัะค่าเป้าหมาย ผัผัิต/โครงการ งบประมาณ                
แัะความสอดคั้องกับแผนต่าง ๆ ได้แก่ 1) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12             
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 แัะ 3) ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานรับผิดชอบ โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน         
ตามแผนงานงบประมาณ ประกอบด้วย 1) แผนงานบุคัากรภาครัฐ 2) แผนงานพ้ืนฐาน 3) แผนงานยุทธศาสตร์ 
แัะ 4) แผนงานบูรณาการ  ส่วนที่ 4 การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 ของ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 

ขอขอบคุณหน่วยงานแัะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)          
จนส าเร็จได้เป็นอย่างดี  แัะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกหน่วยงานจะน าไปใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานการติดตามผั
โดยระดมสรรพก าัังร่วมผัักดันการขับเคัื่อนแผนปฏิบัติราชการฯ ไปสู่การปฏิบัติให้บรรัุเป้าหมายที่วางไว้
ต่อไป      
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สารบัญ 
 หน้า 
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สารบัญ  
สรุปสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ ก-ซ 
ส่วนที่ 1 บทน า 1 

         ความเป็นมา 1 
         วัตถุประสงค์ 2 
         กรอบแนวคิดการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 2 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
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30 
- แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 34 
- กรอบแนวทางแัะยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
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- ผัการด าเนินงานส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านมา 40 
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ส่วนที่ 3 รายัะเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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สรุปสาระส าคัญ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

1. ความเป็นมา 
ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหัักเกณฑ์แัะวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 มาตรา 9 ก าหนดให้ (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้
เป็นการั่วงหน้า (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายัะเอียดของขั้นตอน 
ระยะเวัาแัะงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ัะขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ ผัสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
แัะตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจแัะตามมาตรา 16 วรรคสอง ก าหนดให้ในแต่ัะปีงบประมาณส่วนราชการต้อง
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีโดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
เป้าหมายแัะผัสัมฤทธิ์ของงานเสนอให้รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ แัะวรรคสาม เมื่อได้รับความเห็นชอบแั้ว  
ให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการด าเนินงานตามแผนต่อไปประกอบกับระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 ก าหนดให้ส่วนราชการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหัักเกณฑ์แัะวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ภายในก าหนดเวัา โดย (2) ก าหนดแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี ให้จัดท าแัะเสนอ
รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต่อไป 

เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา  
ซึ่งมีผับังคับใช้แั้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุัาคม 2560 แัะได้ระบุการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ในวงเงินจ านวน 507,947.7283 ั้านบาท แัะงบประมาณกองทุนฯ 
150.0000 ั้านบาท กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561      
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ให้สอดคั้องกับบทบาทแัะภารกิจที่กระทรวงศึกษาจะต้อง
ด าเนินการให้บรรัุเป้าหมายตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงการแัะค่าเป้าหมายที่มีความเก่ียวข้องต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของแผน 
2.1  เ พ่ือ ใช้ เ ป็ นกรอบแนวทางแัะ เป้ าหมายการด า เ นิ น ง านภาพรวมของกระทรว ง  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แัะใช้เป็นกรอบทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในสังกัด ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แัะเกิดเอกภาพเชิงนโยบายของการปฏิบัติงาน 

2.2 เพ่ือให้ส่วนราชการแัะหน่วยงานในสังกัดสามารถน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ระดับกรม แัะพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดในระดับโครงการ/กิจกรรมให้มีความสอดคั้องต่อไป 

2.3  เพ่ือให้ผู้บริหารทางการศึกษาทุกระดับแัะประเภทการศึกษา น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงาน แัะการก ากับ ติดตาม ประเมินผัความก้าวหน้าหรือความส าเร็จของการด าเนินงาน แัะบริหาร
จัดการให้การด าเนินงานบรรัุเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. กรอบแนวคิดการจัดท าแผน 
1. นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 

1.1 นโยบายรัฐบาลหลักด้านการศึกษาได้แก่ 
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบ ารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาแัะการเรียนรู้ 
4.2 ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปัี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแัะประชาชน

ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแัะท่ัวถึง 
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตัอดชีวิต 
4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาแัะการศึกษาระดับวิทยาััยชุมชน 
4.6 พัฒนาระบบการผัิตแัะพัฒนาครูที่มีคุณภาพแัะมีจิตวิญญาณของความเป็นคน 
4.7 ท านุบ ารุงแัะอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาแัะศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทาง

ศาสนามีบทบาทส าคัญในการปัูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตัอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขแัะความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 

4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู แัะเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยแัะภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหัากหัายของศิัปวัฒนธรรมไทย 

4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านแัะ
วัฒนธรรมสากั 

4.10 ปัูกฝังค่านิยมแัะจิตส านึกที่ดี 
1.2 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ได้แก่ 

นโยบายที่ 1  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

 2.1 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองแัะความมั่นคงอาเซียน ประเด็น 
แรงงานต่างด้าว ยาเสพติด 

 2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล  าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพแัะการมีรายได้ท่ีมั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่
ตัาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสแัะแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน 

3.2 ป้องกันแัะแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
3.6 จัดระเบียบสังคม 

นโยบาย 5  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
 5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
 5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์แัะสาธารณสุข 

นโยบายที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
 6.8 แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างแัะท่วมเฉพาะพ้ืนที่แัะปัญหา

ขาดแคันน้ าในบางพื้นที่แัะบางฤดูกาั 
 
ข 
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 6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพัิงประเภทต่างๆ ให้สอดคั้องกับต้นทุนแัะให้มีภาษีที่

เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดแัะผู้ใช้ต่างประเภท 
 6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกัางแัะขนาดย่อมให้

เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทััแัะวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทััให้เริ่มขับเคัื่อนได้

อย่างจริงจัง 
นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งแัะระบบโัจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคแัะ
ภูมิภาคอาเซียน 

7.5 ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งแัะระบบโัจิสติกส์จากฐานการผัิตในชุมชนสู่แหั่ง
แปรรูปเพื่อเพ่ิมมูัค่าทั้งภายในประเทศแัะเชื่อมโยงกับอาเซียน 

7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา

และนวัตกรรม 
8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
8.3 ผัักดันงานวิจัยแัะพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

9.1 ในระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องแัะฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แัะสัตว์ป่าโดย
ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 

9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณแัะ
คุณภาพ 

9.5 เร่งรัดการควบคุมมัพิษทั้งทางอากาศ ขยะ แัะน้ าเสีย 
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม    

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปัูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม แัะจิตส านึก    

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

2.1  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2.2  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแัะเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2.4  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
2.5  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดั้อม 
2.6  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุัแัะพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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3. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

วิสัยทัศน์  
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม 

 พันธกิจ  
1. ยกระดับคุณภาพแัะมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเทศ สู่สากั 
2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหัักธรรมาภิบาั 
ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาหัักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดแัะประเมินผั 
2. ผัิต พัฒนาครู คณาจารย์แัะบุคัากรทางการศึกษา 
3. ผัิตแัะพัฒนาก าัังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคั้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาแัะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตัอดชีวิต 
5. ส่งเสริมแัะพัฒนาระบบเทคโนโัยีดิจิทััเพื่อการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแัะส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์หลัก 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปัี่ยนแปัง          

แัะการพัฒนาประเทศในอนาคต 
2. ก าัังคนได้รับการผัิตแัะพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโัยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4. คนไทยไดร้ับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตัอดชีวิต 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหัักธรรมาภิบาั โดยการมีส่วนร่วมจาก  

ทุกภาคส่วน 
 

4. ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของพันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัด /ค่าเป้าหมาย แผนงานงบประมาณ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ดังนี้ 

4.1 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดแบบการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการโดยให้หน่วยงานวิเคราะห์ความสอดคั้องกรอบยุทธศาสตร์ส าคัญ ๆ ระดับต่าง ๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแัะสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564)  ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ซ่ึงมีความสอดคั้องกันในแผนบูรณาการ โครงการ กิจกรรมหััก ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ความม่ันคง สอดคั้องกับยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาหัักสูตร กระบวนการเรียน
การสอน การวัดแัะประเมินผั แัะยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการแัะส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน        
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ประเด็นการสร้างความปรองดองแัะสมานฉันท์ การขับเคัื่อน การแก้ไขปัญหา    
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตแัะประพฤติมิชอบภาครัฐ แัะการป้องกัน 
ปราบปราม แัะบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
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ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สอดคั้องกับยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 ผัิตแัะพัฒนาก าัังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคั้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ แัะยุทธศาสตร์
ที่ 5 ส่งเสริมแัะพัฒนาระบบเทคโนโัยีดิจิทััเพ่ือการศึกษา ประเด็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาแัะการ
เรียนรู้ตัอดชีวิต การส่งเสริมการวิจัยแัะการพัฒนา การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกัางแัะขนาดย่อม การพัฒนา
อุตสาหกรรมศักยภาพ การพัฒนาศักยภาพการผัิตภาคเกษตร การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวแัะบริการ การ
เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าแัะการังทุนระหว่างประเทศ การเสริมสร้างความเข้มแข็งแัะ
ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ แัะการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัั  

