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บทที่ 5
สรุปผลการประเมิน อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การประเมิน ผลแผนปฏิบั ติร าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ของกระทรวงศึกษาธิการ
ในด้ านบริ บ ท ปั จ จั ย น าเข้ า กระบวนการ และผลผลิ ต และ 2) ศึก ษาปั ญหา อุป สรรคและข้อ เสนอแนะ
จากการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
วิธีการศึกษา ประยุกต์ใช้รูปแบบ ซิปป์ (CIPP model) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Daniel
L.Stufflebeam) ประเมินใน 4 ด้าน คือ บริบท/สภาวะแวดล้อมของแผนปฏิบัติราชการ (Context) ปัจจัย
น าเข้า (Input) กระบวนการดาเนิ น งาน (Process) และผลผลิ ต ของการดาเนิน งานโครงการ (Product)
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน/การติดตามและประเมินผลของหน่วยงาน
ในสั ง กั ด และในก ากั บ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จ านวน 40 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ได้ แ ก่
1) แบบวิ เคราะห์ เอกสารแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึ กษาธิ การ
2) แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกั บการประเมิ นผลแผนปฏิ บัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ของกระทรวงศึกษาธิการ และ 3) แบบรายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของกระทรวงศึกษาธิการ การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บจากแบบสอบถามความคิดเห็น
และข้อมูลทุติยภูมิ เก็บจากข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) นโยบาย
รั ฐ บาล แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึ ก ษาชาติ
(พ.ศ. 2560 - 2579) ฯลฯ และจากเอกสารรายงานผลการดาเนินงาน
การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา โดยแนวทางการประเมิน เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน
กับเกณฑ์การประเมินที่กาหนด

สรุปผลการประเมิน
1. ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผ่ านเกณฑ์ การประเมินที่กาหนดใน 3 ด้าน คือ ด้ านบริ บท
ด้านปัจจั ยน าเข้า และด้านกระบวนการ โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริบท แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนระดับชาติ
และผลการประเมิ น ความคิ ดเห็ นของเจ้ าหน้ าที่ ที่ ปฏิ บั ติ งานด้ านนโยบายและแผน/ติ ดตามและประเมิ นผล
ของหน่วยงานในด้านความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยนาเข้า ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ และเทคโนโลยี
มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกรายการ และด้านกระบวนการ ได้แก่ การนาแผนสู่การปฏิบัติ และการกากับ
ติดตามและประเมินผล มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกรายการเช่นเดียวกัน สาหรับด้านผลผลิต มีผลการ
ประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนด โดยเมื่อพิจารณาผลการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดของแผน จานวน 37 ตัวชี้วัด
พบว่า ผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนด 17 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 45.95
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2. ผลการประเมินด้านบริบท ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
2.1 ความสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
กับนโยบายรั ฐบาล และแผนระดั บชาติ พบว่ า ยุ ท ธศาสตร์ ข องแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จานวน 10 นโยบาย ยุทธศาสตร์
ของแผนปฏิบั ติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ครบทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) จานวน 9 ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ครบทั้ง 6 ยุทธศาสตร์
2.2 ผลการประเมิ น ความคิ ด เห็ น ด้ า นความรู้ ความเข้ า ใจและการมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ดท า
แผนปฏิ บั ติ ราชการของกระทรวงของบุ คลากรที่ ปฏิ บั ติ งานด้ านนโยบายและแผน/ติ ดตามและประเมิ น ผล
ของหน่วยงาน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละรายการประเมิน พบว่า อยู่ในระดับ
มากขึ้นไปในทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารองค์กรเห็นความสาคัญและให้การสนับสนุน
ในการจั ด ท าแผนของหน่ ว ยงานที่ ต อบสนองแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
ของกระทรวงศึกษาธิการ และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
3. ผลการประเมินด้านปัจจัยนาเข้า ในภาพรวม 3 ด้าน คือ 1) บุคลากร 2) งบประมาณ และ 3) ระบบ
