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แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

คานา
ตามบทบั ญญั ติ ของพระราชกฤษฎี กาว่าด้ วยหลั กเกณฑ์ และวิธี การบริหารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี
พ.ศ. 2546 มาตรา 9 กาหนดให้ (1) ก่อนจะดาเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การกาหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
และตัวชี้วัดความส าเร็ จของภารกิจและตามมาตรา 16 วรรคสอง ก าหนดให้ ในแต่ ล ะปี งบประมาณส่ ว นราชการ
ต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีโดยให้ระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานเสนอให้รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และวรรคสาม เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว
ให้ ส านั ก งบประมาณจั ด สรรงบประมาณให้ เพี ย งพอต่ อ การด าเนิ น งานตามแผนต่ อ ไปประกอบกั บ ระเบี ย บ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 กาหนดให้ส่วนราชการ
จั ดท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการตามมาตรา 16 แห่ งพระราชกฤษฎี กาว่าด้ ว ยหลั กเกณฑ์ แ ละวิธีการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ภายในกาหนดเวลา โดย (2) กาหนดแผนปฏิบัติราชการประจาปี ให้จัดทาและเสนอ
รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณต่อไป
ในการนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เห็นชอบแนวทางการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 บัดนี้ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ได้ระบุการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ในวงเงินจานวน 513,410.0333 ล้านบาท และงบประมาณกองทุนฯ 270.0000
ล้านบาท ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการโดยทุกหน่วยงานในสังกัดจึงได้ร่วมกันดาเนินการปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม
ให้ ส อดคล้ องตามงบประมาณรายจ่ ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ได้รับการจัดสรร ทั้งนี้ สาระส าคัญ
ของแผนปฏิบัติราชการฯ แบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บทนา นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรอบแนวคิด
เชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนปฏิบัติราชการฯ ส่วนที่ 2 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการฯ ได้แก่
วิสัย ทัศน์ พัน ธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย ส่วนที่ 3 รายละเอียด
ของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ นาเสนอรายละเอียดข้อมูล
สาคัญของเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ งบประมาณ และความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ
ได้ แ ก่ 1) แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ฉบั บ ที่ 12 2) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฯ ฉบั บ ที่ 12
และ 3) ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ โดยแบ่ งเป็ น 4 ส่ วน ตามแผนงานงบประมาณ ประกอบด้ ว ย
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2) แผนงานพื้นฐาน 3) แผนงานยุทธศาสตร์ และ 4) แผนงานบูรณาการ ส่วนที่ 4
การนาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
ขอขอบคุณ หน่ ว ยงานและผู้มีส่ วนเกี่ยวข้องที่ให้ ความร่ว มมือในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ของกระทรวงศึ ก ษาธิก าร (ฉบั บ ปรับ ปรุงตามงบประมาณที่ ได้ รั บ จั ด สรร)
จนสาเร็จได้เป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกหน่วยงานจะนาไปใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานการติดตามผล
โดยระดมสรรพกาลังร่วมผลักดันการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการฯ ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
ต่อไป
กระทรวงศึกษาธิการ

