แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของสานักงานศึกษาธิการภาค 1
(ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
สานักงานศึกษาธิการภาค 1
เอกสารลาดับที่ 2/61

คานา
พระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9
ได้กาหนดไว้ว่า การบริ ห ารราชการเพื่อให้ เกิดผลสั มฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ กาหนดว่าก่อนที่ ส่ ว นราชการ
จะดาเนินการตามภารกิจใดให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า โดยในการกาหนด
แผนปฏิบัติราชการ นั้น ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการ
ของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสั มฤทธิ์ของภารกิจ ตัว ชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ และมีการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกาหนด
ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ที่ ก.พ.ร. กาหนด
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 2 แผนงาน คือ แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน วงเงิน จานวน 1,733,700 บาท และแผนงานบูรณาการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วงเงินจานวน 1,650,000 บาท ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สานักงานศึกษาธิการภาค 1 จึงได้จัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานศึกษาภาค 1 (ฉบับตามงบประมาณ
ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร) เพื่ อใช้ เป็ นเครื่ องมื อในการก ากั บ เร่ ง รั ด ติ ด ตาม ประเมิ น ผลของผู้ บ ริ ห ารของส านั ก งาน
ศึกษาธิการภาค 1 และเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 1
ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 1 ขอขอบคุ ณ บุ ค ลากรทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการจั ด ท า
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานศึกษาธิการภาค 1 (ฉบับตามงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร) ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

สานักงานศึกษาธิการภาค 1
กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 บทนา
- ความเป็นมา
- วัตถุประสงค์
- วิธีดาเนินงาน
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาของสานักงานศึกษาธิการภาค 1
- กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564
- แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2579)
- นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
- นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564)
- จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
- แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
- แผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560–2564)
- แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
- แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ
- สาระสาคัญของแผนงานบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- โครงสร้างอานาจหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการภาค 1
- ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ของสานักงานศึกษาธิการภาค 1
ส่วนที่ 3 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของสานักงานศึกษาธิการภาค 1 (ฉบับตามที่ได้รับจัดสรร)
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
- เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์
- แผนผังความเชื่อมโยงสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ของสานักงานศึกษาธิการภาค
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ส่วนที่ 4 โครงการตามแผนงานพื้นฐานและแผนงานบูรณาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของสานักงานศึกษาธิการภาค 1
4.1 สรุปงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของสานักงานศึกษาธิการภาค 1 (ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
4.2 รายละเอียดงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียดงาน/โครงการ แผนบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานศึกษาธิการภาค 1
ภาคผนวก
- หนังสือสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0208/14217
ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับสานักงานศึกษาธิการภาค
- แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ
ที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น
- แบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... แบบ สงป. 301 (รายเดือน)
- แบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... แบบ สงป. 301
- แบบจัดทาแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ
จาแนกตามงบรายจ่าย แบบ สงป. 302 (รายเดือน)
- แบบจัดทาแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ
จาแนกตามงบรายจ่าย แบบ สงป. 302

37
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43
49
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9
ได้ ก าหนดไว้ ว่ า การบริ ห ารราชการเพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ ให้ ส่ ว นราชการปฏิ บั ติ
คือ (1) ก่อนจะดาเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า
(2) การกาหนดแผนปฏิบัติราชการของส่ว นราชการตาม.(1).ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลา
และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
และตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 1 ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณตามพระราชบั ญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน
2 แผนงาน คือ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน วงเงินจานวน 1,733,700 บาท และ
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วงเงินจานวน 1,650,000 บาท นั้น
ดัง นั้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับนโยบายและบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป้าหมายการ
เบิกจ่ายงบประมาณ สานักงานศึกษาธิการภาค 1 จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของสานักงานศึกษาธิการภาค 1 (ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกากับ
เร่ ง รั ด ติ ด ตาม ประเมิ น ผลของผู้ บ ริ ห ารส านั ก งานศึ ก ษาธิก ารภาค 1 และเป็ น กรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 1 โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาค จากการบูรณาการสู่การศึกษาที่มี
คุณภาพ
ขั บ เคลื่ อ น หมายถึ ง การก าหนดทิ ศ ทาง ก ากั บ ติ ด ตาม ประสาน ส่ ง เสริ ม
สนับสนุน การพัฒนาการศึกษา
บูรณาการ หมายถึง ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการศึกษาใน
พื้นที่
พันธกิจ :
1. กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่รับผิดชอบ
2. ส่งเสริม สนับสนุน การวิจยั การนิเทศ และการพัฒนางานวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบ
3. กากับดูแล เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลและสนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รบั ผิดชอบ
4. ส่งเสริม สนับสนุน ระบบบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
พื้นที่รับผิดชอบ
5. พัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ :
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
2. วิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามศักยภาพ
และโอกาสของพื้นที่

ข
3. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและทักษะการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
4. เสริมสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม
5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ :
1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคง
2. การศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค
5. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย :
1. ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
2. ระดับความสาเร็จในการจัดการศึกษาเพื่อการเสริมสร้างความมั่นคง
3. ระดับความสาเร็จการสนับสนุนด้านวิชาการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
4. ระดั บ ความส าเร็ จ ของการสนั บ สนุ น วิ ช าการเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ภา พ
และมีศักยภาพของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
5. ระดับความสาเร็จของการกากับ ติดตามและประเมินผลงานตามนโยบายเพื่อสร้าง
โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่เสมอภาคและเท่าเทียม
6. ระดับ ความส าเร็จการสนับ สนุนงานวิช าการ การกากับ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ :
1. จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีแบบมีส่วนร่วม
2. สื่อสารสร้างความเข้าใจในยุทธศาสตร์และแผนทั้งภายในและภายนอกองค์กร
3. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับภาค
4. ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
5. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ด้ า นวิ ช าการวิ จั ย และพั ฒ นา เพื่อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
6. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
7. ก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามนโยบายและยุ ท ธศ าสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
8. สนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายของการตรวจราชการในพื้นที่

ค
9. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคร่วมมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
10. พัฒนาระบบการกากับ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
11. ส่งเสริมระบบการคุ้มครองคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร
12.พัฒนาข้าราชการในองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
สรุปงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานศึกษาธิการภาค 1
ที่

รายการ

งบประมาณ

กลุ่ม/
ผู้รับผิดชอบ

1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 1,733,700 บาท
1. กิจกรรม การดาเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ 1,445,800 บาท
1.1 งบดาเนินงาน
1,375,500
1. 1.1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
1,159,100
งานบริหารจัดการสานักงาน
1,049,100 อานวยการ
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
60,000
- ค่าวัสดุสานักงาน งานบ้านงานครัว
60,000
- ค่าจ้างเหมาบริการ
600,000
- ค่าใช้จ่ายการประชุม
20,000
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
60,000
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการข้าราชการ
30,000
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
9,100
- ค่าตอบแทนนอกเวลา(เฉพาะอานวยการ)
10,000
- ค่าปรับภูมิทัศน์
200,000
งานวิชาการ
110,000
1) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ระดับภาค
100,000
(1) จัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่
12,000 ยุทธศาสตร์ฯ
สานักงานศึกษาธิการภาค 1
(2) ติดตามและประเมินผลสภาวการณ์ทางการศึกษา ในเขต
20,000 ตรวจราชการฯ
ตรวจราชการที่ 1 และกรุงเทพมหานคร
(3) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ตามนโยบาย
20,000 พัฒนา กศ.
(4) ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
20,000 บริหารงาน
บุคคล
อุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการคุ้มครองระบบคุณธรรมให้กับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ

ง
ที่

รายการ

กลุ่ม/
ผู้รับผิดชอบ
8,000 ยุทธศาสตร์
10,000 อานวยการ

งบประมาณ

(5) จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
(6) ส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล
(7) จัดทา ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคา
10,000
รับรองการปฏิบัติราชการ
2) พัฒนาศักยภาพบุคลากร
10,000
(1) 1.1.2 ค่าสาธารณูปโภค - ค่าไฟฟ้า/ค่าน้าประปา/ค่าบริการ
216,400
โทรศัพท์/ค่าบริการไปรษณีย์
1.2 งบรายจ่ายอื่น
70,300
(1) 1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
70,300
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศธภ.1
2. กิจกรรม การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค 287,900 บาท
2.1
(1) งบรายจ่ายอื่น
287,900
(2) 2.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด
92,600
1. 2.1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตาม
195,300
นโยบายและยุทธศาสตร์ (กลุ่มตรวจเป็นเงิน 155,300 บาท และกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 40,000 บาท)
1. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1,650,000 บาท
2.1 โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้
1,400,000
งบรายจ่ายอื่น
(1) 1.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทารูปแบบ 1,400,000
และแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
1.1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการแกนนาเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
668,020
ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด
2.2 โครงการปรับปรุงส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคน
100,000
งบรายจ่ายอื่น
(1) 2.2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและการ
100,000
พัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
2.3 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
150,000
งบรายจ่ายอื่น
(1) 2.3.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
(อนุบาล 1–3)

อานวยการ
อานวยการ
อานวยการ

อานวยการ

ยุทธศาสตร์ฯ
ตรวจฯ

ยุทธศาสตร์ฯ
เจ้าภาพหลัก
ยุทธศาสตร์ฯ
ตรวจราชการฯ

พัฒนาฯ

จ
ที่

รายการ

งบประมาณ

โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ (สคบศ. เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ)
งบรายจ่ายอื่น
(1) 1. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหาร
รอการ
สถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ลงสู่
จัดสรรจาก
การปฏิบัติในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
สคบศ.