เทคโนโลยี มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากขึ้นไป และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กาหนด เมื่อพิจารณา
ในแต่ละด้าน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากขึ้นไปในทุกด้าน โดยด้านบุคลากร รายการที่มีความ
เหมาะสมสูงสุด คือ บุคลากรได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน โดยคานึงถึงความรู้ ความถนัด และประสบการณ์
และรายการที่มีความเหมาะสมต่าสุ ด คือ บุคลากรในหน่ว ยงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย ด้านงบประมาณ รายการที่มีความเหมาะสมสูงสุด คือ มีระบบ
การใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และมีการกากับ
ติด ตามการใช้ จ่ า ยงบประมาณให้ เ ป็ น ไปอย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ และรายการที่มี ความเหมาะสมต่ าสุ ด คื อ
งบประมาณที่ได้รับเพียงพอต่อการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สาหรับด้านระบบเทคโนโลยี รายการ
ที่มีความเหมาะสมสูงสุด คือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีช่วยให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และรายการที่มีความเหมาะสมรองลงมา คือ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลในหน่วยงาน
4. ผลการประเมิน ด้านกระบวนการ ในภาพรวม 2 ด้าน คือ 1) การนาแผนปฏิบัติราชการสู่การ
ปฏิ บั ติ และ 2) การกากับ ติด ตามและประเมิ นผล ผลการประเมิน อยู่ ในระดับ มากขึ้น ไปและผ่ านเกณฑ์
การประเมินตามที่กาหนด เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการนาแผนปฏิบัติราชการสู่ การปฏิบัติ
รายการที่มีความเหมาะสมสูงสุด คือ การนาแผนหรือแนวทางที่กาหนดไว้มาใช้ในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมาย และรายการที่มีความเหมาะสมต่าสุ ด คือ การทบทวนแนวทางการดาเนินงานเมื่อเกิดปัญหา
เพื่อแก้ไขและป้ องกัน ปั ญหามิให้ เกิดขึ้น อีก และด้านการกากับติดตามและประเมินผล รายการที่มี ความ
เหมาะสมสูงสุด คือ มีการกากับ ติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานเป็นรายไตรมาสอย่างสม่าเสมอ และ
รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
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รายการที่มีความเหมาะสมต่าสุด คือ การนาผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานมาวิเคราะห์
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป
5. ผลการประเมิน ด้านผลผลิต ในภาพรวม ผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์เป้าหมายของ
ตัวชี้วัดจานวน 37 ตัวชี้วัด มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด พบว่า ดาเนินงานได้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
จ านวน 17 ตั ว ชี้ วั ด จากจ านวนทั้ ง หมด 37 ตั ว ชี้ วั ด (ร้ อ ยละ 45.95) ไม่ บ รรลุ เ ป้ า หมาย จ านวน
15 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 40.54) และไม่สามารถประเมินผลได้ จานวน 5 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 13.51) และมียุทธศาสตร์
ที่ดาเนินการได้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย จานวน 1 ด้าน จากยุทธศาสตร์ทั้งหมด 6 ด้าน (ร้อยละ 16.66) คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โดยบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด
จานวน 4 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100) สาหรับยุทธศาสตร์อีก 5 ด้าน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด จานวน 1 ตัวชี้วัด
(ร้อยละ 12.50) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดจานวน 5 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 55.56) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาส
การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด
จานวน 3 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 42.86) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา บรรลุผล
สาเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด จานวน 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 33.33) และยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด จานวน 3 ตัวชี้วัด
(ร้อยละ 50.00) รายละเอียดดังแสดงในแผนภาพที่ 5
แผนภาพที่ 5 สรุปผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของกระทรวงศึกษาธิการ
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6. ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนิ นงานตามแผนปฏิ บัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของกระทรวงศึ กษาธิ การ ในภาพรวม พบว่ า มี ปั ญหาในด้ านความพร้ อมของข้ อมู ล สารสนเทศที่ ยั ง ขาด
