10. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ กษาธิก าร ได้ ก าหนดสาระส าคั ญของแผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ไว้ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารการปฏิบัติราชการที่มีหลักธรรมาภิบาล สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และมีศักยภาพการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมหรือจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัยให้ประชาชน
3. พัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ประชาชนมีโอกาส
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารงานบุคคล พัฒนาและสร้างความก้าวหน้าของ
ข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
5. พัฒนาและส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
ค่านิยม
TEAMWINS
T = Teamwork การทางานเป็นทีม
E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทางาน
A = Accountability ความรับผิดชอบ
M = Morality and integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์
W = Willingness ความมุ่งมั่นตั้งใจทางานอย่างเต็มศักยภาพ
I = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ ที่ดีต่อ
กัน
S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล
2. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและส่งเสริมให้นาไปใช้ ในการบริหาร
การบริการ และการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
1. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

2. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเป็นธรรม
3. ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
4. ข้า ราชการ ครู คณาจารย์ และบุค ลากรทางการศึก ษามี ค วามก้ า วหน้ า ในวิ ช าชี พ มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
5. ผู้รับบริการมีและใช้ ICT ที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และบริหารจัดการ ให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพ
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนร่วมจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษา
3. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย
4. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
5. พัฒนาการศึกษาในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
6. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
7. เร่งรัด พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการจัด
การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (แหล่งเก็บข้อมูล)
ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์ที่ 1 หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
1. จานวนนโยบายและแผนที่นาไปสู่การปฏิบัติ (สนย.)

8 แผน

2. จานวนรายงานผลการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย

13 ฉบับ

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ (ศธภ.1-13)
3. จานวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ (สต.)

27 โครงการ

4. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สป. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย
(ก.พ.ร.)

ร้อยละ 90

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (แหล่งเก็บข้อมูล)

ค่าเป้าหมาย

5. ร้อยละความคิดเห็นในการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80
(ศปท.)
6. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สป. มีการดาเนินงานที่มีคุณธรรมและ
ร้อยละ 90
ความโปร่งใส (ก.พ.ร.)
เป้าประสงค์ที่ 2 ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม เป็นธรรม
7. จานวนผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่ได้รับ
45,089 คน
การพัฒนา (สช.)
8. จานวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1,593,897 คน
(สช.)
9. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนเอกชนมีภาวะทุพโภชนาการลดลง (สช.)
ร้อยละ 1
10. จานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรม
531,600 คน
การศึกษาต่อเนื่อง (กศน.)
11. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุ (กศน.)
94,340 คน
12. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีความพึงพอใจต่อ
ร้อยละ 80
การรับบริการความรู้นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยผ่านช่องทางสื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีการสื่อสาร (กศน.)
13. จานวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและ
1,254 คน
ต่างประเทศ รุ่นที่ 3 และ 4 (สต.)
14. จานวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับ
1,325,462 คน
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กาหนดไว้ (กศน.)
15. จานวนนักเรียนและนักศึกษาในโรงเรียนเอกชนได้รับการสนับสนุน
2,314,737 คน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สช.)
16. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงาน (สกศ.)
- อายุ 15-39 ปี
10.9 ปี
- อายุ 40-59 ปี
7.4 ปี
- อายุ 15-59 ปี
9.2 ปี
17. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
45 : 55
(ปวช.1 : ม.4) (สานักงานสถิติแห่งชาติ)
เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
18. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2
(O-NET) 5 วิชาหลักในทุกระดับชั้นเพิ่มขึ้น (สช.)
19. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2
(V-NET) เพิ่มขึ้น (สช.)

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (แหล่งเก็บข้อมูล)

ค่าเป้าหมาย

20. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา เพิ่มขึ้นร้อยละ 2
(I-NET) เพิ่มขึ้นทุกระดับชั้น (กศน.)
21. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2
นอกระบบโรงเรียน (N-NET) เพิ่มขึ้นทุกระดับชั้น (กศน.)
22. จานวนผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (สกก.)
80,000 คน
23. จานวนครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
38,500 คน
ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับต่าง ๆ (สลช.)
24. ร้อยละของ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ฝึกอบรมเป็น
ร้อยละ 80
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับต่าง ๆ ผ่านการประเมินทุกระดับ (สลช.)
25. พัฒนาและปรับปรุงค่ายลูกเสือ (สลช.)
11 แห่ง
26. จานวนนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนา
34,246 คน
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา (ศปบ.จชต.)
27. จานวนผู้ผ่านการอบรมการศึกษาต่อเนื่องในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
40,136 คน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กศน.)
28. จานวนผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนโรงเรียนเอกชน
125,006 คน
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา (สช.)
29. การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สสก.)
1 กิจกรรม
30. ร้อยละของสถานศึกษาที่ร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE มีนโยบาย
ร้อยละ 75
ส่งเสริมค่านิยม สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจดาเนินกิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์ให้สุขภาพร่างกายมีการเจริญเติบโตตามสุขภาวะห่างไกล
ยาเสพติดทุกประเภท
เป้าประสงค์ที่ 4 ข้าราชการ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
31. จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้และพัฒนา
350,000 คน
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (กคศ.)
32. การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากร
11 เรื่อง
ทางการศึกษา (กคศ.)
33. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (สต.)
5 กิจกรรม
34. จานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
2,800,000 คน
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในประเทศอาเซียน (กศน.)
35. จานวนผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาเอกชนได้รับ
640 คน
การพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (สช.)

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (แหล่งเก็บข้อมูล)
ค่าเป้าหมาย
36. ร้อยละของผู้บริหาร ครู ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับ
ร้อยละ 80
พัฒนาผ่านเกณฑ์ที่กาหนด (กคศ. สคบศ. สอ.)
เป้าประสงค์ที่ 5 ผู้รับบริการมีและใช้ ICT ที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และบริหารจัดการให้ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ
37. จานวนระบบข้อมูลสารสนเทศที่ให้บริการ (ศทก.)
7 ระบบ
38. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80
(ศทก.)
39. ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมด้าน ICT นาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ร้อยละ 80
(ศทก.)
40. จานวนหน่วยงานและสถานศึกษาที่ใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ศทก.)
35,000 แห่ง