กลุ่ม/
ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาฯ

ส่วนที่ 1
บทนา
ความเป็นมา
ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
หมวด 9 กาหนดไว้ว่าการบริ หาราชการเพื่อให้ เกิดผลสั มฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ ส่วนราชการปฏิบัติ คือ
ก่อนจะดาเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า การกาหนด
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ใน
การดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ
และให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส่วนราชการ
กาหนด ทั้งนี้ การติดตามและประเมินผลต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร.กาหนด ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ
หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติร าชการเกิดผลกระทบต่อ ประชาชนให้เป็นหน้าที่ของส่ วนราชการที่จะต้อง
ดาเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม และคาสั่งหัวหน้าคณะ
รั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 19/2560 เรื่ อ ง การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในภู มิ ภ าคของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 กาหนดให้มีสานักงานศึกษาธิการภาค ทาหน้าที่ในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาค
สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานศึกษาธิการภาค 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 รวม 2 แผนงาน ได้แก่ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒ นาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน และแผนงานบูร ณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของสานัก และเพื่อให้
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และตามที่
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายภารกิจให้สานักงานศึกษาธิการภาค จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แผนใช้เงิน) ของสานักงานศึกษาธิการภาค 1 ขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการกากับ เร่ งรัด ติดตาม และประเมินผลของผู้ บริห ารส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 1 และผู้ปฏิบัติงานได้ ใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีดาเนินงาน
1. ศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดกรอบ เค้ า โครง แนวทางการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 (แผนใช้เงิน) ให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจของหน่วยงาน และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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3. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานวางแผนและกาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน
4. จัดทาบันทึกแจ้งกลุ่มงานในสังกัด จัดทาข้อมูลรายละเอียดงาน/โครงการที่จะดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจ อานาจหน้าที่และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ยกร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แผนใช้เงิน) ของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 1 ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
6. เสนอขออนุมัติใช้เป็นแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แผนใช้เงิน)
ของสานักงานศึกษาธิการภาค 1 ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
7. เผยแพร่และสื่อสารแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แผนใช้เงิน) ของ
สานักงานศึกษาธิการภาค 1 ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและดาเนินการตามโครงการ/
กิจกรรมและแผนปฏิบัติราชการ ทั้งรูปแบบเอกสารและเว็บไซต์ของสานักงานศึกษาธิการภาค 1
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แผนใช้เงิน) ของสานักงานศึกษาธิการภาค 1
สามารถใช้เป็ นเครื่องมือในการกากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลของผู้ บริห าร และผู้ปฏิบัติงานได้ใช้
เป็ น คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ร าชการ เพื่ อ เป็ น กรอบแนวทางในการปฏิ บั ติ ง านประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 2
บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาของสานักงานศึกษาธิการภาค 1
ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 1 ได้ น ากรอบยุ ท ธศาสตร์ จุ ด เน้ น การปฏิ รู ป การศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีความสอดคล้ องตามกรอบยุทธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิกา ร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มาเชื่อมโยงกับอานาจหน้าที่ และกาหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ของสานักงานศึกษาธิการภาค 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติได้ดาเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่ อใช้เ ป็ น กรอบแนวทางการพั ฒ นาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกาหนดวิ สั ย ทัศ น์
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้
วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เป้าหมาย :
1. ความมั่นคง
1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่
การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
2. ความมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สู ง
ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
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2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ สร้ า งฐานเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง อนาคต และเป็ น จุ ด ส าคั ญ ของการเชื่ อ มโยงในภู มิ ภ าค
ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการทาธุรกิจ มีบทบาทสาคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. ความยั่งยืน
3.1 การพัฒ นาที่ส ามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
3.2 การผลิ ตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
2. เพื่อเพิ่ม กระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม
3. เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ
4. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : การสร้างความมั่ นคงให้ กับประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน และ
ความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้ สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ
2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม
และทั่วถึง
2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มี
ขนาดที่เหมาะสม
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็น 5 ปีแรก
ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) สู่การปฏิบัติโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีหลักการที่สาคัญ คือ 1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้เกิดบูรณาการการ
พัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนมีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทย
เป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสัง คมได้ดาเนินชีวิตที่ดีมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ 2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสาหรับคนไทย พัฒนา
คนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิด สร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สั งคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
รวมถึ ง การสร้ า งคนให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ แ ละอยู่ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งเกื้ อ กู ล อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ใช้ ป ระโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 3) ยึด“วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ” มาเป็น
กรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ
เป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579”ที่เป็นเป้าหมายใน
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มาเป็นกรอบในการกาหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับ
ย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 5) ยึด “หลักการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”
เป้าหมายรวม ประกอบด้วย 6 เป้าหมาย โดยมีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จานวน 3 เป้าหมาย ดังนี้
1. เป้ า หมายที่ 1 คนไทยมี คุ ณ ลั ก ษณะเป็ น คนไทยที่ ส มบู ร ณ์ มี วิ นั ย มี ทั ศ นคติ แ ละ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม
ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
2. เป้าหมายที่ 2 ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมี
ความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
3. เป้าหมายที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
กระจายอานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน
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วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ สามารถพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
2. เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ ยั่งยืน
3. เพื่อรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศน์
4. เพื่อสร้างความมั่นคงภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ
5. เพื่อให้การทางานเชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ยึดหน้าที่และ
พื้นที่ ทาให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพและปราศจากคอร์รัปชั่น
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวม 10 ยุทธศาสตร์
ซึ่งเกี่ยวข้องกับสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยมีเป้าหมาย 1) ให้คนไทย
ส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น 2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ
ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น และ 3) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสู งตามมาตรฐานสากล และ
สามารถเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยการปรั บ เปลี่ ย นค่ า นิ ย มคนไทยให้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
มีวิ นั ย จิ ตสาธารณะ และพฤติ กรรมที่พึ งประสงค์ ด้ วยการส่ งเสริ มให้ มี กิจกรรมการเรี ยนการสอนทั้ งในและ
นอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อม
ภายในและโดยรอบสถานศึ กษาให้ ปลอดจากอบายมุ ขอย่ างจริ งจั ง พั ฒนาศั กยภาพคนให้ มี ทั กษะความรู้ และ
ความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า ด้วยการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะ
ทางสั งคมที่เหมาะสม พัฒ นาเด็กวัย เรี ยนและวัยรุ่นให้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการ
ประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นให้สามารถเข้าสู่
ตลาดงานเพิ่มขึ้น และยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้าในสังคม โดยมีเป้าหมาย
เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ ด้วยการเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากร
ร้อยละ 40 ที่มีร ายได้ต่าสุดให้ ส ามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare)
ที่เ หมาะสมอย่ า งทั่ ว ถึ งและเป็ น ธรรม และการพั ฒ นาทั กษะฝี มื อ เพื่ อประกอบอาชี พ และยกระดั บรายได้
โดยขยายโอกาสการเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพให้ แ ก่ เ ด็ ก และเยาวชนที่ ด้ อ ยโอกาสทางการศึ ก ษา
อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถูกจากั ดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย การดูแลนักเรียนยากจน
ที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา
การให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน รวมถึงสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในพื้นที่ห่างไกล
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3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ และ
ประชาชนในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ มี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น มี โ อกาสในการศึ ก ษาและ
การประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น โดยการรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและ
ธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ด้วยการสร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธารงรักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความสาคัญ และป้องกัน แก้ไขปัญหา
ความไม่ ส งบในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสั น ติ สุ ข แนวทางสั น ติ วิ ธี และกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ บนพื้นฐานความแตกต่างทางอัตลักษณ์และชาติ พันธุ์ เพื่อขจัดความขัดแย้ง
ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
4. ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การบริ หารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริ ตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริ ห ารจั ดการและการให้ บ ริ การของภาครัฐ การเพิ่ม คะแนนดัช นีภ าพลั กษณ์คอร์รัป ชั่นให้ อยู่สู งกว่ า
ร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และ
คุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า สามารถ
ให้บริการประชาชนในรูปแบบทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ ข้าราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ บทบาทหน้ า ที่ องค์ ก รมี ส มรรถนะสู ง และมี ค วามทั น สมั ย ราชการบริ ห ารส่ ว นกลาง
มีขนาดเล็กลง และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่รับผิดชอบ และป้องกัน ปราบปราม
การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิช อบ เพื่ อให้ สั ง คมไทยมี วิ นัย โปร่ง ใส และยุ ติธ รรม รวมทั้ง สร้า งความเข้ มแข็ ง
เป็ น ภูมิคุ้มกัน ของสั งคมไทยให้ ครอบคลุ มภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพื่อสร้างพลั ง
การขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579)
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 เพื่อใช้
เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นาไปใช้เป็นกรอบ
แนวทางการพัฒนาการศึกษาสาหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยได้กาหนดสาระสาคัญไว้
ดังนี้
วิสัยทัศน์ : “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
เป้าหมาย :
1. การเข้าถึง (Access) คนไทยทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้อย่างทั่วถึง
2. ความเท่าเทีย ม (Equity) สถานศึกษาทุกแห่ งให้ บริก ารการศึ กษาแก่ผู้ เ รียนทุกคน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม
3. คุณภาพ (Quality) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ
เต็มตามศักยภาพ
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4. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุน
ทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย
5. ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ :
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ ใน
การแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพ คนทุกช่วงวัย และการสร้าง สังคม แห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัด การศึกษาเพื่อ สร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร จัดการศึกษา
ปัจจัยและเงื่อนไขความสาเร็จ
การดาเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ ละยุทธศาสตร์ตามที่กาหนดไว้ในแผนการ
ศึกษาแห่งชาติจะประสบผลสาเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา หน่วยงานทั้งระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาต้อง
ยึด ถือ เป็นแนวทางในการดาเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมายความสาเร็จให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องดาเนินการ ดังนี้
1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคม ในการ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ
2. การสร้ างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การดาเนินงานของแผนฯ ของ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ทุ ก หน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นแผนฯ ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ มี ก ารบริ ห ารจั ด การและ
การเชื่ อ มโยงยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทางการพั ฒ นาให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายและวิ สั ย ทั ศ น์ ข องการจั ด การศึ ก ษา
มีคณะกรรมการกากับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการนาไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุน
ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม
3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดย
รัฐ มาเป็น การจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่ วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง
(Inclusive Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษา
ของรัฐ ระบบการจัดสรรงบประมาณประจาปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเป้าหมายการพัฒนาที่ กาหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพื่อให้การดาเนินงานพัฒนาการศึกษา
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เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนากาลังคนตามความต้องการของ
ตลาดงานและประเทศ เพื่อการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่กาหนด
5. การปรั บ ระบบการบริ ห ารจั ดการภาครั ฐให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภ าพ โดยปรั บโครงสร้ าง
การบริหารงานให้มีความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอานาจและการตัดสินใจจากส่วนกลาง
สู่ระดับภูมิภาคและสถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับ
ให้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาที่มี
มาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกัน
คุณ ภาพภายในและการประเมิ น คุณ ภาพภายนอกผ่ า นระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ และการรายงานต่ อ
สาธารณชนจะเป็ น กลไกในการสร้ า งการรั บ รู้ ข องผู้ จั ด การศึ ก ษาและผู้ เ รี ย น เพื่ อ การปรั บ ประสิ ท ธิ ภ าพ
การบริหารจัดการ และความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการกากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา เพื่อให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือ
ทางการเงินในการกากับการดาเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบาย
รัฐบาล
4. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
โดยได้กาหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุ ท ธศั ก ราช 2557 มาตรา 19 ที่ ร ะบุ ใ ห้ รั ฐ บาลมี ห น้ า ที่ ใ นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ด าเนิ น การให้ มี
การปฏิรูป ด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ โดยมีนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. นโยบายที่ 1 : การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
องค์ประกอบสาคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าที่สาคัญยิ่งยวดในอันที่จะ
เชิดชูส ถาบั น นี้ ไว้ด้ว ยความจงรั กภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุน
โครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลาย
ของรั ฐ เรี ย นรู้ เ ข้ า ใจหลั ก การทรงงาน สามารถน าหลั ก ดั ง กล่ า วมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ร าชการและ
การพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย
2. นโยบายที่ 2 : การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้
ความรุ น แรงในจั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ โดยน ายุ ท ธศาสตร์ เ ข้า ใจ เข้า ถึ ง และพั ฒ นา มาใช้ ต ามแนวทาง
กั ล ยาณมิ ต รแบบสั น ติ วิ ธี ส่ ง เสริ ม การพู ด คุ ย สั น ติ สุ ข กั บ ผู้ มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ า งจากรั ฐ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น
ในกระบวนการยุ ติธ รรมตามหลักนิ ติธ รรมและหลั กสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลื อกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาส
ก่อ ความรุ น แรงแทรกซ้ อ นเพื่ อ ซ้ าเติ ม ปั ญ หาไม่ ว่ า จากผู้ มี อิ ทธิ พ ลในท้อ งถิ่ น หรือ เจ้ า หน้า ที่ ฝ่ า ยบ้า นเมื อ ง
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ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ รวมทั้ง
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน
การแลกเปลี่ ย นทางการศึกษา วัฒ นธรรม การค้า การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้ มี
ลักษณะสากล เป็นต้น
นโยบายที่ 2.1 ในระยะเร่ ง ด่ ว น รั ฐ บาลให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การเตรี ย มความพร้ อ มสู่
ประชาคมการเมือง และความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคง
ทางทะเล การแก้ไขปั ญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้ว างใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และการ
เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพื่อป้องกัน แก้ไขข้อพิพาท
ต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนา
ตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กาหนดให้ปัญหายาเสพติด
การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระทาอันเป็นโจรสลัด การก่อ การร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ เป็น
ปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอื่นๆ
ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบ การเข้าเมือง การจัด
ระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น
นโยบายที่ 2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนา
ยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้
มี ความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพื่อซ้าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น
หรือเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วย
คลี่คลายปัญหาได้
นโยบายที่ 2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการ
ต่างประเทศเป็นส่วนประกอบสาคัญของนโยบายขององค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าใน
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน
การแลกเปลี่ ย นทางการศึก ษา วัฒ นธรรม การค้ าการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ และการเปิ ดโลกทั ศน์ ให้ มี
ลักษณะสากล เป็นต้น
3. นโยบายที่ 3 : การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
นโยบายที่ 3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่
เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพ
แรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝึมือแรงงานในทุกระดับอย่างมี
มาตรฐาน ทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลและการดาเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพื่อให้ตรงกับความ
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ต้องการของพื้นที่และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมาย
มากขึ้น
นโยบายที่ 3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมี
งานหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคม ในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน
สถานพักฟื้น และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนา
ระบบการเงินการคลังสาหรับการดูแลผู้สูงอายุ
นโยบายที่ 3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครอง
ทางสังคมของแรงงานอาเซียน
นโยบายที่ 3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว
4. นโยบายที่ 4 : การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายที่ 4.1 การปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ โดยให้ ค วามส าคั ญ ทั้ ง การศึ ก ษา
ในระบบและการศึกษาทางเลื อกไปพร้ อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒ นาตนได้
เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม
สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนา
กาลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
นโยบายที่ 4.2 ในระยะเฉพาะหน้ า จะปรั บ เปลี่ ย นการจั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น
การศึกษา ให้สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการ
ระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการ
สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรีย น
โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
นโยบายที่ 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนทั่ว ไปมีโ อกาสร่ ว มจั ดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่ว ถึง และร่ว มในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้
กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ศักยภาพและความพร้ อม โดยให้ส ถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิส ระและ
คล่องตัวขึ้น
นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีความรู้และ
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้
และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน