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

สารบัญ
คานา
สารบัญ
สรุปสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนที่ 1 บทนา
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
กรอบแนวคิดการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
- นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
- ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
- นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
- นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
- จุดเน้นนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
- ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579)
- แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
- กรอบแนวทางและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
- ผลการดาเนินงานสาคัญ
ที่ผ่านมา
- อานาจหน้าที่ตามกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนที่ 2 สาระสาคัญภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์หลัก
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ส่วนที่ 3 รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานบูรณาการ
ส่วนที่ 4 การนาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
ภาคผนวก
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ฯ
อักษรย่อของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
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สรุปสาระสาคัญ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ
1. ความเป็นมา
ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 มาตรา 9 กาหนดให้ (1) ก่อนจะดาเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้
เป็ น การล่ว งหน้ า (2) การกาหนดแผนปฏิบั ติราชการของส่ วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
และตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจและตามมาตรา 16 วรรคสอง กาหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณส่วนราชการต้อง
จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีโดยให้ระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานเสนอให้รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และวรรคสาม เมื่อได้รับ ความเห็นชอบแล้ว
ให้ ส านั ก งบประมาณจั ด สรรงบประมาณให้ เพี ย งพอต่ อ การด าเนิ น งานตามแผนต่ อ ไปประกอบกั บ ระเบี ย บ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 กาหนดให้ส่วนราชการ
จั ดท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการตามมาตรา 16 แห่ งพระราชกฤษฎี กาว่าด้ ว ยหลั กเกณ ฑ์ แ ละวิธีการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ภายในกาหนดเวลา โดย (2) กาหนดแผนปฏิบัติราชการประจาปี ให้จัดทาและเสนอ
รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณต่อไป
ในการนี้ คณะรัฐมนตรี มีมติ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เห็ นชอบแนวทางการจั ดทางบประมาณ
รายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 บั ด นี้ พระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2560 มี ผ ลบั งคั บ ใช้ แ ล้ ว ตั้ งแต่ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2559 ได้ ระบุ ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ แก่กระทรวงศึกษาธิการ ในวงเงินจานวน 513,410.0333 ล้ านบาท และงบประมาณ
กองทุนฯ 270.0000 ล้านบาท กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้อง
ดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนที่มีความเกี่ยวข้องต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของแผน
2.1 เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบแนวทางและเป้ า หมายการด าเนิ น งานภาพรวมของกระทรวง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และใช้เป็นกรอบทิศทางหรือแนวทางการดาเนินงานในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในสังกัด ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดเอกภาพเชิงนโยบายของการปฏิบัติงาน
2.2 เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดสามารถนาไปเป็นกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ระดับกรม และพิจารณากาหนดตัวชี้วัดในระดับโครงการ/กิจกรรมให้มีความสอดคล้องต่อไป
2.3 เพื่อให้ผู้บริหารทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา นาไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงาน และการกากับ ติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าหรือความสาเร็จของการดาเนินงาน และบริหาร
จัดการให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
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3. กรอบแนวคิดการจัดทาแผน
1. นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
1.1 นโยบายรัฐบาลหลักด้านการศึกษาได้แก่
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
4.1จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
4.2 ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นคน
4.7 ทานุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทาง
ศาสนามีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย
4.9 สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศวั ฒ นธรรมของประเทศเพื่ อ นบ้ า นและ
วัฒนธรรมสากล
4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี
1.2 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ได้แก่
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
2.1 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประเด็น
แรงงานต่างด้าว ยาเสพติด
2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมลาของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน
3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
3.6 จัดระเบียบสังคม
นโยบาย 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

