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ค าน า 
 

ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 มาตรา 9 ก าหนดให้ (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ   
ไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน 
ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจและตามมาตรา 16 วรรคสอง ก าหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณส่วนราชการ 
ต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีโดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานเสนอให้รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และวรรคสาม เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว  
ให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการด าเนินงานตามแผนต่อไปประกอบกับระเบียบ  
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 ก าหนดให้ส่วนราชการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ภายในก าหนดเวลา โดย (2) ก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้จัดท าและเสนอ
รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต่อไป 

ในการนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยก าหนดให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการโดยทุกหน่วยงาน
ในสังกัดจึงได้ร่วมกันด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้น โดยมีสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการฯ แบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1    
บทน า น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรอบแนวคิดเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ ส่วนที่ 2 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการฯ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์
และค่ าเป้ าหมาย  ส่ วนที่  3  รายละเอียดของแผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ .25 60                    
ของกระทรวงศึกษาธิการ น าเสนอรายละเอียดข้อมูลส าคัญของเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลผลิต/
โครงการ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2) แผนงานพ้ืนฐาน 
และ 3) แผนงานยุทธศาสตร์    ส่ วนที่  4 การน าแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560                      
ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 

ขอขอบคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพ่ือประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2560) จนส าเร็จได้เป็นอย่างดี  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกหน่วยงานจะน าไปใช้เป็นกรอบ            
ในการด าเนินงาน และระดมสรรพก าลังร่วมผลักดันการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการฯ ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ต่อไป      

 
กระทรวงศึกษาธิการ 

กุมภาพันธ์ 2559 
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สรุปสาระส าคัญ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

1. ความเป็นมา 
ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 มาตรา 9 ก าหนดให้ (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้
เป็นการล่วงหน้า (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน 
ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละข้ันตอนเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจและตามมาตรา 16 วรรคสอง ก าหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณส่วนราชการต้อง
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีโดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานเสนอให้รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และวรรคสาม เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว  
ให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการด าเนินงานตามแผนต่อไปประกอบกับระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 ก าหนดให้ส่วนราชการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ภายในก าหนดเวลา โดย (2) ก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้จัดท าและเสนอ
รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต่อไป 

ในการนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยก าหนดให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ซึ่งจ าแนกวงเงินและรายละเอียดงบประมาณ
ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) แผนงานยุทธศาสตร์ 2) แผนงานพ้ืนฐาน 3) แผนงานบุคลากรภาครัฐ              
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่งให้ส านัก
งบประมาณ ดังนั้น  กระทรวงศึกษาธิการโดยทุกหน่วยงานในสังกัดจึงได้ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้ขึ้น เพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้
ความเห็นชอบเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้น 
 

2. วัตถุประสงค์ของแผน 
2.1 เพ่ือใช้ เป็ นกรอบแนวทางและเป้ าหมายการด าเนิ น งานภาพรวมของกระทรวง                        

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และใช้เป็นกรอบทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในสังกัด ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดเอกภาพเชิงนโยบายของการปฏิบัติงาน 

2.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2560 ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ 

2.3 เพ่ือให้ผู้บริหารทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. กรอบแนวคิดการจัดท าแผน 
1. นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 

1.1 นโยบายรัฐบาลหลักด้านการศึกษาได้แก่ 
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบ ารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
4.2 ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
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4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง 

4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นคน 
4.7 ท านุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทาง

ศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 

4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย 

4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและ
วัฒนธรรมสากล 

4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี 
1.2 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ได้แก่ 

นโยบายที่ 1  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

 2.1 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประเด็น 
แรงงานต่างด้าว ยาเสพติด 

 2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล  าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ท่ีมั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน 

3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
3.6 จัดระเบียบสังคม 

นโยบาย 5  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
 5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
 5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 

นโยบายที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
 6.8 แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่และปัญหา

ขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล 
 6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาษีที่

เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท 
 6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้

เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้
อย่างจริงจัง 

นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและ

ภูมิภาคอาเซียน 
7.5 ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่ง

แปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน 
7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม 

8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
8.3 ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

9.1 ในระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดย
ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 

9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย 
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกใน

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

2.1  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2.2  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
2.4  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
2.5  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2.6  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

4. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
วิสัยทัศน์  
ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้ าอย่างทั่วถึง      

ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ 
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พันธกิจ  
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 
2.  เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ยุทธศาสตร์ 
1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้อง กับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ 
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
3. ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
4. ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
5. ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
6. พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. ระบบการบริหารจัดการ 
8. สร้างโอกาสทางการศึกษา 
9. พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
10. การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 
เป้าประสงค์หลัก 
1. ก าลังคนมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ  
2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน   
3. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษามีความทั่วถึง เป็นธรรม สอดคล้องกับความต้องการ จ าเป็น และ

นโยบายการผลิตและพัฒนาก าลังคนรองรับการพัฒนาประเทศ  
4. การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  
5. ระบบ ICT มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการที่มี

คุณภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา  และท้องถิ่น  
7. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล  
8. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยได้รับโอกาสในการศึกษา  และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เสมอภาค   

และเป็นธรรม  
9. ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต  
10. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะหรือเชิงพาณิชย์  
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5. สรุปข้อมูลงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

 

5.1 สรุปงบประมาณตามนโยบายรัฐบาลหลักด้านการศึกษาและนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง 
 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 
 