12

นโยบายที่ 4.6 พัฒ นาระบบการผลิ ตและพัฒ นาครู ที่มี คุ ณภาพและมีจิ ต วิญ ญาณของ
ความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้
ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียน
โดยระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ เป็น ต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่ส ะท้อนประสิ ทธิภาพการจัด
การเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
5. นโยบายที่ 6 : การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
นโยบายที่ 6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจังซึ่งจะทาให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่
ได้ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรงทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัลอุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัลและการใช้ ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงิน
และธุรกิจบริการอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิงตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมและการพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงให้ ดู แลและผลั ก ดัน งานส าคั ญ ของประเทศชาติใ นเรื่องนี้และจะจัด ให้ มี คณะกรรมการระดับ ชาติ
เพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง
6. นโยบายที่ 7 : การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
นโยบายที่ 7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยคานึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐาน
วิ ช าชี พ ใน 8 กลุ่ ม ที่ มี ข้ อ ตกลงการเปิ ด เสรี ใ นอาเซี ย นควบคู่ ไ ปกั บ การวางแผนด้ า นการผลิ ต ให้ เ พี ย งพอ
การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริม
การพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน
7. นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม
นโยบายที่ 8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่
เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกาลังคนในสาขาที่
ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทางาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไป
ทางานในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยี โดยความ
ร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ
8. นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
นโยบายที่ 9.5 เร่ งรั ดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสี ย ที่เกิดจากการผลิ ต
และบริ โภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ ความสาคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหา
การจั ดการขยะเป็ นล าดับแรก ส่งเสริ มให้ เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนากลั บมาใช้ใหม่ให้ มากที่สุ ดเร่งกาจัด
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ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะในพื้นที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน ก็จะสนับสนุนให้ดาเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบ
มาตรการการบริ ห ารจั ด การเป็ น พิ เ ศษ โดยก าหนดให้ ทิ้ ง ในบ่ อ ขยะอุ ต สาหกรรมที่ ส ร้ า งขึ้ น อย่ า งถู ก ต้ อ ง
ตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน สาหรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์ และ
ขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบกากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดย
ลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุให้ ความสาคัญในการจัดการอย่างครบวงจร
และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
9. นโยบายที่ 10 : การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
นโยบายที่ 10.1 ปรั บ ปรุ ง ระบบราชการในด้ า นองค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ทั้ ง ใน
ระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่ซ้าซ้อนหรือ
ลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนาเทคโนโลยีมาใช้
แก้ไขกฎระเบี ย บให้ โ ปร่ งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ ตลอดจนจัดระบบ
อัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครั ฐแบบใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะทีเป็น
ศูนย์กลาง และการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุน
ดาเนิ นการของภาคธุร กิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐ ที่มี
ประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็น และตามที่
กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้
นโยบายที่ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ
ภาครั ฐ ที่ มีป ระสิ ทธิภ าพ เพื่ อป้ อ งกั น และปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติ มิช อบของเจ้า หน้า ที่ของรั ฐ
ทุกระดับ อย่ างเคร่ ง ครั ด ยกเลิ ก หรื อ แก้ไ ขกฎหมาย ระเบีย บ ข้อบั งคับ ต่า งๆ ที่ไม่ จาเป็น สร้ างภาระแก่
ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และ
การขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
นโยบายที่ 10.6 ปรั บ ปรุ ง และจั ด ให้ มี ก ฎหมายเพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม การป้ อ งกั น และ
ปราบปราม การทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้ เป็น
วาระส าคัญเร่ งด่ว นแห่ งชาติและเป็ น เรื่ องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูป ทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการดาเนินการ
ต่อผู้กระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับ
ความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะนากรณีศึกษาที่เคยเป็น
ปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ
การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีคาวินิจฉัยขององค์กร ต่าง ๆ เป็น
บรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการ
ปฏิบัติราชการ
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5. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564)
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ กาหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการดาเนินการด้านความมั่นคงของ
ภาครัฐในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติและ
ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป โดยกาหนดกรอบความคิดหลักจากการกาหนดนโยบายได้คานึงถึง
ค่านิยมหลักของชาติ 12 ประการ ดังนี้
วิสัยทัศน์ : “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการ
พัฒ นาอย่ า งต่อ เนื่ องปลอดภั ย จากภั ย คุก คามข้า มพรมแดน พร้ อ มเผชิ ญวิ ก ฤติก ารณ์ มี บ ทบาทเชิง รุ ก ใน
ประชาคมอาเซียนและดาเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ”
นโยบายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมี ดังนี้
ส่วนที่ 1 : นโยบายสาคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ (ศธ. เป็นหน่วย
หลัก) เกี่ยวข้องใน 3 นโยบาย
นโยบายที่ 1 เสริ มสร้ างความมั่นคงของสถาบันหลั กของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 2.4) ส่งเสริม
ให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรัก ความภาคภูมิใจในความ
เป็นชาติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
นโยบายที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3.3) เสริมสร้าง
สันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นพลังในการเข้าถึงประชาชน
6. จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) มีสาระสาคัญ
ดังนี้
1. น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ถือเป็นพรอัน
สูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้
1.1 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร มีใจความสาคัญว่า 1) "การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้
นักเรียนมีทัศนคติ ที่ถูกต้อง 2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้าง
บุคลิกและอุปนิสัย ที่ดีงาม (Character Education)"
1.2. สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา
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1.2.1 นักเรียน
“ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนที่เรียนล้าหลัง
มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อให้คนเก่งได้ลาดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น แต่
ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง”
“ครูไม่จาเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียน
ชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องทาเช่นกัน”
“เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักทางานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น จะได้มี
ความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน”
“ทาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน”
1.2.2 ครู
“เรื่องครูมีความสาคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะ
จานวน ไม่พอ และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้
ได้ผล ตามที่ต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิต
สานึก โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการ
ในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือ มีความรัก
ความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพื่อจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตน ไม่คิดย้าย
ไปย้ายมา”
“ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง”
“ปัญหาปัจจุบัน คือ ครู มุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตาราส่งผู้บริหาร เพื่อให้ได้
ตาแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน
ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใด
สอนดี ซึ่งส่วนมากคือ มีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward”
“ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมด แต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการ
รู้ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม”
2. การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
กระทรวงศึกษาธิการจะดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.25602579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้น
ด้านการศึกษา ที่จะดาเนินการ 6 ด้าน คือ
1) ความมั่นคง
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
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4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3. จุดเน้น สาคัญ นโยบาย แนวทางหลั กการดาเนิน งานและโครงการสาคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิง
นโยบาย แนวทางการดาเนินงาน และโครงการสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
6 ด้าน เป็นหลักในการดาเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง
แนวทางหลัก :
1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมนาพระราชปณิธานและ
พระราชกระแส ด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และ
สถาบันพระมหากษัตริย์
1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
1.2 การบริหารจัดการ
1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ชายขอบ/ชายแดน
1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2. ด้านการผลิต พัฒนากาลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา
2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยจัดทา Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และ
การอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย
2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560
จะดาเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อ
แก้ปัญหาขาดแคลน บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ
2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
การแข่งขัน
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2.2 ผลิตกาลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัด
การศึกษา ทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็น
โรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น
เพื่อให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ
2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพื่อผลิตนวัตกรรม
และเทคโนโลยี รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แนวทางหลัก :
3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้น
อนุบาล 3 (เด็กอายุ 3 – 5 ปี) และจัดทามาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพื่อประกันคุณภาพ
ให้แก่เด็กปฐมวัยทุกสังกัด
2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก
เยาวชน และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือ -เนตรนารี
รวมทั้งรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี
2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”
3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน
1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชา
ภูมิศาสตร์ ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการ
สนับสนุนช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา
3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการ
อ่าน ให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด
4) เน้ น การจั ด การเรี ย นการสอน การคิ ด วิ เ คราะห์ ต ามรู ป แบบ
Active Learning ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรม /
วิธีการย่อย รวมทั้งการรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education
3.1.4 การวัดและประเมินผล
1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้ผลคะแนน
สูงขึ้น
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2) การประเมินผล O – Net ในวิชาสังคมศึกษา ให้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ประเมิน สาหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ
3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดาเนินการในรูป
คณะทางานออกข้อสอบ
3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3.2.1 การสรรหาครู
1) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักดาเนินการสรรหาครู
(การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา)
2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู
3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน
เพื่อให้ครูอยู่ในห้องเรียน
3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู
1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและ
การได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ /เห็นชอบ รวมทั้งการพัฒนาครู
ด้วยระบบ TPEP Online
2) หน่วยดาเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา โดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
ที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการดาเนินการตามแนวทาง
No Child Left Behind คือ จัดทาข้อมูลเพื่อส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน
ผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความจาเป็นและต้องการเป็นพิเศษ
4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลอย่าง
สร้างสรรค์และรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง
4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสร้างความเท่าเทียม
ในการ ใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House
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5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
1. โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ นากลับมาใช้
ประโยชน์
2. การสร้างจิตสานึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชดาริ : ต้นแบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ
6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
6.1 เรื่องกฎหมาย
เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพื่อรองรับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ..
จานวน 12 ฉบับ ดังนี้
6.1.1 กฎหมายหลัก
1) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
2) พ.ร.บ.กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. ....
3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา : จัดตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
6.1.2 กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา
1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. .....
4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครู
5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. ....
6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ....
8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. ....
6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน
6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ ให้สานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก
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7. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้ น้ อมน าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุ กต์ ใช้ เ ป็น กรอบในการ
ดาเนิ น งาน และสอดคล้ อ งกั บ ทิ ศทางการพั ฒ นาประเทศในช่ว งแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) โดยกาหนดสาระสาคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์ : “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”
- “ผู้ เรี ย น” หมายถึง เด็ก เยาวชน นั กเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รั บ
บริการจากกระทรวงศึกษาธิการ
- “มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน
อดทน สติปัญญา แบ่งปัน ซึ่งเป็น 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- “มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในการ
ดารงชีวิต
- “มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร
มีความสามัคคีปรองดอง
- “สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก
พันธกิจ :
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง
เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมายหลัก (Extreme Goals) :
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
4. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
5. มีระบบบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก :
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ากว่า 500
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากการทดสอบระดับชาติ
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
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4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโล
5. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ
6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ ระกอบการ ที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา
7. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์
9. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
10. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ปี
11. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุ 15 – 17 ปี)
13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน
14. จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/ พัฒนา/ ส่งเสริมการศึกษา
ยุทธศาสตร์ :
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ
การพัฒนาประเทศ
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
8. แผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดแผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในระยะ 5 ปี โดยกาหนดสาระสาคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์ :
การบริ ห ารจั ด การมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ :
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริม สนั บ สนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
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เป้าประสงค์รวม :
1. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาและส่งเสริมการนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร การบริการและการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
2. ผู้รับบริการมีและใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร การบริการ
และการเรียนรู้
3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
9. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการได้สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัด ดังนี้
วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
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3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6..ยุ ทธศาสตร์ พั ฒนาระบบบริหารจัดการและส่ งเสริมให้ ทุกภาคส่ วนมีส่ วนร่วมในการ
จัดการศึกษา
เป้าหมายหลัก
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
กลยุทธ์
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนใน
รูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. พั ฒ นาและปรั บ ปรุ งหลั กสู ตร การวัดและประเมิ นผลการศึกษาทุ กระดั บ/ประเภท
การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิตสื่ อ
การเรียนการสอน ตาราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตาราเรียนอิเล็กทรอนิกส์
4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
5. ส่งเสริ มคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น
6. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการใน
การจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
7. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
8. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจาการที่สอนไม่ตรงวุฒิครูที่สอนคละ
ชั้นและครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
9. สร้างขวัญกาลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์ และบุคลกรทางการศึกษา
10. พั ฒ นาระบบบริ หารงานบุ คคลของครู คณาจารย์และบุ คลากรทางการศึ กษาให้ มี
ประสิทธิภาพ
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11. เร่งผลิตและพัฒนากาลังคนสาขาที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล
12. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
13. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่
ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ
15. เสริมสร้างความเข็มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคน โดยสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ
16. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
17. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน
ทุกกพื้นที่ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ
18. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความ
สนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
19. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมอย่างกว้างขวาง
20. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา
21. เร่ งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
มีความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
22. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย
และไม่ซ้าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
23. พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการ
รายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้เป็นเอกภาพเป็นปัจจุบัน
และมีมาตรฐานเดียวกัน
24. ผลิ ต และพั ฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต์ หรื อ สื่ อ การเรี ย นรู้ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น
สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ
25. จั ดหาอุปกรณ์/ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียงอย่างเพียงพอ
ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
26. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น
ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ทัง้ ในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด
27. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ
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28. ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตอบสนองการสร้ า งอาชี พ และเพิ่ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต
ลดความเหลื่อมล้า สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
29. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
30. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคี
หุ้นส่วนกับองค์กร ทั้งภายในและต่างประเทศ
31. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพร้อม พัฒนา
เป็นสถานศึกษานิติบุคคลในกากับ
10. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สาระส าคั ญ ของแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2561 ของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัด ดังนี้
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม
พันธกิจ :
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษา
เป้าประสงค์หลัก
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการ พัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน
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กลยุทธ์
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา
ผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท
การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิต
สื่อการเรียน การสอน ตาราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตาราเรียนอิเล็กทรอนิกส์
4. ปรั บ ปรุ ง ระบบทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั กสู ต รและ
กระบวนการจัดการเรียน การสอน
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น
6. วางแผนการผลิ ต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความ
ต้องการในการจัด การศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา
7. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
8. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจาการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละ
ชั้นและครูใน สาขาวิชาที่ขาดแคลน
9. สร้างขวัญกาลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
10. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
11. เร่งผลิตและพัฒนากาลังคนสาขาที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล
12. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
13. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพ
ให้แก่ ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ
15. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคน โดยสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ ตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ
16. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
17. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่
ผู้เรียนในทุกพื้นที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ
18. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความ
สนใจและวิถี ชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
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19. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมอย่าง กว้างขวาง
20. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา
21. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
มีความ หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
22. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย
และไม่ซ้าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
23. พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ
การรายงานผลของ ฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา ให้เป็น เอกภาพ
เป็นปัจจุบัน และมี มาตรฐานเดียวกัน
24. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน
สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ
25. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่าง
เพียงพอ ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
26. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น
ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค /จังหวัด
27. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ /การเงินให้มีประสิทธิภาพ
28. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความ
เหลื่อมล้า สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
29. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้ง
สนับสนุน ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
30. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็น
ภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ
31. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพร้อมพัฒนาเป็น
สถานศึกษานิติบุคคลในกากับ
11. สาระสาคัญของแผนงานบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงานบูรณาการเป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบาย เรื่องสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
ที่มีการดาเนินงานหลายหน่วยงาน ตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไปให้บรรลุผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภ าพ คุ้มค่า
ไม่ ซ้ าซ้ อ น และมุ่ ง หมายให้ แ ผนงานบู ร ณาการท าหน้ า ที่ เ ชื่ อ มโยงภารกิ จ เป้ า หมาย และวั ต ถุ ป ระสงค์
การดาเนินงานของหน่วยงานให้มีความสอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน และมีตัวชี้วัดร่วมกัน โดยมีหน่วยงาน
เจ้าภาพหลักเป็นผู้รับผิดชอบ และมีนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้กากับ ดูแล
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ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานให้ เ กิ ด ผลอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม มี ค วามชั ด เจนของขอบเขต เป้ า หมาย ตั ว ชี้ วั ด
แนวทางการดาเนินงาน และหน่วยดาเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กาหนดให้มีแผนงานบูรณาการ
จ านวน 29 เรื่ อ ง ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป็ น หน่ ว ยงานร่ ว มด าเนิ น การ และได้ รั บ จั ด สรร
งบประมาณ จานวน 9 แผนงานบูรณาการ 11 เป้าหมาย 16 โครงการเทียบเท่าผลผลิต 33 กิจกรรมหลั ก
86 โครงการย่อย งบประมาณ รวม 38,680.2093 ล้านบาท จาแนกรายแผนงานบูรณาการ ดังนี้
1. แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ผู้กากับแผนงานฯ : รองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) หน่วยงานเจ้าภาพ : สานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ มีโครงการที่เกี่ยวข้องจานวน 1 โครงการ งบประมาณ 3.3210 ล้านบาท (หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลัก : สคบศ.)
2. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้กากับแผนงานฯ :
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) หน่วยงานเจ้าภาพ : สานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีโครงการที่เกี่ยวข้องจานวน 44 โครงการ งบประมาณ 310.2464 ล้าน
บาท (หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : สปศ.จชต., ศปบ., จชต., สช., กศน.)
3. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ผู้กากับแผนงานฯ
: รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) หน่วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงยุติธรรม ในส่วนของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีโครงการที่เกี่ยวข้อง 2 โครงการ งบประมาณ รวม 10.8083 ล้านบาท (หน่วยที่
รับผิดชอบหลัก : สสก.)
4. แผนงานบูร ณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ผู้ กากับแผนงานฯ : รองนายกรัฐ มนตรี
(พลอากาศเอก ประจิณ จั่นตอง) หน่วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในส่วนของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีโครงการที่เกี่ยวข้องจานวน 1 โครงการ งบประมาณ รวม 113.6691 ล้านบาท
(หน่วยที่รับผิดชอบหลัก : กศน.)
5. แผนงานบู ร ณาการวิ จั ย และนวั ต กรรม ผู้ ก ากั บ แผนงานฯ : รองนายกรั ฐ มนตรี
(พลอากาศเอก ประจิณ จั่นตอง) หน่วยงานเจ้าภาพ : ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง (สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ ) ในส่ ว นของส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี โ ครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ งจ านวน
6 โครงการ งบประมาณ รวม 3.5749 ล้านบาท (หน่วยที่รับผิดชอบหลัก : สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ กศน.ภาคใต้ สงขลา. กศน., สกก., สคบศ., ศทก., สนย.)
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ผู้กากับแผนงานฯ : รองนายกรัฐมนตรี
(พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) หน่วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในส่วนของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีโครงการที่เกี่ยวข้องจานวน 4 โครงการ งบประมาณ รวม 4,780.9809
ล้านบาท (หน่วยที่รับผิดชอบหลัก : สช., กศน.)
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7. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้กากับแผนงานฯ :
รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิณ จั่นตอง) หน่วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของ
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี โ ครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ งจ านวน 26 โครงการ งบประมาณ
รวม 33,449.1291 ล้านบาท (หน่วยที่รับผิดชอบหลัก : ศธภ., ศธจ., สช., กศน., ศทก., สต., สนย.)
8. แผนงานบูรณาการบริ หารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม กากับแผนงานฯ : รองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) หน่วยงานเจ้าภาพ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีโครงการที่เกี่ยวข้องจานวน 1 โครงการ งบประมาณ 14.8480 ล้านบาท
(หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : กศน.)
9. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผู้กากับแผนงานฯ :
รองนายกรั ฐ มนตรี (นายวิ ษ ณุ เครื อ งาม) หน่ ว ยงานเจ้ า ภาพ : หน่ ว ยงานอิ ส ระของรั ฐ (ส านั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) ในส่วนของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีโครงการที่เกี่ยวข้อง 1 โครงการ งบประมาณ รวม 2.7414 ล้านบาท (หน่วยที่รับผิดชอบหลัก : สสก.)
12. โครงสร้างอานาจหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการภาค
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ข้ อ 5 ให้ มี ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค จ านวนสิ บ แปดภาค สั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญ ชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด เพื่อปฏิบัติภารกิจ
ของกระทรวงศึก ษาธิ การในระดั บ พื้ น ที่ ท าหน้ าที่ ขับ เคลื่ อ นการศึ กษาในระดั บภาคและจัง หวั ด โดยการ
อ านวยการ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาการศึ ก ษาแบบร่ ว มมื อ และบู ร ณาการกั บ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆ และให้มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการดาเนินงานตามข้อ 3 (1) นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาส
ของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่
(2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา
(3) กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่
รับผิดชอบ
(4) สนั บ สนุ น การตรวจราชการ และติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
(5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่าง
บูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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13. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสานักงานศึกษาธิการภาค 1
การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ภายในองค์ ก ร เป็ น การการวิ เ คราะห์ แ ละพิ จ ารณาทรั พ ยากรและ
ความสามารถภายในเพื่อที่จะระบุจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อนของหน่วยงาน และจุดอ่อน (Weakness)
ที่มีอยู่ขององค์กร โดยพิจารณาจากตัวแบบ 7 ปัจจัย (7s Model) McKinsey 7s Framework ผลการวิเคราะห์
ปัจจัยภายในองค์กร ดังนี้
จุดแข็งขององค์กร (Strengths : S)
ด้านโครงสร้างองค์กร (Structure)
 การจัดโครงสร้างและกลุ่มงานที่สอดคล้องกับภารกิจในการขับเคลื่อนการศึกษาในระดับ
ภาคและจังหวัด
 โครงสร้างอัตรากาลังรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ด้านกลยุทธ์ (Strategy)
 มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค
ด้านระบบ (System)
 มีระบบการควบคุมการบริหารจัดการและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทาให้การปฏิบัติงานของบุคลากรประสบผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
 สามารถประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่อย่างเป็นระบบ
ด้านแนวการบริหาร (Style)
 ส่ ว นราชการมี ก ารบริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล มี ร ะบบการประเมิ น โปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ทั้งด้านการแสดง
ความคิดเห็น การตัดสินใจ
ด้านบุคลากร (Staff)
 บุ ค ลากรเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ค วามสามารถตรงตามภารกิ จที่ ไ ด้รั บ มอบหมายให้ ความ
ร่ ว มมื อ ร่ ว มแรง ร่ ว มใจ และให้ ค วามส าคัญ กั บ การท างานเป็น ที ม โดยคานึ ง ถึ ง
ผลสาเร็จของหน่วยงาน
 มีการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานครอบคลุมทุกภารกิจ
ด้านทักษะ (Skill)
 บุคลากรมีสมรรถนะหลักมีศักยภาพ มีความพร้อม และมีประสบการณ์ในการทางานสูง
ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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จุดอ่อนขององค์กร (Weaknesses : W)
ด้านกลยุทธ์ (Strategy)
 ขาดการสื่อสารสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์
ด้านระบบ (System)
 หน่วยงานมีสิ่งอานวยความสะดวกไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
 ข้อมูลพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ยังไม่ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน
 การบริหารจัดการเพื่อการดูแลบารุงรักษาอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจยังไม่เป็นระบบ
 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
 ระบบฐานข้อมูลในพื้นที่ขาดความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ด้านแนวการบริหาร (Style)
 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร ไม่ต่อเนื่อง ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้และ
ไม่สอดคล้อง
 ขาดการนิเทศภายในเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ด้านบุคลากร (Staff)
 ขาดความต่อเนื่องในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
 ขาดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้านค่านิยมร่วม (Shared Values)
 ไม่มีการกาหนดค่านิยมร่วมที่ชัดเจนของหน่วยงาน
การวิเคราะห์ปั จจั ย ภายนอกองค์กร เป็นการการประเมินสภาพแวดล้ อมภายนอก เพื่อทาให้
สามารถค้น หาโอกาสและอุป สรรคในการดาเนินงานของหน่ว ยงานที่ได้ รับผลกระทบจากสภาพแวดล้ อ ม
ทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน
การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ระดับการศึกษา การตั้งถิ่นฐานและการอพยพของประชาชน
ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเชื่อและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น
บทบัญญัติกฎหมายต่าง ๆ มติคณะรัฐมนตรี และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี รวมถึงกรรมวิธีใหม่ ๆ และ
พัฒนาการทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในปฏิบัติงานและให้บริการ ผลการประเมิน
ปัจจัยภายนอกองค์กร ดังนี้
โอกาสขององค์กร (Opportunities : O)
ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political & Law Factors)
 ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการให้ความสาคัญต่อบทบาทของสานักงาน
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ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio cultural Factors)
 เป็นที่ตั้งของ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษา หน่วยงานทางวิชาการที่หลากหลาย
สาขา รวมทั้งมีศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้/ปราชญ์ชาวบ้าน ส่งผลให้มีศักยภาพ
ในการพัฒนาความรู้หลายแขนง
 มีแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่สาคัญ
ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors)
 มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงทั้งด้านการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รองรับโอกาส
ในอาชี พที่ ห ลากหลาย สถานศึก ษาสามารถกาหนดหลั กสู ต ร ทิศ ทางการพัฒ นา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
 สถานประกอบการมีความต้องการแรงงานที่มีทักษะฝีมือเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งผู้เรียน
สามารถเลือกพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ด้านเทคโนโลยี(Technological Factors)
 การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างกว้างขวางและเท่าเทียม
อุปสรรคขององค์กร (Threats)
ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political & Law Factors)
 การปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการศึกษา ทาให้การนานโยบายสู่การปฏิบัติในระดับ
พื้นที่ไม่ต่อเนื่อง
 การสนับสนุนงบประมาณสาหรับดาเนินการไม่สอดคล้องตามบทบาทภารกิจ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio cultural Factors)
 บริบทด้านการจัดการศึกษาของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันคดี อาชญากรรม และ
ปัญหายาเสพติดในเยาวชนค่อนข้างสูง
 เยาวชนมีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง
 สถาบันครอบครัวมีความอ่อนแอ
ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors)
 การย้ายถิ่นฐานตามผู้ปกครอง ทั้งคนไทยและต่างด้าว (*หาคาถูกต้อง)
 ความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของประชากรในเขตเมืองและชนบท
ด้านเทคโนโลยี(Technological Factors)
 การเข้าถึงสื่อที่ไม่เหมาะสมได้ง่าย

