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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 16 ก าหนดให้ ส่ ว นราชการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ราชการของส่ ว นราชการนั้ น “ในแต่ ล ะปี งบประมาณ
ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี ” โดยให้ระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากร อื่น
ที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559
เห็นชอบแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกาหนดให้ทุกส่วนราชการ
จั ด ทาแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณเป็ น รายเดื อนและรายไตรมาสและจะต้อ งมี ความสอดคล้ อ งกั บเป้า หมาย
การเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กาหนดไว้ ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ได้ระบุการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ในวงเงินจานวน 507,947.7283 ล้านบาท
และงบประมาณกองทุนฯ 150.0000 ล้านบาท กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบั บ ปรั บ ปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ให้ สอดคล้องกับบทบาทและ ภารกิจ
ที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนที่มีความเกี่ยวข้องต่อไป
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงศึ กษาธิ ก ารได้ กาหนดกรอบนโยบายและแผนยุ ทธศาสตร์
การดาเนินงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่เชื่อมโยงและสอดคล้องนโยบายและยุทศาสตร์ระดับชาติ
และระดับกระทรวงที่สาคัญ ประกอบด้วย 1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 2) นโยบาย
ของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 3) ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580) 4) นโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558–2564 5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
6) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 7) จุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์) 8) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560–2579) 9) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
(พ.ศ.2560–2564) 10) กรอบแนวทางและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 11) ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา 12) อานาจหน้าที่ตามกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมาเป็น
กรอบแนวทางในการจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึ กษาธิ การ
ซึ่งได้กาหนดวิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” ภายใต้
3 พันธกิจ ได้แก่ 1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 2) เสริมสร้างโอกาสเข้าถึง
บริ การทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่ว ถึง เท่าเทียม 3) พัฒ นาระบบบริห ารจัดการการศึกษาตามหลั ก
ธรรมาภิบาล โดยมี 6 ยุทธศาสตร์หลัก เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน ได้แก่ 1) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล 2) ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 3) ผลิตและพัฒนา
กาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 4) ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 5) ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึก ษา
และ 6) พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งมี 31 กลยุทธ์
เป็นตัวขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และมี 37 ตัวชี้วัดเป็นตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายของผลการดาเนินงาน
รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
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ส านั กงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิ การ ในฐานะหน่ ว ยงานที่ รั บผิ ดชอบด้ านการติ ดตามและประเมิ นผล
การด าเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติ ราชการของกระทรวงศึ กษาธิ การ จึ งได้ ติ ดตามและประเมิ นผลการด าเนิ นงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลของการ
น าแผนปฏิ บั ติ ร าชการไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ รวมทั้ ง ประเด็ น ปั ญ หาอุ ป สรรคของการด าเนิ น งาน เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล
สารสนเทศและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานหรือ
การทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวงและหน่วยงานให้มี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน
2.1 เพื่อประเมินผลแผนปฏิบั ติราชการประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึ กษาธิการ
ในด้านบริบท ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิต
2.2 เพื่ อศึกษาปั ญหา อุ ปสรรคและข้อเสนอแนะจากการดาเนิ นงานตามแผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ

3. กรอบแนวคิดในกำรประเมิน
การประเมินครั้งนี้ได้นาแนวคิดและรูปแบบการประเมินโครงการ CIPP Model ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม
(Daniel L. Stufflebeam) มากาหนดกรอบความคิดไว้ ดังนี้
แผนภำพที่ 1 กรอบแนวคิดกำรประเมินผลแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษำธิกำร
การประเมินแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ประเมินบริบท
(Context Evaluation)

 ความสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล
และแผนระดับชาติ
 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับความรู้
ความเข้าใจ และ
การมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการจัดทาแผน

ประเมินปัจจัยนาเข้า
(Input Evaluation)
ความเหมาะสม
 บุคลากร
 งบประมาณ
 ระบบเทคโนโลยี

ประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation)

ความเหมาะสม
 การนาแผน
ปฏิบัติการไปสู่
การปฏิบัติ
 การกากับ ติดตาม
ผลการดาเนินงาน

ประเมินผลผลิต
(Product Evaluation)
 ผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด 37 ตัวชี้วัด
เปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ค่าเป้าหมาย
ที่กาหนด