ความครบถ้วน เพียงพอและทันสมัยสาหรับการนาไปประกอบจัดทาแผนและการรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึ กษาธิ การ ด้ านบุ คลากรยั ง ขาด
ความพร้ อ มในด้ า นความรู้ ความเข้ า ใจและการเชื่ อ มโยงระหว่ า งแผนปฏิ บั ติ ร าชการระดั บ กระทรวง
และระดับชาติที่ชัดเจน ทาให้ไม่สามารถจัดทาแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
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ของแผนได้ตรงตามประเด็นที่ต้องการ การให้ความสาคัญกับการจัดทาแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติที่มุ่งเน้นบริหารงานโครงการ/กิจกรรมที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
เป็ น ส าคั ญ ไม่ ไ ด้ พั ฒ นางานในลั ก ษณะใหม่ แ ตกต่ า งจากเดิ ม เพื่ อ ตอบเป้ า หมายของแผนยุ ท ธศาสตร์
ความชัดเจนของตัวชี้วัด ในเรื่องคานิยามเพื่อการจัดเก็บข้อมูล การกาหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วั ดกิจกรรม/
โครงการไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด ของแผนปฏิ บั ติ ร าชการของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร รวมทั้ ง การก าหนด
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดขาดความท้าทาย การจัดเก็บข้อมูลและรายงานข้อมูล มีการจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน/
สถานศึกษาในพื้นที่จานวนมาก ส่งผลให้มีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด และการรายงาน
ข้อมูล บางส่ ว นไม่ เป็ น ไปตามแนวทางที่กาหนด เน้น กระบวนการดาเนินงานมากกว่าผลผลิ ตตามตัว ชี้วั ด
ของแผนงาน/โครงการที่กาหนด

อภิปรายผล
จากสรุปผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
มี ป ระเด็ น ที่ น่ า สนใจน ามาอภิ ป รายผลตามองค์ ป ระกอบของซิ ป คื อ ด้ า นบริ บ ท ด้ า นปั จ จั ย น าเข้ า
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต สามารถอภิปรายได้ดังนี้
1. จากผลการประเมินด้านบริบทของแผน พบว่า แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนระดับชาติ ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส่วนราชการต่างๆ ได้ดาเนินการให้เป็นไปพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี มาตรา 9 ได้ ก าหนดให้ ส่ ว นราชการต้ อ งมี ก ารจั ด ท า
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน โดยต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลางบประมาณ เป้าหมายภารกิจ
และผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่ นดินเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ส่วนราชการมีการบริหารงบประมาณให้เกิดผลประโยชน์
สู ง สุ ด ต่ อ ประเทศ ประกอบกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย มาตรา 65 บั ญ ญั ติ ใ ห้ รั ฐ พึ ง จั ด ให้ มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
โดยคานึงถึงความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดินควบคู่กั บการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564 ) เป็นเครื่องมือ
หรือกลไกสาคัญที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) สู่การปฏิบัติ ได้กาหนดประเด็นการพัฒนา
พร้ อ มทั้ ง แผนงาน/โครงการส าคั ญ ที่ส่ ว นราชการต้ อ งด าเนิ น การให้ เ ห็ น ผลเป็ นรู ป ธรรมในช่ว ง 5 ปีแ รก
ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีกลไกของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งเป็นแผน
แม่บทสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ภายใต้การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงเพื่อให้การขับเคลื่อน
แผนสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
ส าหรั บ ผลการประเมิ น ความคิ ด เห็ น ด้ า นความรู้ ความเข้ า ใจและการมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ดท า
แผนปฏิ บั ติ ราชการของกระทรวงของเจ้ าหน้ าที่ ที่ ปฏิ บั ติ งานด้ านนโยบายและแผน/ติ ดตามและประเมิ น ผล
ของหน่ วยงาน ที่มีค่าเฉลี่ ย ต่าสุ ด คื อ เจ้ า หน้าที่ข องหน่ว ยงานมีส่ ว นร่ ว มในการจัด ทาแผนปฏิบัติร าชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ คณะทางานการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ยังขาดความครอบคลุมในกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
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บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการติดตามและประเมินผลของหน่วยงาน บุคลากรที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ
สาคัญ/เร่งด่วนต่างๆ ที่เป็นงานต่อเนื่อง หรือแผนงาน/โครงการใหม่ ซึ่งเป็นส่วนสาคัญของการได้มาซึ่งข้อมูล