ส่วนที่ 3
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของสานักงานศึกษาธิการภาค 1
สานักงานศึกษาธิการภาค 1 ได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ ง ชาติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนปฏิบั ติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อานาจหน้าที่ของ
สานักงานศึกษาธิการภาค 1 และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) มากาหนดสาระสาคัญของ
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานศึกษาธิการภาค 1 ดังนี้
วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาค จากการบูรณาการสู่การศึกษาที่มีคุณภาพ
ขับเคลื่อน หมายถึง การกาหนดทิศทาง กากับ ติดตาม ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาการศึกษา
บูรณาการ หมายถึง ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่
พันธกิจ :
1. กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่รับผิดชอบ
2. ส่งเสริม สนับสนุน การวิจยั การนิเทศ และการพัฒนางานวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบ
3. กากับดูแล เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลและสนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รบั ผิดชอบ
4. ส่งเสริม สนับสนุน ระบบบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
รับผิดชอบ
5.พัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ :
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
2. วิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามศักยภาพและ
โอกาสของพื้นที่
3. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและทักษะการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
4. เสริมสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม
5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
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เป้าประสงค์ :
1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคง
2. การศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค
5. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย :
1. ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
2. ระดับความสาเร็จในการจัดการศึกษาเพื่อการเสริมสร้างความมั่นคง
3. ระดั บ ความส าเร็ จ การสนั บ สนุ น ด้ า นวิ ช าการวิ จั ย และพั ฒ นา เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
4. ระดั บ ความส าเร็ จ ของการสนั บ สนุ น วิ ช าการเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ภาพและมี
ศักยภาพของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
5. ระดับความสาเร็จของการกากับ ติดตามและประเมินผลงานตามนโยบายเพื่อสร้างโอกาส
แห่งการเรียนรู้ที่เสมอภาคและเท่าเทียม
6. ระดั บ ความส าเร็ จ การสนั บ สนุ น งานวิ ช าการ การก ากั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผล
การจัดการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ :
1. จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีแบบมีส่วนร่วม
2. สื่อสารสร้างความเข้าใจในยุทธศาสตร์และแผนทั้งภายในและภายนอกองค์กร
3. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับภาค
4. ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
5. ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้อง
กับบริบทของพื้นที่
6. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
7. กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
8. สนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายของการตรวจราชการในพื้นที่
9. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคร่วมมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
10. พัฒนาระบบการกากับ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
11. ส่งเสริมระบบการคุ้มครองคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร
12. พัฒนาข้าราชการในองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
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แผนผังความเชื่อมโยงสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานศึกษาธิการภาค 1
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาค จากการบูรณาการสู่การศึกษาที่มีคุณภาพ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

