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ส่วนที่ 3 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้ศึกษำวิเครำะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย        

ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบำยรัฐบำล นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ 
พ.ศ. 2558-2564 นโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษำธิกำร ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร .อ ำนำจ
หน้ำที่ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และผลวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร มำก ำหนดสำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. .2561.ของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร) ดังนี้  

 

 วิสัยทัศน์ 
กำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพ ผู้ เรียนได้รับกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภำพ  

โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

    2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย โดยกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
     3. พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

 ค่านิยม TEAMWINS 
  T = Teamwork กำรท ำงำนเป็นทีม 
  E = Equality of Work ควำมเสมอภำคในกำรท ำงำน 
  A = Accountability ควำมรับผิดชอบ  
  M = Morality and Integrity กำรมีศีลธรรมและมีควำมซื่อสัตย์ 
  W = Willingness ควำมมุ่งม่ันตั้งใจท ำงำนอย่ำงเต็มศักยภำพ  
      I   = Improvement กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ  
  N = Network and Communication กำรเป็นเครือข่ำยที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
  S = Service Mind กำรมีจิตมุ่งบริกำร  
\ 
 

 เป้าประสงค์รวม 
   1. ระบบบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพ 
   2. ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภำพ อย่ำงทั่วถึง และ
เท่ำเทียม  
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  ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม 
 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวม 
(เจ้าภาพหลัก) 

 
ค่าเป้าหมาย 

1. ผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร  
   *ระดับมำตรฐำน หมำยถึง ส่วนรำชกำรมีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับสูงกวำ่
เป้ำหมำยไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง
ได้รับกำรประเมินในระดับต่ ำกวำ่เป้ำหมำย  

ระดับมำตรฐำน* 

2. ร้อยละของคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส   
ของกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน (ศปท.) 

ร้อยละ 82 

3. ร้อยละของก ำลังแรงงำนที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้นขึ้นไป (กศน.) 

ร้อยละ 48 
 

4. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) (สช.) 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 
ของปีที่ผ่ำนมำ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

  1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมมำภิบำล 
  2. พัฒนำและส่งเสริมกำรน ำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำร กำรบริกำรและกำร

เรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  3. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำ         

ตำมอัธยำศัย 
   4..ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำและ      

กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  5. พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
 

 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
    1. หน่วยงำนมีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมมำภิบำล 
     2. ผู้รับบริกำรมีและใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภำพในกำรบริหำร กำรบริกำร 

และกำรเรียนรู้ 
     3. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 
     4. ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 
     5. ข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพมีศักยภำพใน        

กำรปฏิบัติงำนและกำรจัดกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 
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 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
(เจ้าภาพหลัก) 

 

ค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ที่ 1 หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
1. ผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติรำชกำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
   *ระดับมำตรฐำน หมำยถึง ส่วนรำชกำรมีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับสูงกวำ่เป้ำหมำยไม่
ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับกำรประเมินใน
ระดับต่ ำกวำ่เป้ำหมำย  

ตำมระดับมำตรฐำน* 

2. ร้อยละของคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ของกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน (ศปท.) ร้อยละ 82 

3. จ ำนวนกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติที่ได้รับ 
กำรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนำ (สน.) ไม่น้อยกว่ำ 2 ฉบับ 

เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้รับบริการมีและใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร        
การบริการ และการเรียนรู้ 
4. ร้อยละของสถำนศึกษำที่ได้รับบริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็ว 
ไม่ต่ ำกว่ำ 30 Mbps (ศทก.) ร้อยละ 75 ของสถำนศึกษำ 

5. จ ำนวนระบบฐำนข้อมูลกลำงด้ำนกำรศึกษำของประเทศท่ีได้รับ 
กำรพัฒนำให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน (ศทก.) 

5 ฐำนข้อมูล 
(เพ่ิมขึ้น 1 ฐำนข้อมูล) 

เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
6. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) (สช.) 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
ของปีที่ผ่ำนมำ 

7. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ 
กำรศึกษำนอกระบบ (N-NET) ทุกรำยวิชำทุกระดับ (กศน.) ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 40 

8. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศึกษำที่ได้รับกำรรับรอง
กำรประเมินคุณภำพภำยนอก (สช.) ร้อยละ 80 

9. ร้อยละของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีฝึกอบรมเป็น
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือระดับต่ำงๆ ผ่ำนกำรประเมินทุกระดับ (สลช.) ร้อยละ 80 

10. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ที่ได้รับ 
กำรพัฒนำศักยภำพ หรือทักษะด้ำนอำชีพ สำมำรถมีงำนท ำหรือ 
น ำไปประกอบอำชีพได้ (ศปบ.จชต/สช./กศน.) 