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาหรือกรอบแนวทางการดาเนิ นการแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนาไปกาหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดหรือกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ
2. จากผลการประเมินด้านปัจจัยนาเข้า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากขึ้นไป แสดงให้เห็นว่า
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านบุคลากร รายการที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรได้รับ มอบหมายให้
ปฏิบัติงาน โดยคานึงถึงความรู้ ความถนัด และประสบการณ์ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ กระทรวงศึกษาธิการ
มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะท างานจั ด ท าแผน งบประมาณและติ ด ตามประเมิ น ผลแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มาจากการมอบหมายจากผู้บริหารระดับสูง จากทุกหน่วยงานในสังกัดและในกากับ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ เป็นบุคลากรที่มีความชานาญในการปฏิบัติงานด้านแผน งบประมาณ และการติดตาม
ประเมิ น ผลของหน่ ว ยงานโดยตรง ส่ ว นบุ ค ลากรในหน่ ว ยงานมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับนโยบายและ
ยุ ทธศาสตร์ สามารถปฏิบั ติงานได้ ตามเป้ าหมาย เป็นรายการที่มี ค่ าเฉลี่ ยต่าสุ ด ที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะ
บุคลากรในหน่วยงานบางส่วนปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและยุทธศาสตร์ หลัก
ของหน่วยงาน แต่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจและความสอดคล้องเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ระหว่างแผนงาน/โครงการของหน่วยงานกับนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง/ระดั บชาติ จึงส่งผลต่อ
การให้ ความส าคัญ ในการขั บ เคลื่ อนแผนงาน/โครงการของหน่ว ยงานเพื่ อให้ บรรลุ ผ ลส าเร็จ เป็น ไปตาม
เป้าหมายของแผนระดับกระทรวง/ระดับชาติ
ด้านงบประมาณ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีระบบการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และมีการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะกระทรวงศึกษาธิการมีการเร่งรัด กากับติดตามการใช้งบประมาณ
ให้ เ ป็ น ไปตามแผนที่ กาหนด และต้อ งมี ก ารรายงานแผน/ผลการปฏิบั ติ ง านและการใช้ จ่า ยงบประมาณ
(BB EvMIS) ไปยังสานักงบประมาณในทุกไตรมาส รวมทั้งมีคณะทางานด้านการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเพื่ อ ก ากั บ ติ ด ตาม
การรายงานผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณและผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ราชการของทุ ก หน่ว ยงาน
อย่างต่อเนื่อง
ด้านเทคโนโลยี รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีช่วยให้การดาเนินงาน
ให้ บรรลุ เป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ ที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะกระทรวงศึกษาธิการมีการนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
ฐานข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การรวบรวมและใช้ข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติทางการศึกษาจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อเป็น ข้อมูล พื้นฐานสาหรับการจัดทาแผน และการมีระบบการรายงานแผน/
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) ของสานักงบประมาณ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้การจัดทา
แผนปฏิบัติราชการและการนาแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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3. จากการประเมินผลด้านกระบวนการ ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากขึ้นไป แสดงให้เห็นว่า
แผนปฏิบัติร าชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ มี ความชัดเจนหน่ว ยงาน
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้ ส่วนการนาผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานมาวิเคราะห์เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการกาหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป เป็นรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ที่เป็น
เช่ น นี้ อาจเป็ น เพราะกระบวนการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการทั้ ง ในระดั บ หน่ ว ยงานและกระทรวง
ส่วนใหญ่ไม่สามารถดาเนินการได้แล้วเสร็จก่อนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป เนื่องจาก การจัดทา