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สอดคั้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงฯ            
ที่ 1 พัฒนาหัักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดแัะประเมินผั   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผัิต พัฒนาครู 
คณาจารย์แัะบุคัากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผัิตแัะพัฒนาก าัังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคั้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาแัะการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตัอดชีวิต ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมแัะพัฒนาระบบเทคโนโัยีดิจิทััเพ่ือการศึกษา แัะยุทธศาสตร์
ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการแัะส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ประเด็น การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาแัะการเรียนรู้ตัอดชีวิต การส่งเสริมการวิจัยแัะการพัฒนา การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกัาง
แัะขนาดย่อม 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม สอดคั้อง              
กับยุทธศาสตร์กระทรวงฯ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาแัะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตัอดชีวิต  
แัะยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมแัะพัฒนาระบบเทคโนโัยีดิจิทััเพื่อการศึกษา ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัย การยกระดับคุณภาพการศึกษาแัะการเรียนรู้ตัอดชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแัะชุมชนเข้มแข็ง  

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคั้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงฯกระทรวงฯ ที่ 1พัฒนาหัักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดแัะประเมินผั 
ประเด็นการบริหารจัดการขยะแัะสิ่งแวดั้อม  

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  สอดคั้อง              
กับยุทธศาสตร์กระทรวงฯกระทรวงฯ ที่ 1 พัฒนาหัักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดแัะประเมินผั 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมแัะพัฒนาระบบเทคโนโัยีดิจิทััเพ่ือการศึกษา แัะยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการแัะส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ประเด็น การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตแัะ
ประพฤติมิชอบภาครัฐ  การสร้างความปรองดองแัะสมานฉันท์ การยกระดับคุณภาพการศึกษาแัะการเรียนรู้
ตัอดชีวิต 

5.2 ประเด็นวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์กับความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน มีดังนี้ 
พันธกิจ 1  ยกระดับคุณภาพแัะมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเทศ สู่สากั สอดคั้องกับ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหัักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดแัะประเมินผั ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผัิต พัฒนาครู 
คณาจารย์แัะบุคัากรทางการศึกษา  แัะยุทธศาสตร์ที่ 3 ผัิตแัะพัฒนาก าัังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคั้อง
กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 

พันธกิจ 2 เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม สอดคั้อง
กับยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา แัะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อ งตัอดชีวิต           
แัะยุทธศาสตร์ที ่5 ส่งเสริมแัะพัฒนาระบบเทคโนโัยีดิจิทััเพื่อการศึกษา 

พันธกิจ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหัักธรรมาภิบาั สอดคั้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 
พัฒนาระบบบริหารจัดการแัะส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ฅ 
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4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 31 กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 36 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ซึ่งมี        

ความสอดคล้องกัน ดังนี้ 
4.3.1  ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  

กลยุทธ์ 
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  แัะจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน      

ในรูปแบบที่หัากหัายสอดคั้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. พัฒนาแัะปรับปรุงหัักสูตร การวัดแัะประเมินผัการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา

ให้ทันสมัย สอดคั้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการแัะการเปัี่ยนแปังของสังคมโัก  
3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการผัิตสื่อ

การเรียน   การสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเั็กทรอนิกส์  
4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคั้องกับหัักสูตรแัะกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แัะความเป็นพัเมืองแัะพัโัก ตามหัักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
1. ผัการประเมินระดับชาติในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ (NT)      

มีค่าเฉัี่ยเพ่ิมข้ึน ( ร้อยัะ 3) 
2. ค่าคะแนนเฉัี่ยผัสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-net/V-net/N-net) เพ่ิมขึ้น (ร้อยัะ 3) 
3. ร้อยัะของนักเรียน นักศึกษาได้รับการป้องกันแัะแก้ไขปัญหายาเสพติด (ร้อยัะ 100) 
4. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษาของIMD ดีขึ้น จากปี 2560    

(ดีข้ึน 2 อันดับ) 
5. ร้อยัะของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมแัะพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม (ร้อยัะ 100) 
6. ร้อยัะของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ผ่านการประเมินตนเองระดับดีเยี่ยม (ร้อยัะ 85) 
7. ร้อยัะของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ผ่านการประเมินตนเองระดับดีขึ้นไปจาก สมศ.         