6.8 แก้ปัญหาน้าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นที่และปัญหา
ขาดแคลนน้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล
ฃ
6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาษีที่
เหมาะสมระหว่างน้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท
6.17 เพิ่ ม ขีด ความสามารถของผู้ ป ระกอบการวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมให้
เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้
อย่างจริงจัง
นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน
7.5 ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่ง
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน
7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม
8.3 ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
9.1 ในระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดย
ให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ
9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิย ม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกใน
การรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ
2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 6 ด้าน ได้แก่
2.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
2.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
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4. สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์
ยกระดั บ คุณ ภาพการศึ กษาที่ ดี ขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิผ ล และลดความเหลื่ อ มล้ าอย่ างทั่ ว ถึ ง
ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์หลัก
1. คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของไทยดี ขึ้ น คนไทยมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
และการพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยการมี ส่ ว นร่ ว มจาก
ทุกภาคส่วน
5. ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของพันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย แผนงานงบประมาณ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ดังนี้
5.1 การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กาหนดแบบการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการโดยให้หน่วยงานวิเคราะห์ความสอดคล้องกรอบยุทธศาสตร์สาคัญ ๆ ระดับต่าง ๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ซึง่ มีความสอดคล้องกันในแผนบูรณาการ โครงการ กิจกรรมหลัก ดังนี้
ยุท ธศาสตร์ ช าติ ที่ 1 ความมั่ น คง สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ กระทรวงฯ ที่ 1 พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
ให้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ประเด็นการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ การขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ และการ
ป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
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ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงฯ
ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์
ที่ 5 ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษา ประเด็ น การยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต การส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาข้อเสนอวิจัย การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม การพัฒ นาอุตสาหกรรมศักยภาพ การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงฯ
ที่ 1 พั ฒ นาหลั ก สู ต ร กระบวนการเรี ย นการสอน การวัด และประเมิ น ผล ยุ ท ธศาสตร์ที่ 2 ผลิ ต พั ฒ นาครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และยุทธศาสตร์
ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ประเด็น การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาข้อเสนอวิจัย การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ที่ 4 การสร้ า งโอกาสความเสมอภาคและเท่ า เที ย มกั น ทางสั ง คม สอดคล้ อ ง
กับยุทธศาสตร์กระทรวงฯ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
และยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัย การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ
ยุ ทธศาสตร์กระทรวงฯกระทรวงฯ ที่ 1 พั ฒ นาหลั กสู ตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ประเด็นการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ที่ 6 การปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ สอดคล้ อ ง
กับยุทธศาสตร์กระทรวงฯกระทรวงฯ ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ประเด็น การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภาครัฐ การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
5.2 ประเด็นวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์กับความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน มีดังนี้
พันธกิจ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ผลิต พัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุ คลากรทางการศึ กษา และยุท ธศาสตร์ ที่ 3 ผลิ ต และพั ฒ นาก าลั งคน รวมทั้ งงานวิจัย ที่
สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
พันธกิจ 2 เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ที่
4 ขยายโอกาสการเข้ า ถึ งบริ ก ารทางการศึ ก ษา และการเรีย นรู้อ ย่ างต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต และยุ ท ธศาสตร์ ที่
5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

พันธกิจ 3 พัฒนาระบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ฆ
5.3 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ประกอบด้ ว ย 31 กลยุ ท ธ์ ตั ว ชี้ วั ด 36 ตั ว ชี้ วั ด และค่ า เป้ า หมาย ซึ่ ง มี
ความสอดคล้องกัน ดังนี้
5.3.1 ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กลยุทธ์
1. พัฒ นากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้ เรียน
ในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิตสื่อ
การเรียน การสอน ตาราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตาราเรียนอิเล็กทรอนิกส์
4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
5. ส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และความเป็ น พลเมื อ งและพลโลก ตามหลั ก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ผลการประเมินระดับชาติในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติ (NT)
มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ( ร้อยละ 3)
2. ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-net/V-net/N-net) เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 3)
3. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 100)
4. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษาของIMD ดีขึ้น จากปี 2559
(ดีขึ้น 2 อันดับ)
5. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม (ร้อยละ 100)
6. ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านการประเมินตนเองระดับดีเยี่ยม (ร้อยละ 85)
7. ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านการประเมินตนเองระดับดีขึ้นไปจาก สมศ.
(ร้อยละ 85)
8. ร้อยละของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษานาร่องมีการประเมินคุณภาพภายในและการ
ประเมินคุณภาพภายนอกร่วมกันด้วยระบบออนไลน์ (ร้อยละ 100)
5.3.2 ยุทธศาสตร์ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์
1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา
2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจาการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้น
และครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
4. สร้างขวัญกาลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