นโยบายรัฐบาล แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ 

แผนงานพ้ืนฐาน แผนงาน
ยุทธศาสตร์ 

 รวมท้ังสิ้น 574,206.6184 

 329,833.7573 217.417.0612* 26,955.7999 

นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐ และการต่างประเทศ  2,360.3925 2,245.4552 

นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้าง
โอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

 1,235.4468 - 

นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบ ารุงศาสนาศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 154,448.1474 23,438.4505 

นโยบายที ่5   การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข  - - 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  1,739.4558 991.1219 

นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน 
ประชาคมอาเซียน 

 44,359.3060 27.6453 

นโยบายที่ 8 การพั ฒ น าแ ล ะส่ ง เส ริ ม ก าร ใช้ป ระ โย ชน์         
จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม 

 11,561.9894 - 

นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการ
สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ 
การใช้ประโยชน์0อย่างยั่งยืน 

 - 251.3885 

นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
แ ล ะ ก า ร ป้ อ งกั น ป ร าบ ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต            
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 1,712.3053 1.7385 

หมายเหตุ: 
* แผนงานพ้ืนฐานรวมค าของบประมาณกองทุนฯ ประจ าปี 2560 
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5.2 สรุปงบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนงาน 

บุคลากรภาครัฐ 
แผนงาน 
พ้ืนฐาน 

แผนงาน
ยุทธศาสตร์ 

รวมท้ังสิ้น 574,206.6184 
 329,833.7573 217,417.0612* 26,955.7999 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  2,360.3925 2,262.8819 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  56,402.1516 8,668.3156 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน  32,236.3925 15,188.8571 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ       
เท่าเทียมกันทางสังคม 

 126,418.1246 - 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต            
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 - 459.6105 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 - 376.1348 

หมายเหตุ: 
* แผนงานพ้ืนฐานรวมค าของบประมาณกองทุนฯ ประจ าปี 2560 
 
5.3 สรุปงบประมาณตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 
 

ยุทธศาสตร์กระทรวง/แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

บุคลากรภาครัฐ 
แผนงานพ้ืนฐาน แผนงาน

ยุทธศาสตร์ 
รวมท้ังสิ้น 574,206.6184 

 329,833.7573 217,417.0612* 26,955.7999 
ยุทธศาสตร์ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและ
รองรับการพัฒนาประเทศ 

 55,599.4050 1,932.6117 

5. การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ   47.4231 

6. การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   160.0000 

8. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์   27.6453 

9. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล   182.2404 

11. การสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการ   228.7545 

13. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าหมายท่ี 1 ปรับปรุงระบบการเรียนรู้ 
เป้าหมายท่ี 5 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา สถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 

  1,245.5422 
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ยุทธศาสตร์กระทรวง/แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

บุคลากรภาครัฐ 
แผนงานพ้ืนฐาน แผนงาน

ยุทธศาสตร์ 
รวมท้ังสิ้น 574,206.6184 

14. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง   186.7539 

ยุทธศาสตร์ 2 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  6,547.6106 9,445.8249 

1. การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์   17.4267 

2.  การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด   221.5926 

12. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย   4,741.0731 

13. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     เป้าหมายท่ี 1 ปรับปรุงระบบการเรียนรู้ 

  3,629.9872 

18. การบริหารจัดการขยะสิ่งแวดล้อม   273.6605 

19. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   185.9500 

22. การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   376.1348 

ยุทธศาสตร์ 3 ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา    

ยุทธศาสตร์ 4 ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา  1,285.9962 498.4483 

13. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
       เป้าหมายท่ี 3 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา 

  498.4483 

ยุทธศาสตร์ 5 ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  5,942.7867 4,112.5075 

13. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
      เป้าหมายท่ี 4 พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

  4,112.5075 

ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 7,067.8565 961.2988 

13. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
       เป้าหมายท่ี 2 ผลิตและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  961.2988 

ยุทธศาสตร์ 7 ระบบการบริหารจัดการ  1,839.4993  

ยุทธศาสตร์ 8 สร้างโอกาสทางการศึกษา  126,418.1246  

ยุทธศาสตร์ 9 พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  2,360.3925 2,023.8626 

2. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้   2,023.8626 

ยุทธศาสตร์ 10 การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

 10,355.3898 7,835.4984    

10. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา   7,835.4984 

หมายเหตุ: 
* แผนงานพ้ืนฐานรวมค าของบประมาณกองทุนฯ ประจ าปี 2560 
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6. สรุปการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ 
 กระทรวงศึกษาธิการก าหนดแนวทางที่ส าคัญในการน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
2. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต้องให้ความส าคัญในการใช้

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรอบในการบริหารงาน 
3. ด าเนินการชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้บุคลากรในหน่วยปฏิบัติ ได้รับทราบอย่างชัดเจน เพ่ือการมี
ส่วนร่วม และสนับสนุนให้การด าเนินงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ให้หน่วยงานในส่วนกลางสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ ส าหรับการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ ของหน่วยงานปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 

5. การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.25 60                       
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยควร 1) ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้าในแต่ละยุทธศาสตร์            
การประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  2) พิจารณาใช้ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์    
ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ และน าค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
มาก าหนดเป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการประเมินผล 3) สร้างระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ และผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสอย่างต่อเนื่องเพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค  ทบทวน ก าหนดมาตรการ        
เพ่ือปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณและจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีระบบการก ากับดูแลให้โปร่งใส   
และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 
 
 