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (แผนขอเงิน) ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนสิงหาคมเพื่อจัดส่งไป
ยังสานักงบประมาณ ซึ่งการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณปัจจุบันยังไม่เสร็จสิ้น ประกอบ
กับการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และน ามาวิเคราะห์ สั งเคราะห์ข้อมูล พร้ อมทั้งจัดทารายงานผลการประเมินให้ถูกต้องตามหลั กวิช าการ
โดยหน่วยงานส่วนใหญ่จ ะมีการจั ดส่งรายงานผลการดาเนินงานโครงการหลังจากสิ้นไตรมาสที่ 4 ภายใน
15 วัน ทาให้ขั้นตอนการประเมินจึงไม่แล้วเสร็จทันกับระยะเวลาของการจัดทาแผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป
ส่งผลให้ไม่สามารถนาผลการประเมิน แผนปฏิบัติราชการมาใช้ในการทบทวนการดาเนินงานหรือวิเคราะห์
สังเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการในปีถัดไปได้อย่างครบถ้วน
สมบู รณ์ แต่ อย่างไรก็ตามมีการน าผลการติดตามความก้าวหน้าและความสาเร็จของการดาเนินงานที่เก็บ
รวบรวมได้มาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของปีถัดไปในเบื้องต้น
4. จากผลประเมินผลด้านผลผลิต ในภาพรวมผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด โดยมีผลการ
ดาเนินงานไม่บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของกระทรวงศึกษาธิการ คิดเป็นร้อยละ 40.54 แสดงให้เห็นว่า กระบวนการบริหารจัดการแผนบางส่วนยังขาด
ประสิทธิภาพ ที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะปัจจัยหลายประการ ตั้งแต่กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการที่แม้มี
การวิ เคราะห์ ความเชื่ อมโยงระหว่ างแผนปฏิ บั ติ ราชการกั บนโยบาย/แผนระดั บชาติ แต่ ไม่ ได้ วิ เคราะห์ ถึ ง
ความเชื่อมโยงระหว่างแผนของหน่ วยงานกับแผนปฏิบัติราชการว่ามีการวางเป้าหมายหรือให้ ความส าคัญกับ
แผนปฏิ บั ติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เพียงพอหรื อไม่ ปั ญหาด้ านบุ คลากรบางส่ วนที่ ยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ และการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการที่จาเป็นเพื่อนาสู่การปฏิบัติ
ให้ ส ามารถตอบสนองต่อยุ ทธศาสตร์ และเป้าหมายของแผนได้ อย่างมีประสิ ทธิภ าพ การจัดท าแผนงาน/
โครงการที่ยั ง เน้ น ความต่อเนื่ องจากแผนงาน/โครงการเดิมมากกว่า การพัฒ นาให้ มีง าน/โครงการใหม่ ๆ
เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการฯ ความชัดเจนของคานิยามตัวชี้วัด และการจัดเก็บข้อมูล
ซึ่ง หน่ ว ยงานมีความเข้าใจไม่ตรงกัน ส่ งผลต่อประสิ ทธิภ าพในการปฏิบัติงานในการรายงานข้อมูล ที่ขาด
ความครบถ้วนและไม่เป็นไปตามแผนงานที่กาหนด
ในส่วนของตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สามารถดาเนิ นการได้บรรลุ ผลส าเร็จตามเป้ าหมายทุกตัวชี้วัด ที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะในช่วงปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 กระทรวงศึกษาธิการได้มุ่งเน้นการปฏิรูปครูในทุกมิติผ่านงาน/โครงการต่างๆ อย่างหลากหลาย ได้แก่
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยการดึงคนเก่งคนดีมาเรียนครูและให้ได้รับการบรรจุในภูมิลาเนา การจัดตั้ง
สถาบั น คุ รุ พั ฒ นา เพื่ อ การพั ฒ นาครู แ บบครบวงจร ลดการจั ด อบรมสั ม มนาซ้ าซ้ อ น และแก้ ปั ญ หาครู
ออกนอกห้ องเรี ยน การส่ งเสริ มและพั ฒนาศั กยภาพครู ที่ สอดคล้ องกั บความต้ องการผ่ านโครงการคู ปองครู
โครงการ Boot Camp โดยเชื่อมโยงกับการประเมินวิทยฐานะ การให้ความสาคัญกับระบบสวัสดิการแก่ครู เช่น
การปรับปรุงบ้านพักครู การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ฯลฯ
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สาหรับตั วชี้วัดภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ไม่สามารถดาเนินการได้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
ที่เป็ นเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะ ปั จจั ยอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตั วชี้วัดที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ไม่สามารถประเมินผลได้ เนื่องมาจาก รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปการประเมินและประกันคุณภาพของโรงเรียนทุกระดับ
และให้ชะลอการออกตรวจติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาในเรื่องการประกันคุณภาพของโรงเรียนทุกโรงเรียน
โดยให้การดาเนินการประกันคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของโรงเรียนและต้นสังกัดเป็นผู้ให้การส่งเสริมสนับสนุนให้
โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 48 ตัวชี้วัดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลกลาง
ด้านการศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัติผู้เรียนและ
บุคลากรในสังกัด โดยลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้างกับบริษัท นอกจากนี้ ความชัดเจนของ
การสื่อสารและการประสานงานระหว่างหน่วยงานเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการไม่บรรลุเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดที่กาหนด โดยเฉพาะการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการระดับชาติ/กระทรวงขาดความเชื่อมโยงไปสู่
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน ส่งผลให้การจัดทาแผนงาน/โครงการและการขับเคลื่อนแผน
สู่ การปฏิบั ติไ ม่ส ามารถตอบสนองต่อ เป้ าหมายและตั ว ชี้ วัดของแผนปฏิบั ติราชการประจาปีง บประมาณ
พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้การกาหนดกิจกรรมดาเนินการ โดยจะ
มีผลผลิตในไตรมาสสุดท้ายเพียงครั้งเดียว ทาให้การรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานไม่สอดคล้องกับ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งเบิกจ่ายไปจานวนมากแล้วแต่ยังไม่เกิดผลผลิตหรือผลลัพธ์

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
จากการศึกษาการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
สรุปเป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1.1 ควรด าเนิ นการเตรี ยมความพร้ อมให้ กับบุ คลากรที่เกี่ ยวข้ องกับการจั ดทาแผน/การติ ดตาม
ประเมินผล เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสาคัญของนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ และกระบวนการ
บริหารจัดการแผนและการติดตามประเมินผล รวมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนและการติดตาม
ประเมินผลให้กับบุคลากรของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านการประชุม สัมมนา หรือช่องทางอื่น ๆ อย่างทั่วถึงและ
เหมาะสมและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
1.2 ควรสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรในการให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการของ
หน่วยงานเพื่อตอบสนองเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
1.3 ควรมีการนาผลการประเมินแผนมาพิจารณาในการจัดทาแผนอย่างจริงจัง เพื่อให้สามารถจัดทา
แผนบนพื้นฐานของความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานให้มีการจัดทาแผนงาน/โครงการ
เชิงพัฒนาในรูปแบบใหม่ ๆ ที่ตอบสนองการขับเคลื่อนแผนให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
1.4 ควรมีการจัดทาคู่มือตัวชี้วัด กาหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวงที่ชัดเจน และแผนงาน/โครงการที่รองรับการปรับแผนจากการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
1.5 ควรจัดทาแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับการนาแผนสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะเป็น
ส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติให้ได้ผลสาเร็จ รวมทั้งพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดที่บรรลุผลสาเร็จ/
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ไม่บรรลุ ผลส าเร็จตามเป้ าหมาย และวิเคราะห์ถึงเหตุปัจจัยของผลดังกล่ าว เพื่อกาหนดตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสม
และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลแผนที่มีประสิทธิภาพ
1.6 ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศให้มีความเป็นเอกภาพเป็นปัจจุบัน และพร้อม
ใช้เพื่อสนับสนุนการจัดทาแผน งบประมาณ และการติดตามประเมินผลการดาเนินงานได้อย่างมีระสิทธิภาพ
1.7 ควรพั ฒนารู ปแบบการสื่ อสาร ประชาสั มพั นธ์ผ่ านช่องทางต่ าง ๆ อย่ างหลากหลายที่ เข้ าถึ ง
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติ/กระทรวง/หน่วยงาน
รวมทั้งเป็นช่องทางประสานงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถามในการปฏิบัติงาน
2. ข้อเสนอแนะเชิงประเมิน
2.1 ควรมีการศึกษาการประเมินแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างรอบด้าน อันเป็นประโยชน์
ต่อการกาหนดทิศทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการในเชิงพัฒนา
2.2 ควรมีการประเมินแผนเชิงคุณภาพควบคู่กับการประเมินเชิงปริมาณ เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกและ
เพิ่มคุณค่าของกระบวนการประเมิน สาหรับปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารแผนของกระทรวงศึกษาธิการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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