5. พั ฒ นาระบบบริ ห ารงานบุ ค คลของครู คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี
ประสิทธิภาพ
ง
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของผู้บรรจุเข้ารับราชการครูตรงตามสาขาวิชาและภูมิลาเนาของอัตราเกษียณ (ร้อยละ 25)
2. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาให้เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้
ผู้กระตุ้นแรงจูงใจ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ ผู้ให้คาปรึกษาและชี้แนะผ่านเกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ 80)
3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ (ร้อยละ 100)
4. ร้อยละของครู และบุ คลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อระบบสวัส ดิการและการ
บริหารงานบุคคล (ร้อยละ 80)
5.3.3 ยุ ท ธศาสตร์ 3 ผลิ ต และพั ฒ นาก าลั งคน รวมทั้ งงานวิจั ยที่ ส อดคล้อ งกับ ความต้ องการ
ของการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์
1. เร่งผลิตและพัฒนากาลังคนสาขาที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล
2. เร่งผลิ ตและพั ฒ นาสมรรถนะกาลั งคนด้านอาชีวศึ กษาให้ ทันกับ ความเปลี่ ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
3. ส่งเสริมภาพลั กษณ์ การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้ แก่
ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ
5. เสริ ม สร้ างความเข้ ม แข็ งของกระบวนการผลิ ตและพั ฒ นาก าลั งคน โดยสร้างเครือ ข่ าย
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ
6. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษา (ร้อยละ 80)
2. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม 4)
(45:55)
3.จานวนผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (สหกิจศึกษา) (ไม่ต่ากว่า
45,000 คน)
4. จานวนผู้เรียนมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (13,100 คน)
5. ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ระดับอนุปริญญาถึง
ปริญญาตรี (ร้อยละ 30)
6.ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิภาคีที่เพิ่มขึ้นต่อปี (ร้อยละ 30 จากปีที่ผ่านมา)
7.ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่ งประดิษฐ์ ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์
(ร้อยละ 65)
8.ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริม
สุขภาพของประชาชน (ร้อยละ 65)
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
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9. จานวนเครือข่ายการผลิตและพัฒ นากาลังคนกับองค์กร/หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
(120 องค์กร/หน่วยงาน)
5.3.4 ยุทธศาสตร์ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
กลยุทธ์
1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในทุ ก
พื้นที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ
และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
3. เร่ งสร้ างความเข้ม แข็งของระบบการเที ยบโอนความรู้แ ละประสบการณ์ ให้ เกิ ด ผลเป็ น
รูปธรรมอย่างกว้างขวาง
4. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา
5. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความ
หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ปี (10.2 ปี)
2. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอายุ 15-17 ปี (ร้อยละ 83)
3. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (ร้อยละ 57)
4. ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับ
การศึกษาขั้น พื้นฐานตั้งแต่ระดับ อนุ บาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจ
และสังคมในปัจจุบัน (ร้อยละ 100)
5. อัตราการเข้าเรียนก่อนประถมศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี (ร้อยละ 80)
6. จานวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ Life Long
Learning (18,000,000 คน)
7. ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและ ปวส. เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 65)
5.3.5 ยุทธศาสตร์ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัยและไม่
ซ้าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2. พั ฒ นากระบวนการจัด ท าระบบฐานข้อ มูล กลางทางการศึก ษาของประเทศ ระบบการ
รายงานผลของฐานข้ อ มู ล โดยเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล การศึ ก ษาทุ กระดั บ /ประเภทการศึ ก ษา ให้ เ ป็ น เอกภาพ
เป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน
3. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา
และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
4. จัดหาอุป กรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ
ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

ฉ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ DLIT และ DLTV (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3)
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ากว่า 30 Mbps ( ร้อยละ 50
ของสถานศึกษา)
3. จ านวนระบบฐานข้ อ มู ล กลางด้ า นการศึ ก ษาของประเทศที่ ทั น สมั ย / เป็ น ปั จ จุ บั น
( 4 ฐานข้อมูล)
5.3.6 ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงกลไกการบริห ารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้าน
คุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค /จังหวัด
2. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ /การเงินให้มีประสิทธิภาพ
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้า
สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. เร่งส่ งเสริมให้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
5. เสริมสร้างภาพลักษณ์ หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย /ความเป็นภาคี
หุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ
6. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพร้อม พัฒนาเป็น
สถานศึกษานิติบุคคลในกากับ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80)
2.ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-net/V-net/N-net)ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 3)
3.ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานทาหรือนาไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ (ร้อยละ 80)
4.สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน (74:26)
5.จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ( 3,042
องค์กร/หน่วยงาน)
6.จานวนโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นเครือข่ายได้รับการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่โครงการโรงเรียนดี
ใกล้บ้าน (595 โรงเรียน)