1.กาหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาตาม
ศักยภาพและโอกาสของ
พื้นที่รับผิดชอบ

2.ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยการนิเทศ
และการพัฒนางานวิชาการในพื้นที่
รับผิดชอบ

3.กากับดูแล เร่งรัด ติดตาม
ประเมินผลและสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่

4.ส่งเสริม สนับสนุน การวิจยั การนิเทศ และการพัฒนา

1.ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพเหมาะสมกับการ
เสริมสร้างความมั่นคง

2.การศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศตามศักยภาพและ
โอกาสของพื้นที่

3.ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพและมีทักษะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

4.ผู้เรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทัว่ ถึง

5.ผูเ้ รียนมีคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

6.หน่วยงานมีระบบบริหาร

1.ส่งเสริมการจัดการศึกษา

3.ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มี

4.เสริมสร้างโอกาสแห่งการ

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

2.วิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่

คุณภาพและทักษะการดารงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21

เรียนรู้ที่มีคุณภาพ เสมอ
ภาคและเท่าเทียม

5.ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

6.พัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล

4.ส่งเสริม สนับสนุนด้าน
วิชาการในการจัดการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
9.ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุก
ภาคร่วมมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา

2.สื่อสารสร้างความเข้าใจใน
ยุทธศาสตร์และแผนทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร
5.ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ
วิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่

3.พัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาระดับภาค.ส่งเสริม
6.สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21

7.กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
8.สนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายของการตรวจราชการใน
พื้นที่
10.พัฒนาระบบการกากับ ติดตามและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ

1.จัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีแบบมี
ส่วนร่วม
11.ส่งเสริมระบบการ
คุ้มครองคุณธรรม
จริยธรรมในองค์กร
12.พัฒนาข้าราชการใน
องค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

งานวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบ

5.พัฒนาองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล

จัดการที่มีประสิทธิภาพ
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แผนภาพ (ต่อ)

กลยุทธ์

4.ส่งเสริม สนับสนุนด้าน
วิชาการในการจัดการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
9.ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุก
ภาคร่วมมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา

1) จัดทาและพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาใน
พื้นที่สานักงานศึกษาธิการภาค 1

2.สื่อสารสร้างความเข้าใจใน
ยุทธศาสตร์และแผนทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร
5.ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ
วิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่

2) ติดตามและประเมินผลสภาวการณ์
ทางการศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 1
และกรุงเทพมหานคร

3.พัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาระดับภาค.ส่งเสริม
6.สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21

7.กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
8.สนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายของการตรวจราชการใน
พื้นที่
10.พัฒนาระบบการกากับ ติดตามและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ

3) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ตามนโยบาย

1.จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีแบบมีส่วนร่วม
11.ส่งเสริมระบบการ
คุ้มครองคุณธรรม
จริยธรรมในองค์กร
12.พัฒนาข้าราชการใน
องค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

4) ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ การร้องทุกข์
และการคุ้มครองระบบคุณธรรมให้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในพื้นที่รับผิดชอบ
โครงการ

5) จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี

6) ส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

7) จัดทา ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ

8) พัฒนาศักยภาพบุคลากร

โครงการส่งเสริมเวทีและ
ประชาคมเพื่อการจัดทา
รูปแบบและแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

โครงการแกนนาเยาวชนการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด

โครงการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากาลังคนในระดับ
จังหวัดตามรูปแบบประชารัฐของจังหวัดที่เป็นพื้นที่นาร่อง

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาเด็กปฐมวัย
(อนุบาล 1 – 3)

โครงการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษากลุม่ จังหวัด
การศึกษากลุ่มจังหวัด

โครงการตรวจติดตาม ประเมินผล
การดาเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

โครงการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ลงสู่การปฏิบัติในพื้นทีก่ ลุ่มจังหวัด

ส่วนที่ 4
โครงการตามแผนงานพื้นฐานและแผนงานบูรณาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของสานักงานศึกษาธิการภาค 1
4.1 สรุปงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานศึกษาธิการ
ที่