(ร้อยัะ 85) 
8. ร้อยัะของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาน าร่องมีการประเมินคุณภาพภายในแัะการ

ประเมินคุณภาพภายนอกร่วมกันด้วยระบบออนไัน์ (ร้อยัะ 100) 
4.3.2 ยุทธศาสตร์ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ 
1. วางแผนการผัิต แัะพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคั้องกับความต้องการ    

ในการจัดการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา  
2. ปรับระบบการผัิตครู คณาจารย์ แัะบุคัากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
3. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคัะชั้น

แัะครูในสาขาวิชาที่ขาดแคัน   
4. สร้างขวัญก าัังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์แัะบุคัากรทางการศึกษา 
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคัของครู  คณาจารย์แัะบุคัากรทางการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ 
ฆ 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยัะของผู้บรรจุเข้ารับราชการครูตรงตามสาขาวิชาแัะภูมิั าเนาของอัตราเกษียณ (ร้อยัะ 25) 
2. ร้อยัะของครู แัะบุคัากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาให้เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้   

ผู้กระตุ้นแรงจูงใจ ผู้สร้างแรงบันดาัใจ ผู้ให้ค าปรึกษาแัะชี้แนะผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยัะ 80) 
3. ร้อยัะของครูแัะบุคัากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ (ร้อยัะ 100) 
4. ร้อยัะของครูแัะบุคัากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อระบบสวัสดิ การแัะการ

บริหารงานบุคคั (ร้อยัะ 80) 
4.3.3 ยุทธศาสตร์ 3 ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ     

ของการพัฒนาประเทศ 
กลยุทธ์ 
1. เร่งผัิตแัะพัฒนาก าัังคนสาขาท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์  

เทคโนโัยี แพทย์ แัะพยาบาั 
2. เร่งผัิตแัะพัฒนาสมรรถนะก าัังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปัี่ยนแปังของ 

เทคโนโัยี แัะรองรับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
3. ส่งเสริมภาพัักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม แัะวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ 

ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ    
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผัิตแัะพัฒนาก าัังคน โดยสร้างเครือข่าย    

ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในแัะต่างประเทศ 
6. ส่งเสริมงานวิจัยแัะนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยัะความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

แัะระดับอุดมศึกษา (ร้อยัะ 80) 
2. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปัายประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม 4)  

(45:55) 
3.จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (สหกิจศึกษา)  (ไม่ต่ ากว่า  

45,000  คน) 
4. จ านวนผู้เรียนมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  (13,100 คน) 
5. ร้อยัะของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโัยีในสถาบันอุดมศึกษา ระดับอนุปริญญาถึง

ปริญญาตรี (ร้อยัะ 30) 
6.ร้อยัะเฉัี่ยของผู้เรียนในระบบทวิภาคีท่ีเพ่ิมข้ึนต่อปี (ร้อยัะ 30 จากปีที่ผ่านมา) 
7.ร้อยัะของผังานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ 

(ร้อยัะ 65) 
8.ร้อยัะขององค์ความรู้แัะสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นแัะส่งเสริม

สุขภาพของประชาชน (ร้อยัะ 65) 
 
 
ง 
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9. จ านวนเครือข่ายการผัิตแัะพัฒนาก าัังคนกับองค์กร/หน่วยงานทั้งในแัะต่างประเทศ   
(120 องค์กร/หน่วยงาน)     

4.3.4 ยุทธศาสตร์  4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ 
1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนในทุก

พ้ืนที่ ครอบคัุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส แัะผู้มีความต้องการพิเศษ      
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ แัะการเข้าถึงแหั่งเรียนรู้ที่สอดคั้องกับความสนใจ

แัะวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกัุ่มเป้าหมาย  
3. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้แัะประสบการณ์ให้เกิดผัเป็น

รูปธรรมอย่างกว้างขวาง   
4. จัดหาทุนแัะแหั่งทุนทางการศึกษา 
5. เร่งพัฒนาแหั่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาแัะการเรียนรู้ตัอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความ

หัากหัาย แัะสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง    
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนปีการศึกษาเฉัี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ปี (10.2 ปี) 
2. ร้อยัะของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปัายอายุ 15-17 ป ี(ร้อยัะ 83) 
3. ร้อยัะของก าัังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (ร้อยัะ 57) 
4. ร้อยัะของผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการอุดหนุนแัะการช่วยเหัือค่าใช้จ่ายในระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่ระดับอนุบาัจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจ    
แัะสังคมในปัจจุบัน (ร้อยัะ 100) 

5. อัตราการเข้าเรียนก่อนประถมศึกษาต่อประชากรกัุ่มอายุ 3-5 ปี (ร้อยัะ 80) 
6. จ านวนประชาชนที่เข้าถึงหัักสูตร/สื่อ/แหั่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ Life Long 

Learning (18,000,000 คน) 
7. ร้อยัะของผู้เรียนที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแัะ ปวส. เพิ่มข้ึน (ร้อยัะ 65) 

4.3.5 ยุทธศาสตร์ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโัยีดิจิทััเพ่ือการศึกษาแัะการบริหารจัดการที่ทันสมัยแัะไม่

ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงแัะมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูักัางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการ

รายงานผัของฐานข้อมูัโดยเชื่ อมโยงข้อมูัการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา ให้เป็น เอกภาพ            
เป็นปัจจุบัน แัะมีมาตรฐานเดียวกัน  

3. ผัิตแัะพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อการเรียนรู้อิเั็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา         
แัะหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

4. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโัยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ 
ทั่วถึง แัะเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
 

 
จ 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
1. ค่าคะแนนเฉัี่ยผัสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน 

โดยใช้ DLIT แัะ DLTV  (เพ่ิมข้ึนร้อยัะ 3) 
2. ร้อยัะของสถานศึกษาที่ได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ ากว่า 30 Mbps ( ร้อยัะ 50 

ของสถานศึกษา) 
3. จ านวนระบบฐานข้อมูักัางด้านการศึกษาของประเทศที่ทันสมัย / เป็นปัจจุบัน               

( 4 ฐานข้อมูั) 
4.3.6 ยุทธศาสตร์  6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
กลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงกัไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหัักธรรมาภิบาั โดยเน้นด้าน

คุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกัาง แัะในพื้นที่ระดับภาค /จังหวัด 
2. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ /การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพแัะเพ่ิมคุณภาพชีวิต  ัดความเหัื่อมั้ า     

สร้างความสมานฉันท์ แัะเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
4. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน 

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
5. เสริมสร้างภาพัักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ แัะสร้างเครือข่าย /ความเป็นภาคี

หุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในแัะต่างประเทศ 
6. ส่งเสริมแัะขยายผัให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพร้อม พัฒนาเป็น

สถานศึกษานิติบุคคัในก ากับ 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยัะของคะแนนการประเมินคุณธรรมแัะความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

(ไม่น้อยกว่า ร้อยัะ 80) 
2.ค่าคะแนนเฉัี่ยผัสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-net/V-net/N-net)ในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้เพ่ิมข้ึน (ร้อยัะ 3) 
3.ร้อยัะของผู้เรียน เยาวชนแัะประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ (ร้อยัะ 80) 
4.สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน (74:26) 
5.จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดพัฒนาแัะส่งเสริมการศึกษา ( 3,042 

องค์กร/หน่วยงาน) 
6.จ านวนโรงเรียนขนาดเั็กที่เป็นเครือข่ายได้รับการบริหารจัดการเพ่ือเข้าสู่โครงการโรงเรียนดี

ใกั้บ้าน   (595 โรงเรียน) 
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5. สรุปการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
(ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  รวมงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน 507,947.7283 ั้านบาท ซึ่งสอดคั้องตามแผน
งบประมาณ ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 1) แผนงานงานบุคัากร 2) แผนงานพ้ืนฐาน 3) แผนงานยุทธศาสตร์     
4) แผนงานบูรณาการ แบ่งงบประมาณหััก ๆ ดังนี้ 

5.1. ล าดับที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ เป็นงบประมาณบุคัากรทั้งกระทรวงศึกษาธิการ รวมจ านวน  
311,421.4069 ั้านบาท  