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
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6. สรุ ปการจั ด ท าแผนปฏิบัติ ราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามงบประมาณที่ ได้ รับ จัดสรร)
ในส่วนของงบประมาณได้กาหนดกรอบการจัดทาตามแผนงบประมาณ ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 1) แผนงาน
งานบุคลากร 2) แผนงานพื้นฐาน 3) แผนงานยุทธศาสตร์ 4) แผนงานบูรณาการ แบ่งงบประมาณหลัก ๆ ดังนี้
6.1. ลาดับที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ เป็นงบประมาณบุคลากรทั้งกระทรวงศึกษาธิการ รวมจานวน
312,424.1206 ล้านบาท
6.2 ลาดับที่ 2 แผนงานพื้นฐาน ซึ่งเป็นงบประมาณตามผลผลิต โครงการ / กิจกรรมเทียบเท่าผลผลิต
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ รวมจานวน 180,430.7962 ล้านบาท
6.3 ลาดับที่ 3 แผนงานบูรณาการ เป็นงบประมาณที่รัฐบาลให้ความสาคัญเพื่อการดาเนินงานเชิงบูรณาการ
ทั้ ง เป้ า หมายและพื้ น ที่ ด าเนิ น การโดยมี น โยบายให้ ส่ ว นราชการจั ด ท างบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจานวน 25 แผนงาน และกระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณ
จานวน 14 แผนงานบูรณาการโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิก ารทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ รวมจานวน
20,358.1785 ล้านบาท ซึ่งแผนบูรณาการทั้ง 14 แผนงานนี้ มีแผนงานที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมาย
ให้เป็นหน่วยงานหลัก ได้แก่ แผนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรุ้ตลอดชีวิต และเป็นแผนบูรณาการ
ในฐานหน่วยงานสนับสนุน รวม 13 แผนงาน ได้แก่ แผนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ การขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด การพัฒ นา
อุ ต สาหกรรมศั ก ยภาพ การส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
และระบบโลจิ ส ติ กส์ การพั ฒ นาเศรษฐกิจดิจิทั ล การส่ งเสริม การวิจัยและพั ฒ นา การสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและบริการ การพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง การบริหาร
จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบภาครัฐ
6.4 ลาดับที่ 4 คือ แผนงานยุทธศาสตร์ หน่วยงานเสนอโครงการในแผนงานยุทธศาสตร์เพียงส่วนน้อย
และได้รับงบประมาณสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัย
ที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ จานวน 196.9380 ล้านบาท
(รายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 3)
7. สรุปการนาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ
กระทรวงศึกษาธิการกาหนดแนวทางที่สาคัญในการนาแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต้องให้ความสาคัญในการใช้
แผนปฏิบั ติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็ นกรอบในการบริห ารงาน
และร่วมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าประสงค์หลัก
3. ด าเนิ น การชี้ แ จงสร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจในสาระส าคั ญ ของแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้บุคลากรในหน่วยปฏิบัติ ได้รับทราบอย่างชัดเจน เพื่อการมี
ส่วนร่วม และสนับสนุนให้การดาเนินงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ให้หน่วยงานในส่วนกลางสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ สาหรับการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ ของหน่วยงานปฏิบัติในระดับพื้นที่
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

ซ
5. การติ ด ตามและประเมิ น ผลตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.25 60
ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยควร 1) ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การติ ด ตามความก้ า วหน้ า ในแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์
การประเมินผลสาเร็จและผลกระทบของการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง 2) พิจารณาใช้ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์
ของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ และนาค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
มากาหนดเป็ นเกณฑ์ ที่ส าคัญ ในการประเมินผล 3) สร้างระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ และผลการ
เบิ ก จ่ ายงบประมาณเป็ น รายไตรมาสอย่ างต่อ เนื่ องเพื่ อรับ ทราบปั ญ หาอุป สรรค ทบทวน กาหนดมาตรการ
เพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการกากับดูแลให้โปร่งใส
และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

