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คำนำ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทารายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับนี้ขึ้น เพื่อนาเสนอผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการฯ ในด้านบริบทของแผน
ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิต รวมทั้งปัญหา อุปสรรคจากการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนาไปสู่การจัดทาข้อเสนอแนะสาหรับการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการฯ ในระยะต่อไปได้อย่ างมีประสิ ทธิภาพและเกิ ดประสิ ทธิ ผล รวมทั้งเป็นสารสนเทศประกอบการตัดสิ นใจ
เชิงนโยบายในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของผู้บริหาร และการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่าง ๆ
และเพื่ อเผยแพร่ รายงานการประเมิ นผลด้ านการศึ กษาต่อ สาธารณชนได้ รับทราบ และน าไปใช้ประโยชน์ ในงาน
ด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
การจั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลแผนปฏิ บั ติ ร าชการฯ ฉบั บ นี้ ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากบุ คลากร
ของทุกหน่วยงานทั้งในสังกัดและในกากับกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในการกากับ ติดตาม ประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการฯ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูง และหวังว่าผลจากรายงาน
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนงานการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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บทสรุปผู้บริหำร
แผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิต ที่ดี มีความสุขในสังคม” มุ่งดาเนินงานภายใต้ 3 พันธกิจ
คื อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ /ประเภทสู่ ส ากล เสริ ม สร้ า งโอกาสเข้ า ถึ ง บริ ก าร
ทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
กาหนดเป้าประสงค์ของแผนฯ จานวน 5 เป้าประสงค์ 6 ยุทธศาสตร์ โดยมี 31 กลยุทธ์เป็นตัวขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
และมี 37 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายของผลการดาเนินงาน
การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) ประเมิน ผลแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการในด้านบริบท
ปั จ จั ย น าเข้า กระบวนการและผลผลิ ต และ 2) ศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
วิธีการศึกษา ประยุกต์ใช้รูปแบบ ซิปป์ (CIPP model) ของแดเนียลแอลสตัฟเฟิลบีม (Daniel L.Stufflebeam)
กลุ่ มตัวอย่ าง ได้แก่ เจ้ าหน้าที่ ที่ป ฏิบั ติงานด้านนโยบายและแผน/การติดตามและประเมินผลของหน่ว ยงาน
ในสังกัดและในกากับ กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จานวน 3 ฉบับ ได้แก่
1) แบบวิ เ คราะห์ เ อกสารแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
2) แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกั บการประเมิ นผลแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ของกระทรวงศึกษาธิการ และ 3) แบบรายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของกระทรวงศึ กษาธิ การ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากแบบสอบถามความคิ ด เห็ น และเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และข้อมูล
เชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา โดยแนวทางการประเมิน เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับเกณฑ์การประเมิน
ที่กาหนด
สรุปผลกำรประเมิน พบว่า
1. ผลกำรประเมินแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษำธิกำร
ในภำพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากขึ้นไป และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดใน 3 ด้าน คือ ด้านบริบท
ด้านปัจจัยนาเข้า และด้านกระบวนการ ส่วนด้านผลผลิต ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1.1 ผลกำรประเมินด้ำนบริบท ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กาหนด โดยพบว่า แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนระดับชาติ
และผลการประเมิ น ความคิ ดเห็ น ของเจ้ า หน้า ที่ ที่ป ฏิ บัติ งานด้า นนโยบายและแผน/ติ ดตามและประเมิน ผล
ของหน่วยงานในด้านความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากขึ้นไป โดยเมื่อพิจารณาในแต่ล ะ
รายการประเมิน พบว่า อยู่ในระดับมากขึ้นไปในทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริห ารองค์กร
เห็นความสาคัญและให้การสนับสนุนในการจัดทาแผนของหน่วยงานที่ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
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1.2 ผลกำรประเมิน ด้ำ นปัจจัยนำเข้ำ ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากขึ้นไป และ
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กาหนด เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากขึ้นไป
ในทุ ก ด้ า น โดยด้ า นบุ ค ลากร รายการที่ มี ความเหมาะสมสู ง สุ ด คื อ บุ ค ลากรได้ รั บ มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ง าน
โดยคานึงถึงความรู้ ความถนัด และประสบการณ์ และรายการที่มีความเหมาะสมต่าสุด คือ บุคลากรในหน่วยงาน
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย ด้านงบประมาณ รายการ
ที่ มี ค วามเหมาะสมสู ง สุ ด คื อ มี ร ะบบการใช้ ง บประมาณที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสอดคล้ อ งกั บ การด าเนิ น งาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ และมีการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรายการ
ที่มีความเหมาะสมต่าสุ ด คือ งบประมาณที่ได้รับเพียงพอต่อการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการ ส าหรับ
ด้านระบบเทคโนโลยี รายการที่มีความเหมาะสมสูงสุด คือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีช่วยให้การดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรายการที่มีความเหมาะสมรองลงมา คือ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยเพื่อจัดเก็บข้อมูลในหน่วยงาน
1.3 ผลกำรประเมินด้ ำนกระบวนกำร ในภาพรวมมีผ ลการประเมินอยู่ในระดับมากขึ้นไป และ
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กาหนด เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการนาแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ
รายการที่มีความเหมาะสมสูงสุด คือ การนาแผนหรือแนวทางที่กาหนดไว้มาใช้ในการดาเนินงานเพื่อให้ บรรลุ
เป้าหมาย และรายการที่มีความเหมาะสมต่าสุด คือ การทบทวนแนวทางการดาเนินงานเมื่อเกิดปัญหา เพื่อแก้ไข
และป้องกันปัญหามิให้เกิดขึ้นอีก และด้านการกากับติดตามและประเมินผล รายการที่มีความเหมาะสมสูงสุด คือ
มี ก ารก ากั บ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของการด าเนิ น งานเป็ น รายไตรมาสอย่ า งสม่ าเสมอ และรายการที่ มี
ความเหมาะสมต่าสุด คือ การนาผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการกาหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป
1.4 ผลกำรประเมิ น ด้ ำ นผลผลิ ต ในภาพรวมผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกั บเกณฑ์เป้าหมาย
ของตั วชี้ วั ด จ านวน 37 ตั วชี้ วั ด มี ผลการประเมิ นไม่ ผ่ านเกณฑ์ ที่ ก าหนด พบว่ า ด าเนิ นงานได้ บรรลุ ผลส าเร็ จ
ตามเป้าหมาย จานวน 17 ตัวชี้วัด จากจานวนทั้งหมด 37 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 45.95) ไม่บรรลุเป้าหมาย จานวน 15 ตัวชี้วัด
(ร้อยละ 40.54) และไม่สามารถประเมินผลได้ จ านวน 5 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 13.51) โดยมียุทธศาสตร์ที่ดาเนินการ
ได้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย จานวน 1 ด้าน จากยุทธศาสตร์ทั้งหมด 6 ด้าน (ร้อยละ 16.66) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2
ผลิต พัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โดยบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด จานวน 4 ตัวชี้ วัด
(ร้อยละ 100)
2. ปั ญหำ อุ ปสรรคจำกกำรด ำเนิ นงำนตำมแผนปฏิ บั ติ รำชกำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561
ของกระทรวงศึกษำธิกำร
2.1 ด้านความพร้อมของข้อมูล ขาดความครบถ้วน เพียงพอและทันสมัยสาหรับการนาไปประกอบ
จั ด ท าแผนและการรายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
ของกระทรวงศึกษาธิการ
2.2 ความพร้อมของบุคลากร บางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจและการเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติ
ราชการระดั บ กระทรวงและระดั บชาติ ท าให้ ไม่ ส ามารถจั ดท าแผนงาน/โครงการที่ ตอบสนองต่ อยุ ทธศาสตร์
และเป้าหมายของแผนได้ตรงตามประเด็นที่ต้องการ
2.3 การให้ ความส าคัญกั บการจั ดท าแผนงาน/โครงการในการขั บเคลื่ อนแผนปฏิ บัติ ราชการไปสู่
การปฏิบัติที่ส่วนใหญ่ยังมุ่งเน้นบริหารงานโครงการ/กิจกรรมที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่ได้เน้นพัฒนา
งานในลักษณะใหม่แตกต่างจากเดิมเพื่อตอบเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์
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2.4 ความชัดเจนของตัวชี้วัด ในเรื่องคานิยามเพื่อการจัดเก็บข้อมูล การกาหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
กิจกรรม/โครงการไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
2.5 ความชัดเจนของการสื่อสารและการประสานงานระหว่างหน่วยงานไม่สอดคล้องตรงกัน ทาให้การ
ปฏิบัติงานในบางขั้นตอนมีความล่าช้า โดยเฉพาะขั้นตอนการติดตามและการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงาน
และความถูกต้อง/ต่อเนื่องในการรายงานข้อมูล ทาให้การรายงานข้อมูลไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด

3. ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน
3.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
3.3.1 ควรดาเนินการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผน/การติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสาคัญของนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ และกระบวนการบริหาร
จัดการแผนและการติดตามประเมินผล รวมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนและการติดตามประเมินผลให้กับ
บุ คลากรของหน่ วยงานที่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้องผ่ านการประชุ ม สั มมนา หรื อช่ องทางอื่ น ๆ อย่างทั่ วถึงและเหมาะสม
และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
3.3.2 ควรสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรในการให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ
ของหน่วยงานเพื่อตอบสนองเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
3.3.3 ควรมีการนาผลการประเมินแผนมาพิจารณาในการจัดทาแผนอย่างจริงจัง เพื่อให้สามารถ
จัดทาแผนบนพื้นฐานของความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานให้มีการจัดทาแผนงาน/โครงการ
เชิงพัฒนาในรูปแบบใหม่ ๆ ที่ตอบสนองการขับเคลื่อนแผนให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
3.3.4 ควรมี การจั ดท าคู่ มื อตั วชี้ วั ด ก าหนดหลั กเกณฑ์ การพิ จารณาแผนงาน/โครงการ
ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวงที่ชัดเจน และแผนงาน/โครงการที่รองรับการปรับแผนจากการเปลี่ยนแปลง
ในมิติต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
3.3.5 ควรจัดทาแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับการนาแผนสู่การปฏิบัติ
ซึ่งจะเป็นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติให้ได้ผลสาเร็จ รวมทั้งพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดที่บรรลุผลสาเร็จ/
ไม่ บรรลุ ผลส าเร็ จตามเป้ าหมาย และวิ เคราะห์ ถึ งเหตุ ปั จจั ยของผลดั งกล่ าว เพื่ อก าหนดตั วชี้ วั ดให้ มี ความเหมาะสม
และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลแผนที่มีประสิทธิภาพ
3.3.6 ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศให้มีความเป็นเอกภาพเป็นปัจจุบัน
และพร้อมใช้เพื่อสนับสนุนการจัดทาแผน งบประมาณ และการติดตามประเมินผลการดาเนินงานได้อย่างมีระสิทธิภาพ
3.3.7 ควรพัฒนารูปแบบการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างหลากหลายที่เข้าถึง
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติ/กระทรวง/หน่วยงาน รวมทั้ง
เป็นช่องทางประสานงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถามในการปฏิบัติงาน
2. ข้อเสนอแนะเชิงประเมิน
2.2.1 ควรมี การศึ กษาการประเมิ นแผนอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อให้ ได้ ข้ อมู ล อย่ างรอบด้ าน
อันเป็นประโยชน์ต่อการกาหนดทิศทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการในเชิงพัฒนา
2.2.2 ควรมี การประเมิ นแผนเชิ งคุ ณภาพควบคู่ กั บการประเมิ นเชิ งปริ มาณ เพื่ อให้ ได้ ข้ อมู ล
ในเชิ ง ลึ ก และเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ของกระบวนการประเมิ น ส าหรั บ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒนากระบวนการบริ ห ารแผน
ของกระทรวงศึกษาธิการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานการประเมินผลแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
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