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
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4. ขอบเขตกำรประเมิน
4.1 เป้ำหมำยของกำรประเมิน
การศึกษาครั้งนี้ มุ่งประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยประยุ กต์ ใช้ รู ปแบบการประเมิ นของแดเนี ยล แอล สตั ฟเฟิ ลบี ม (Daniel L.Stufflebeam) หรื อรู ปแบบการประเมิ น
แบบซิปป์ (CIPP model) มีขอบเขตการประเมินใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริบท ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ
และด้านผลผลิ ต รวมทั้งศึ กษาปั ญหา อุ ปสรรคจากการด าเนิ นงานตามแผนปฏิบั ติ ราชการประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
4.2 แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูลในกำรประเมิน ประกอบด้วย
1) แหล่ งข้ อ มู ล ประเภทเอกสาร ประกอบด้ว ย เอกสารนโยบายและแผนระดั บ ชาติ ได้ แ ก่
นโยบายรั ฐ บาล ยุ ทธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2560 - 2564) เอกสาร/รายงาน
เกี่ยวกับ ผลการดาเนินงานด้านการศึกษา เอกสารรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการของหน่วยงานในสังกัดและในกากับกระทรวงศึกษาธิการ
2) แหล่ งข้อมูล ประเภทบุ คคล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน/ด้านการ
ติดตามและประเมินผลของหน่วยงานในสังกัดและในกากับกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย
2.1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึก ษา และส านั กงานปลั ดกระทรวงศึ กษาธิ การ ได้แ ก่ ส านัก งานส่ ง เสริม การศึ กษา
นอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ส านั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษา
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร ส านั กการลู กเสื อ ยุว กาชาด และกิจการนักเรียน ส านักส่ งเสริมกิจการการศึกษา
และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
2.2) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในกากับกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สานักงานเลขาธิการ
คุรุ ส ภา ส านั กงานส่ งเสริ มสวั ส ดิการและสวัส ดิ ภ าพครูและบุ คลากรทางการศึ กษา สถาบั น ส่ งเสริม การสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และสานักงานลูกเสือ
แห่งชาติ
4.3 ตัวแปร/ประเด็นที่มุ่งศึกษำ
1) ศึกษาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ ใน 4 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านบริบท ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
2) ปั ญ หา อุ ป สรรคและข้ อ เสนอแนะจากการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
4.4 ระยะเวลำ ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
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5. นิยำมศัพท์
แผนปฏิ บั ติ ร ำชกำร หมายถึง แผนการด าเนิน งานของกระทรวงศึก ษาธิ การ ภายในปีง บประมาณ
พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ผลการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จและค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้
เพื่อวัดระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ มีโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องดาเนินการ
ในปีนั้น ๆ และตัวบ่งชี้ความสาเร็จของโครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ
ในการดาเนินการที่ต้องใช้ในการดาเนินโครงการที่ชัดเจน
กำรประเมิ น ผลแผนปฏิบั ติ ร ำชกำรประจำปีง บประมำณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึก ษำธิ ก ำร
หมายถึง การวิเคราะห์ตรวจสอบแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ในขอบเขต 4 ด้าน ได้แก่
ด้านบริบท หมายถึง บริบทสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการจัดทาและดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงาน ได้แก่ ศึกษาบริบทเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิ การกับนโยบายรั ฐบาลและแผนระดั บชาติ และ (2) ศึกษา
ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บความรู้ ความเข้ าใจและการมี ส่ วนร่วมของผู้ เกี่ ยวข้ อง/ผู้ มีส่ วนได้ ส่ วนเสี ยในการจั ดท าแผน
ปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ด้านปั จ จั ย น าเข้า หมายถึง ปัจจัยที่มีผ ลต่อการนาแผนปฏิบัติราชการไปสู่ การปฏิบัติ ได้แก่
(1) บุคลากร (2) งบประมาณ และ (3) ระบบเทคโนโลยี
ด้านกระบวนการ หมายถึง การประเมินการดาเนินงานของหน่วยงานในด้าน (1) กระบวนการ
นาแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ (2) การกากับติดตามผลการดาเนินงาน
ด้านผลผลิ ต หมายถึ ง ผลลั พธ์ จากการด าเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้
ปัญหำ อุปสรรคจำกกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร หมายถึง ข้อจากัดหรือปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อการนาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะ หมายถึง ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง พัฒนางานการจัดทาและการติดตาม
ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
6. ข้อจำกัดของกำรประเมิน
การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งนี้ เป็นการ
ประเมินระหว่างการนาแผนสู่การปฏิบัติและหลังเสร็จสิ้นการดาเนินงานตามแผน การประเมินบริบทของแผน
จึงเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาสาระจากแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ได้จัดทาเรียบร้อยแล้ว ทาให้การประเมิน ยังขาดความครอบคลุมถึงสาระสาคัญในช่วงก่อนการดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
7. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงความสาเร็จ และปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ และใช้เป็นฐานข้อมูลสาหรับการจัดทาแผนปฏิบัติราชการในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
7.2 ผู้บริหารได้นาผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปใช้ในการบริหารงาน
กากับ ติดตาม และกาหนดแนวนโยบายในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการในปีต่อไป
รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ

