แผนปฏิบัติราชการสี่ปี (พ.ศ. 2555-2558)
ของ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

แผนปฏิบัติราชการสี่ปี ( พ.ศ. 2555-2558)
ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
1. วิสัยทัศน์

“สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้สูง
เทียบเท่าค่าเฉลี่ยของโลก ภายในปี2563”
2. พันธกิจ

พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยการพัฒนา
ผู้เรียนเป็นสาคัญเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ คุณธรรม ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
การพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล
3. ค่านิยมองค์การ

“เป็นองค์กรที่มีชีวิต พร้อมจิตเอื้ออาทร มีอาภรณ์ คือ ความขยัน ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม”
OBEC Core Values
O = Organic
B = Benevolence
E = Eagerness
C = Compliance

2.แผนปฏิบตั ิราชการสี่ ปี สพฐ

๒
4. เป้ าประสงค์ ตัวชี้วดั และค่าเป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน
รายการ
หน่ วยนับ
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนิ นการในปี แรก
ประเด็นนโยบายที่ 1.5 เร่งนาสันติสขุ และความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชนกลับมาสูพ่ ้นื ที่จงั หวัด
ชายแดนใต้

54

55

56

57

58

เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง : 4. ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รบั การพัฒนาศักยภาพและ
ยกระดับคุณภาพชีวติ
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน : ผูเ้ รียนในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รบั การศึกษา
ขัน้ พื้นฐานอย่างมีคณ
ุ ภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
<<ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนกลุม่ เป้ าหมายในพื้นที่
ชายแดนภาคใต้ได้รบั การศึกษาขัน้ พื้นฐาน>>

ร้อยละ

80

85

85

85

85

<<ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาหลักของนักเรียนกลุม่ เป้ าหมายในพื้นที่ชายแดนภาคใต้>>

ร้อยละ

4

5

5

5

5

ประเด็นนโยบายที่ 1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง : นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ ี 1 ได้รบั เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
และมีเนื้ อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู ้
อย่างมีคณ
ุ ภาพ
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน : นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ ี 1 ได้รบั เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) และมีเนื้ อหาที่สง่ เสริมการเรียนรูอ้ ย่าง
เหมาะสมตามหลักสูตร
<<ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนในระดับชัน้ ประถมศึกษา
ปี ท่ ี 1 ได้รบั เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)>>

คน

<<ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ ี 1
ที่ได้รบั สนับสนุนคอมพิวเตอร์พกพา(แท็ยเล็ต)ได้รบั การพัฒนา
ศักยภาพ>>

ร้อยละ

347,840 557,675 549,648 549,648
100

100

100

100

๓
รายการ
นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ
ประเด็นนโยบายที่ 4.1 นโยบายการศึกษา

หน่ วยนับ
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เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง : 1. ประชาชนได้รบั
การศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ที่มีมาตรฐาน
คุณภาพ
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน : 01 ประชากรวัย
เรียนทุกคนได้รบั โอกาสในการศึกษาขัน้ พื้นฐานอย่าง
ทัว่ ถึง ตรงตามศักยภาพมีคณ
ุ ภาพตามหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
<<ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา>>

คน

1,004,562 998,658

977,386

977,386

977,386

<<ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนด้อยโอกาสที่ได้รบั การ
สนับสนุนการศึกษา>>

คน

45,758

44,937

46,823

47,335

47,335

<<ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมภิ าค>>
<<ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนประถมศึกษา>>

คน

3,456

6,912

8,640

8,640

คน

3,547,635 3,448,821 3,419,376 3,402,043 3,402,043

<<ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนพิการทัง้ หมด>>

คน

15,484

<<ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย>>
<<ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนศูนย์การเรียน บ้าน
และสถานประกอบการ>>

คน

1,090,676 1,106,834 1,138,495 1,132,947 1,132,947

<<ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น>>
<<ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานจากการประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้น >>

คน
ร้อยละ

5

5

7

8

8

<<ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผูร้ บั บริการที่มคี วามพึงพอใจ
ในการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน>>