ร้อยละ 80 

11. ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติด 
(สสก.) ร้อยละ 85 

12. จ ำนวนรูปแบบและแนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ (ศธภ./ศธจ.) 95 รูปแบบ 

13. จ ำนวนผู้บริหำร ครูสอนและบุคลำกรที่เก่ียวข้องกับกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยได้รับกำรพัฒนำ (ศธภ./ศธจ.) 7,600 คน 

14. จ ำนวนแกนน ำเยำวชนกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตำมบริบท   
อัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด (ศธภ./ศธจ.) 2,380 คน 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
(เจ้าภาพหลัก) 

 

ค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ที่ 4 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
15. รอ้ยละของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยที่ลงทะเบียนเรียนในทุก
หลักสูตร/กิจกรรมกำรศึกษำต่อเนื่องเทียบกับเป้ำหมำย (กศน.) ร้อยละ 80 

16. ร้อยละของผู้รับบริกำรแหล่งเรียนรู้เทียบกับเป้ำหมำย (กศน.) ร้อยละ 80 
17. ร้อยละของก ำลังแรงงำนที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้นขึ้นไป (กศน.) ร้อยละ 48 

18. ร้อยละของผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม/พัฒนำทักษะอำชีพระยะสั้น
สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรประกอบอำชีพหรือพัฒนำงำนได้ (กศน.) ร้อยละ 64 

19. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนเทียบกับค่ำเป้ำหมำย (กศน./สช) ร้อยละ 100 

20. จ ำนวนภำคีเครือข่ำยที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัด/พัฒนำ/ส่งเสริม
กำรศึกษำ (ภำคีเครือข่ำย : สถำนประกอบกำร องค์กร หน่วยงำน 
ที่มำร่วมจัด/พัฒนำ/ส่งเสริมกำรศึกษำ) (สต./กศน.) 

3,045 ภำคีเครือข่ำย 

เป้าประสงค์ที่ 5 ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพมีศักยภาพ       
ในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
21. จ ำนวนเรื่องของกำรพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลส ำหรับ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ก.ค.ศ.) 11 เรื่อง 

22. ร้อยละควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำที่มีต่อกำรบริหำรงำนบุคคลของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(ก.ค.ศ.) 

ร้อยละ 80 

23. ร้อยละของข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำรพัฒนำและน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน  
(สอ./สคบศ.) 

ร้อยละ 80 

 
กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
  กลยุทธ์ 

    1.1 พัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
    1.2 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาและส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร 
การบริการและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ 
    2.1 พัฒนำระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตเพ่ือกำรศึกษำให้ครอบคลุมและมีเสถียรภำพ 

ตอบสนองควำมต้องกำรใช้งำน 
    2.2 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงด้ำนกำรศึกษำของประเทศให้เป็นเอกภำพ เป็นปัจจุบัน

และทันต่อกำรใช้งำน 
    2.3 สร้ำงสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลที่สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยและสะดวก 
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    2.4 พัฒนำและส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนกำรท ำงำนและกำรบริกำรให้มี
ประสิทธิภำพ 

    2.5 จัดหำทรัพยำกรพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือใช้ในกำรบริหำร กำรบริกำร และ
กำรเรียนรู้ อย่ำงพอเพียง ทั่วถึงและเหมำะสมกับกำรแสวงหำควำมรู้และจัดกำรองค์ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

  กลยุทธ์ 
   3.1 พัฒนำหลักสูตร เนื้อหำสำระ สื่อกำรเรียนกำรสอน กระบวนกำรจัดกำรเรียน      
กำรสอน กำรนิเทศ กำรวัด ประเมินผลให้ทันกับควำมก้ำวหน้ำและกำรเปลี่ยนแปลงทำงวิทยำกำร 
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ 
   3.2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ควำมเป็นพลเมืองและพลโลก ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   3.3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ สร้ำงอำชีพ สร้ำงควำมสมำนฉันท์ และเสริมสร้ำงควำมมั่นคง  
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
   3.4 พัฒนำงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้สู่กำรพัฒนำกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาส
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  กลยุทธ์ 
   4.1 ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัด และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
   4.2 สนับสนุนให้ผู ้เรียนได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทั้งในระบบและนอกระบบให้ผู้เรียนตำมสิทธิ 
ที่ก ำหนดไว้ 

  4.3 เพ่ิมและกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำในระบบ นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้
ผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงโอกำสทำงกำรเรียนรู้ได้อย่ำงหลำกหลำย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และเป้ำหมำย 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ 

   5.1 พัฒนำกฎ ระเบียบหลักเกณฑ์กำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

   5.2 ปรับปรุงระบบกำรประเมินวิทยฐำนะและสมรรถนะครูให้สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน 

   5.3 พัฒนำข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย
รวมทั้งน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกระบวนกำรพัฒนำ 
   

     
 