รายการ

งบประมาณ

กลุ่ม/
ผู้รับผิดชอบ

1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 1,733,700 บาท
1. กิจกรรม การดาเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ 1,445,800 บาท
1.1 งบดาเนินงาน
1,375,500
3. 1.1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
1,159,100
งานบริหารจัดการสานักงาน
1,049,100 อานวยการ
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
60,000
- ค่าวัสดุสานักงาน งานบ้านงานครัว
60,000
- ค่าจ้างเหมาบริการ
600,000
- ค่าใช้จ่ายการประชุม
20,000
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
60,000
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการข้าราชการ
30,000
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
9,100
- ค่าตอบแทนนอกเวลา(เฉพาะอานวยการ)
10,000
- ค่าปรับภูมิทัศน์
200,000
งานวิชาการ
110,000
1) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ระดับภาค
100,000
(1) จัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่
12,000 ยุทธศาสตร์ฯ
สานักงานศึกษาธิการภาค 1
(2) ติดตามและประเมินผลสภาวการณ์ทางการศึกษา ในเขต
20,000 ตรวจราชการฯ
ตรวจราชการที่ 1 และกรุงเทพมหานคร
(3) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ตามนโยบาย
20,000 พัฒนา กศ.
(4) ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
20,000 บริหารงาน
บุคคล
อุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการคุ้มครองระบบคุณธรรมให้กับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
(5) จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
8,000 ยุทธศาสตร์
(6) ส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล
10,000 อานวยการ
(7) จัดทา ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคา
10,000 อานวยการ
รับรองการปฏิบัติราชการ
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2) พัฒนาศักยภาพบุคลากร
10,000
(2) 1.1.2 ค่าสาธารณูปโภค - ค่าไฟฟ้า/ค่าน้าประปา/ค่าบริการ
216,400
โทรศัพท์/ค่าบริการไปรษณีย์
1.2 งบรายจ่ายอื่น
70,300
(2) 3.2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
70,300
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศธภ.1
4. กิจกรรม การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค 287,900 บาท
2.1
(3) งบรายจ่ายอื่น
287,900
(4) 2.1.3 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด
92,600
2. 2.1.4 ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตาม
195,300
นโยบายและยุทธศาสตร์ (กลุ่มตรวจเป็นเงิน 155,300 บาท และกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 40,000 บาท)
2. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1,650,000 บาท
2.1 โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้
1,400,000
งบรายจ่ายอื่น
(2) 2.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทารูปแบบ 1,400,000
และแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
2.1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการแกนนาเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
668,020
ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด
2.2 โครงการปรับปรุงส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคน
100,000
งบรายจ่ายอื่น
(2) 4.2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและการ
100,000
พัฒนากาลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ
2.3 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
150,000
งบรายจ่ายอื่น
(2) 2.3.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
(อนุบาล 1–3)
โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ (สคบศ. เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ)
งบรายจ่ายอื่น
(2) 1. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหาร
รอการ
สถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ลงสู่
จัดสรรจาก
การปฏิบัติในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
สคบศ.

อานวยการ
อานวยการ

อานวยการ

ยุทธศาสตร์ฯ
ตรวจฯ

ยุทธศาสตร์ฯ
เจ้าภาพหลัก
ยุทธศาสตร์ฯ
ตรวจราชการฯ

พัฒนาฯ

พัฒนาฯ
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4.2 รายละเอียดงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานศึกษาธิการภาค 1
ผลผลิต/โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

ผลผลิต : นโยบายและแผน
ด้านการศึกษา
กิจกรรม : การดาเนินงาน
ด้านนโยบาย
และยุทธศาสตร์
1. บริหารจัดการสานักงาน
เพื่อให้การ
1.1 บริหารจัดการสานักงาน ดาเนินงานตาม
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
ภารกิจเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
บรรลุพันธกิจของ
หน่วยงาน
2. โครงการขับเคลื่อนการ
เพื่ออานวยการ
พัฒนาการศึกษาในพื้นที่ระดับ ส่งเสริม สนับสนุน
ภาค ของสานักงานศึกษาธิการ และพัฒนา
ภาค 1 ประจาปีงบประมาณ
การศึกษาแบบ
พ.ศ. 2561
ร่วมมือและบูรณา
1) จัดทาและพัฒนาข้อมูล
การกับหน่วยงานใน
สารสนเทศทางการศึกษาใน
พื้นที่
พื้นที่ ศธภ 1
2) ติดตามและประเมินผล
สภาวการณ์ทางการศึกษา
ในเขตตรวจราชการที่ 1 และ

เป้าหมาย
ของโครงการ

สนับสนุนภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย
ตามนโยบาย ศธ.
และการพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่
รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการศึกษาใน
พื้นที่รับผิดชอบของ
สานักงาน
ศึกษาธิการภาค 1
รวมทั้งงานที่ได้รับ
มอบหมายจาก ศธ.

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ตาแหน่ง
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
รวม
1
2
3
4

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคล้อง
หน่วยงาน
ที่
รับผิดขอบ

0.3756

0.3158

0.4132

0.3412

1.4458 ต.ค 60-ก.ย.61

ร้อยละของ
อัตราการเบิก
จ่ายเงินงบ
ดาเนินงาน

0.2822

0.2818

0.3867

0.3147

1.2655 ต.ค 60-ก.ย.61

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนิน
กิจกรรม
(ร้อยละ 80)

0.0231

0.0340

0.0264

0.0264

0.1100 ต.ค 60-ก.ย.61

-

0.0040

0.0040

0.0040

0.0120 พ.ย. 60-ก.ย.61 กลุ่มยุทธฯ

-

0.0080

0.0060

0.0060

0.0200 พ.ย. 60-ก.ย.61 กลุ่มตรวจ

กลุ่ม
อานวยการ

ยุทธ์ฯ
ชาติ
20 ปี

แผน
12
(สศช.)

นโย
บาย
รัฐบาล

ยุทธ
ศาสตร์
ศธ.

ยุทธ
ศาสตร์
สป.

หมาย
เหตุ

40
ผลผลิต/โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
กรุงเทพมหานคร
3) ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาการศึกษาในพื้นที่ตาม
นโยบาย
4) ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
อุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการ
คุ้มครองระบบคุณธรรมให้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในพื้นที่
รับผิดชอบ
5) จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี
6) ส่งเสริมการปฏิบัติราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
7) จัดทา ติดตามและรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตาม
คารับรองการปฏิบัติราชการ
8) พัฒนาศักยภาพบุคลากร

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ตาแหน่ง
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
รวม
1
2
3
4

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคล้อง
หน่วยงาน
ที่
รับผิดขอบ

-

0.0040

0.0030

0.0030

0.0100 พ.ย. 60-ก.ย.61 กลุม่ พัฒนา

-

0.0040

0.0030

0.0030

0.0100 พ.ย. 60-ก.ย.61 กลุ่มบุคคล

0.0050

-

-

0.0030

0.0080 ต.ค 60-ก.ย.61 กลุ่มยุทธฯ

0.0025

0.0025

0.0025

0.0025

0.0100 ต.ค 60-ก.ย.61

กลุ่มอานวย

-

0.0040

0.0030

0.0030

0.0100 พ.ย. 60-ก.ย.61

กลุ่มอานวย

0.0025

0.0025

0.0025

0.0025

0.0100 ต.ค 60-ก.ย.61

กลุ่มอานวย

ยุทธ์ฯ
ชาติ
20 ปี

แผน
12
(สศช.)

นโย
บาย
รัฐบาล

ยุทธ
ศาสตร์
ศธ.

ยุทธ
ศาสตร์
สป.

หมาย
เหตุ
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ผลผลิต/โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 1

กิจกรรม : ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาในส่วน
ภูมิภาค
1. โครงการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษากลุ่มจังหวัด

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
เพื่อพัฒนาบุคลากร
ของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 1

1. เพื่อจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา
กลุ่มจังหวัด

2. โครงการตรวจติดตาม
เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานตาม ประเมินผลการ
ยุทธศาสตร์
ดาเนินงานตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิกา
ร ประจาปี

เป้าหมาย
ของโครงการ
บุคลากร ศธภ.1
จานวน 30 คน

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา
กลุ่มจังหวัด จานวน
1 ฉบับ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด
จานวน
บุคลากรที่
ได้รับการ
พัฒนา
จานวน 30
คน

แผน
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา
กลุ่มจังหวัด
จานวน 1
แผน
ติดตามและ
ระดับ
ประเมินผลการ
ความสาเร็จ
ดาเนินงานตาม
การตรวจ
นโยบายและ
ติดตาม
ยุทธศาสตร์ของ
ประเมินผล
กระทรวงศึกษาธิกา การ
ร ประจาปี
ดาเนินงาน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ตาแหน่ง
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
รวม
1
2
3
4

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคล้อง
หน่วยงาน
ที่
รับผิดขอบ

0.0703

-

-

-

0.0703 ต.ค 60-ก.ย.61

0.2879

0.2879

0.2879

0.2879

0.2879 ต.ค 60-ก.ย.61

0.0390

0.0436

0.0050

0.0050

0.0926 ต.ค 60-ก.ย.61 กลุ่มยุทธฯ

0.0240

0.0586

-

0.1127

0.1953 ต.ค 60-ก.ย.61 กลุ่มตรวจฯ

กลุ่มอานวย

ยุทธ์ฯ
ชาติ
20 ปี

แผน
12
(สศช.)

นโย
บาย
รัฐบาล

ยุทธ
ศาสตร์
ศธ.

ยุทธ
ศาสตร์
สป.

หมาย
เหตุ
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ผลผลิต/โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

งบประมาณ พ.ศ.
2561 ในพื้นที่เขต
ตรวจราชการที่ 1
และ
กรุงเทพมหานคร

งบประมาณ พ.ศ.
2561 ในพื้นที่เขต
ตรวจราชการที่ 1
และ
กรุงเทพมหานคร

ตาม
ยุทธศาสตร์

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ตาแหน่ง
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
รวม
1
2
3
4

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคล้อง
หน่วยงาน
ที่
รับผิดขอบ

ยุทธ์ฯ
ชาติ
20 ปี

แผน
12
(สศช.)

นโย
บาย
รัฐบาล

ยุทธ
ศาสตร์
ศธ.

ยุทธ
ศาสตร์
สป.

หมาย
เหตุ

43

รายละเอียดงาน/โครงการ แผนงานบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานศึกษาธิการภาค 1
ผลผลิต/โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

แผนงานบูรณาการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรม : โครงการปรับปรุง
ระบบการเรียนรู้
1. โครงการส่งเสริมเวทีและ
ประชาคมเพื่อการจัดทา
รูปแบบและแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

รวม

ระยะเวลา
(ระบุ
เดือน)

จานวนพื้นที่
ในการพัฒนา
รูปแบบและ
แนวทางการ
พัฒนา
หลักสูตร
ต่อเนื่อง
เชื่อมโยง
การศึกษาขั้น
พื้นฐานกับ
อาชีวศึกษา
และ
อุดมศึกษา
( 1 พื้นที่)

0.0100

0.8000

0.4000

0.1900

1.4000

พ.ย.60-ก.ย.61

ตัวชี้วัด/
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

เพื่อพัฒนารูปแบบ
และแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้น
พื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่ระดับ
จังหวัดและภูมิภาค

เชิงคุณภาพ
รูปแบบและแนว
ทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่ระดับ
จังหวัดและภูมิภาค

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ตาแหน่ง

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ศธภ.1

สอดคล้อง
ยุทธ์ฯ
ชาติ
20 ปี

แผน
12
(สศช.)