5.2  ล าดับที่ 2 แผนงานพื้นฐาน ซึ่งเป็นงบประมาณตามผัผัิต โครงการ / กิจกรรมเทียบเท่าผัผัิต    
ซึ่งสอดคั้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ รวมจ านวน 78,132.7057 ั้านบาท   

5.3  ล าดับที่ 3 แผนงานบูรณาการ เป็นงบประมาณที่รัฐบาัให้ความส าคัญเพ่ือการด าเนินงานเชิงบูรณาการ
ทั้งเป้าหมายแัะพ้ืนที่ด าเนินการ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณตามแผนงานบูรณาการจ านวน 18 
แผนงานบูรณาการโดยสอดคั้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์  รวมจ านวน 
108,334.9020 ั้านบาท ซึ่งแผนบูรณาการทั้ง 18 แผนงานนี้ มีแผนงานที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้
เป็นหน่วยงานหััก ได้แก่ แผนการยกระดับคุณภาพการศึกษาแัะการเรียนรู้ตัอดชีวิต แัะเป็นแผนบูรณาการ  
ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน รวม 17 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองแัะสมานฉันท์     
การขับเคัื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  การป้องกันปราบปรามแัะบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด    
การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกัางแัะขนาดย่อม การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัั     
การวิจัยแัะนวัตกรรม การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวแัะบริการ การพัฒนาศักยภาพการผัิตภาคเกษตร  
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าแัะการังทุนระหว่างประเทศ การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
แัะยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก       
แัะชุมชนเข้มแข็ง การสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ การบริหารจัดการขยะแัะสิ่งแวดั้อม     
การพัฒนาแัะเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พัังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดั้อม การป้องกันปราบปรามการทุจริต      
แัะประพฤติมิชอบ  

5.4 ล าดับที่ 4 แผนงานยุทธศาสตร์ หน่วยงานเสนอโครงการในแผนงานยุทธศาสตร์เพียงส่วนน้อย      
แัะได้รับงบประมาณสอดคั้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการที่ 3 ผัิตแัะพัฒนาก าัังคน รวมทั้งงานวิจัย
ที่สอดคั้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ  จ านวน 10,058.7137 ั้านบาท (รายัะเอียดข้อมูัใน    
ส่วนที่ 3)  

ทั้งนี้ น าเสนอโครงการตามจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  
เจริญเศรษฐศิัป์) ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กระดับปฐมวัย 3-5 ปี อย่างมีคุณภาพ โครงการยกระดับ
ทักษะภาษาอังกฤษ โครงการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ Start Up โครงการขับเคัื่อนการจัดการเรียนรู้  
สะเต็มศึกษา (STEM Education) โครงการพัฒนามาตรฐานก าัังอาชีวศึกษาด้านเทคโนโัยี นวัตกรรมให้พร้อม
เข้าสู่ Thailand 4.0 โครงการยกระดับผัิตก าัังคนตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 10 กัุ่มอุตสาหกรรม โครงการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของครู โครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนา
เป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) โครงการส่งเสริมความเสมอภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส เป็นต้น 
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     แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร) 
 

6. สรุปการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ 
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดแนวทางท่ีส าคัญในการน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
2. ผู้บริหารระดับสูงแัะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต้องให้ความส าคัญในการใช้

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรอบในการบริหารงาน       
แัะร่วมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดแัะค่าเป้าหมาย เพ่ือให้การด าเนินงานบรรัุเป้าประสงค์หััก 

3. ด าเนินการชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้บุคัากรในหน่วยปฏิบัติ ได้รับทราบอย่างชัดเจน เพ่ือการมี
ส่วนร่วม แัะสนับสนุนให้การด าเนินงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ให้หน่วยงานในส่วนกัางสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ ส าหรับการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ ของหน่วยงานปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 

5. การติดตามแัะประเมินผัตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25 61                       
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยควร 1) ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้าในแต่ัะยุทธศาสตร์            
การประเมินผัส าเร็จแัะผักระทบของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  2) พิจารณาใช้ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์  
ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ แัะน าค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
มาก าหนดเป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการประเมินผั 3) สร้างระบบการรายงานผัการปฏิบัติราชการ แัะผัการ
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสอย่างต่อเนื่องเพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค ทบทวน ก าหนดมาตรการ        
เพ่ือปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณแัะจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีระบบการก ากับดูแัให้โปร่งใส   
แัะเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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