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธ
ศาสตร์
ศธ.

ยุทธศา
สตร์
สป.

หมาย
เหตุ
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ผลผลิต/โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด/
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ
เชิงปริมาณ
มีการพัฒนา
รูปแบบและแนว
ทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาในระดับ
ภูมิภาค จานวน 1
รูปแบบ

ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ตาแหน่ง
ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

รวม

ระยะเวลา
(ระบุ
เดือน)

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

สอดคล้อง
ยุทธ์ฯ
ชาติ
20 ปี

แผน
12
(สศช.)

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธ
ศาสตร์
ศธ.

ยุทธศา
สตร์
สป.

หมาย
เหตุ
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ผลผลิต/โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

2. โครงการแกนนาเยาวชน
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตามบริบทอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด
กิจกรรมที่ 1 .การประชุม
คณะกรรมการดาเนินงาน
ระดับภาค
กิจกรรมที่ 2 การจัดค่ายแกนนา
เยาวชนและผู้นาทางการศึกษา
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตาม
บริบท อัตลักษณ์ของท้องถิ่น/
กลุ่ม
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการสร้าง
เรื่องราว อัตลักษณ์ชุมชน
จังหวัด
กิจกรรมที่ 4 การ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 5 การกากับ ติดตาม
ประเมินผล กิจกรรมที่ 6 ประสาน
สนับสนุนการดาเนินโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

รวม

ระยะเวลา
(ระบุ
เดือน)

1. จานวน
เยาวชน และ
บุคลากรที่
เข้าร่วม
โครงการ
115 คน
2. จานวน
ชุมชน
ต้นแบบ
ส่งเสริม
อัตลักษณ์
6 แห่ง

0.0287

0.4884

0.0840

0.0668

0.6680

พ.ย. 60-ก.ย.61

ตัวชี้วัด/
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

1. เพื่อสร้างแกนนา
เยาวชนการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
ตามบริบทอัต
ลักษณ์ของท้องถิ่น/
กลุ่มจังหวัด
2. แกนนาเยาวชน
นาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
ไปสู่การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และสามารถนาไปสู่
การพัฒนาพื้นที่ บน
พื้นฐานความ
แตกต่างของบริบท
สังคมวัฒนธรรมที่
หลากหลายของ
ท้องถิ่น

เชิงคุณภาพ
1. จานวนเยาวชน
และบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ รวม
140 คน (ศธภ. 118)
2. ส่งเสริมอัตลักษณ์
ชุมชนต้นแบบ
จานวน 6 แห่ง
เชิงปริมาณ
แกนนาเยาวชน
นาทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21
ไปสู่ความสามารถ
ในการถ่ายทอด
เรื่องราว (story
telling) เกี่ยวกับอัต
ลักษณ์ของชุมชน
ท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด
เพื่อเป็นการนา
การศึกษา
ไปสู่การพัฒนาพื้นที่
ต่อไป

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ตาแหน่ง

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กลุ่มยุทธฯ

สอดคล้อง
ยุทธ์ฯ
ชาติ
20 ปี

แผน
12
(สศช.)

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธ
ศาสตร์
ศธ.

ยุทธศา
สตร์
สป.

หมาย
เหตุ

46
ผลผลิต/โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

กิจกรรม : โครงการปรับปรุง
ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา
กาลังคน
1. โครงการติดตามประเมินผล
และรายงานผลการดาเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือการผลิตและพัฒนา
กาลังคนในระดับจังหวัดตาม
รูปแบบประชารัฐของจังหวัดที่
เป็นพื้นที่นาร่อง

ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

รวม

ระยะเวลา
(ระบุ
เดือน)

ระดับ
ความสาเร็จ
ของการ
ติดตาม
ประเมินผล
และรายงาน
ผลการ
ดาเนินงาน
กิจกรรม
พัฒนา
เครือข่าย
ความร่วมมือ
การผลิตและ
พัฒนา
กาลังคนใน
ระดับจังหวัด
ตามรูปแบบ
ประชารัฐของ
จังหวัดที่เป็น
พื้นที่นาร่อง

0.0100

0.0250

0.0300

0.0350

0.1000

พ.ย. 60-ก.ย.61

ตัวชี้วัด/
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

เพื่อติดตาม
ประเมินผลและ
รายงานผลการ
ดาเนินงานกิจกรรม
พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือการ
ผลิตและพัฒนา
กาลังคนในระดับ
จังหวัดตามรูปแบบ
ประชารัฐของ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ที่เป็นพื้นที่นาร่อง

จัดทาเอกสาร
สรุปผลการติดตาม
ประเมินผลและ
รายงานผลการ
ดาเนินงานกิจกรรม
พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือการ
ผลิตและพัฒนา
กาลังคนในระดับ
จังหวัดตามรูปแบบ
ประชารัฐของ
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ที่เป็นพื้นที่นาร่อง

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ตาแหน่ง

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

กลุ่มตรวจฯ

สอดคล้อง
ยุทธ์ฯ
ชาติ
20 ปี

แผน
12
(สศช.)

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธ
ศาสตร์
ศธ.

ยุทธศา
สตร์
สป.

หมาย
เหตุ

47
ผลผลิต/โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

2. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการศึกษาเด็ก
ปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3)

ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

รวม

ระยะเวลา
(ระบุ
เดือน)

ตัวชี้วัด :
จานวน
ผู้บริหาร
ครูผู้สอนและ
บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับ
การจัด
การศึกษา
ปฐมวัยที่
ได้รับ
การพัฒนา
ค่าเป้าหมาย
: จานวน 80
คน

-

0.1000

0.0500

-

0.1500

พ.ย. 60-ก.ย.61

ตัวชี้วัด/
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาเด็ก
ปฐมวัย (อนุบาล 1 –
3) ให้แก่ผู้บริหาร
ครูผู้สอน และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในระดับพื้นที่

เชิงคุณภาพ
ครูผู้สอน บุคลากร
ทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องได้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา
ปฐมวัยมากยิ่งขึ้น
อันจะส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของเด็ก
ปฐมวัยในพื้นที่ เชิง
ปริมาณ
ผู้บริหาร ครูผู้สอน
และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยที่
ได้รับการพัฒนา
จานวน 80 คน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ตาแหน่ง

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาฯ

สอดคล้อง
ยุทธ์ฯ
ชาติ
20 ปี

แผน
12
(สศช.)

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธ
ศาสตร์
ศธ.

ยุทธศา
สตร์
สป.

หมาย
เหตุ

48
ผลผลิต/โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

แผนงานบูรณาการสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์
1.โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร
การศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการ
สร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์

ตัวชี้วัด/
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

จัดฝึกอบรม
หลักสูตร “เทคนิค
การเป็นวิทยากร
แกนนา” และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ฯ

ผู้บริหารการศึกษา
และผู้บริหาร
สถานศึกษา ผ่าน
เกณฑ์การอบรม
หลักสูตรฯ 50 คน

ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

1.ร้อยละ
เฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์
ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
2. ร้อยละ
ความพึง
พอใจของผู้
เข้ารับการ
พัฒนา ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ตาแหน่ง
ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

รวม

รอการ
จัดสรร
จาก
สคบศ.

ระยะเวลา
(ระบุ
เดือน)

พ.ย. 60-ก.ย.61

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

กลุ่มพัฒนาฯ

สอดคล้อง
ยุทธ์ฯ
ชาติ
20 ปี

แผน
12
(สศช.)

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธ
ศาสตร์
ศธ.

ยุทธศา
สตร์
สป.

หมาย
เหตุ

ส่วนที่ 5
ระบบการติดตาม ประเมินผล แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของสานักงานศึกษาธิการภาค 1
*************
การติดตาม ประเมินผลแผนฯ กาหนดให้ดาเนินการใน 2 ลักษณะ คือ
1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าของแผน/งาน/
โครงการ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดในแผน/งาน/โครงการของ
แต่ละหน่วยงาน ซึ่งกาหนดให้มีการรายงาน 2 รูปแบบ ได้แก่
1.1 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยใช้แบบรายงาน สงป.
301, 302 ซึ่งจะเน้นการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561ของสานักงานศึกษาธิการภาค 1
1.2 การรายงานตามแบบรายงานผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการภาค 1
ประจาปีซึ่งเป็นการรายงานผลการดาเนินงานของแต่ละโครงการเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ใน
แต่ละยุทธศาสตร์ของแผนฯ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน โดยให้มีการรายงานตามแผนงาน
โครงการที่มีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยรายงานการดาเนินงานเป็นรายไตรมาส และให้
รายงานตามกาหนดเวลา ดังนี้
การรายงานทั้ง 2 รูปแบบกาหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 ผลการดาเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560
รายงานภายในวันที่ 15 มกราคม 2561
ไตรมาสที่ 2 ผลการดาเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม 2561
รายงานภายในวันที่ 16 เมษายน 2561
ไตรมาสที่ 3 ผลการดาเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561
รายงานภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
ไตรมาสที่ 4 ผลการดาเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561
รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561
2. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุ ดแผน เป็นการประเมินผลลัพธ์ตามตัว ชี้วัดที่กาหนดใน
แผนปฏิบัติราชการประจาปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนฯ
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดาเนินงานตามไตรมาสของแต่ละ
โครงการ
2.3 จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ของสานักงานศึกษาธิการภาค 1

ภาคผนวก