ร้อยละ

85

85

85

85

85

คน

4,131

15,239

5,808

15,464

5,900

15,755

6,000

15,755

6,000

2,221,967 2,275,885 2,333,088 2,290,522 2,290,522

รายการ
เป้ าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รบั
โอกาสทางการศึกษาขัน้ พื้นฐานตามสิทธิท่ กี าหนดไว้
เป้ าหมายการให้บริการหน่ วยงาน : นักเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานได้รบั
โอกาสทางการศึกษาขัน้ พื้นฐานตามสิทธิท่ กี าหนดไว้
<<ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนได้รบั การสนับสนุน
การค่าใช้จ่ายการศึกษาขัน้ พื้นฐาน >>
<<ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผูป้ กครองมีความพึงพอใจ
ที่ได้รบั การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขัน้ พื้นฐาน>>

๔
หน่ วยนับ

คน
ร้อยละ
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8,090,215 7,808,044 7,910,498 7,890,649 7,890,649
100

100

100

100

100

5. กลยุทธ์ สพฐ.
กลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็ นเครื่องมือในการเรียนรู ้
กลยุทธ์ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็ นชาติไทยและวิถชี วี ติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
กลยุทธ์ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทัง้ ระบบ
กลยุทธ์ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้

6. ความเชื่อมโยงระหว่างเป้ าหมายการให้บริการ .ศธกับเป้ าหมายการให้บริการ สพฐ. และกลยุทธ์
เป้ าหมายการให้บริการ ศธ.
เป้ าหมายการให้บริการ สพฐ.
กลยุทธ์ สพฐ.
1. ประชาชนในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ได้รบั 1..ผูเ้ รียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด กลยุทธ์ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวติ
ชายแดนภาคใต้ได้รบั การศึกษาขัน้ พื้นฐานอ
ย่างมี จังหวัดชายแดนภาคใต้
คุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ประชาชนได้รบั โอกาสทางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน 2.นักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา กลยุทธ์ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
ตามสิทธิท่ กี าหนดไว้
ขัน้ พื้นฐานได้รบั โอกาสทางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ตามสิทธิท่ กี าหนดไว้
3.นักเรียนระดับประถมศึกษาปี ท1่ ี ได้รบั เครื่อง 3. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท๑่ ี ได้รบั เครื่อง
กลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและมีเนื้อหาที่เหมาะสม คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและมีเนื้ อหาที่สง่ สริ
ทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
เม
ตามหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพ การเรียนรูอ้ ย่างเหมาะสมตามหลักสูตร
เทคโนโลยีเพื่อเป็ นเครื่องมือในการเรียนรู ้
๔.. ประชาชนได้รบั การศึกษาและการเรียนรูท้ ่ มี ี 4.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รบั การศึกษาที่มี
กลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
มาตรฐาน คุณภาพ
ทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
คุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
เทคโนโลยีเพื่อเป็ นเครื่องมือในการเรียนรู ้
ขัน้ พื้นฐาน
กลยุทธ์ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกใน
ความเป็ นชาติไทยและวิถชี วี ติ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทัง้ ระบบ
กลยุทธ์ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจ
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ การบริหารราชการแผ่ นดิน การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้ บริการกระทรวงศึกษาธิการ
เป้าหมายการให้ บริการ สพฐ. แผนงาน ผลผลิต/โครงการงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
และกองทุนส่ งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ
ยุทธศาสตร์ ตามแผนการ
บริหารราชการแผ่ นดิน

ยุทธศาสตร์ การจัดสรร

1.5 เร่ งนาสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิต
และทรั พย์ สินของประชาชนกลับมาสู่พนื ้ ที่
จังหวัดชายแดนใต้

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1: การสร้ างรากฐานการ
พัฒนาที่สมดุลสู่สังคม

เป้าหมายการให้ บริการ
กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาชนในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ รับ
การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต

เป้าหมายการให้
บริการ ของ สพฐ.

กลยุทธ์ ของสพฐ.

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 สังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 นโยบายเร่ งด่ วนที่จะดาเนินการในปี แรก

ผู้เรียนในเขตพืน้ ที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้ รับการศึกษา ขัน้ พืน้ ฐานอย่ างมี
คุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

พัฒนาการศึกษาในเขตพืน้ ที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และพืน้ ที่ยากลาบาก

4.1 นโยบายการศึกษา(รวมกองทุน)

1.15 จัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต
ให้ แก่ โรงเรียน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1: การสร้ างรากฐาน
การพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริ ยธรรม คุณธรรมชีวิตและความ
เท่าเทียมกันในสังคม

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4: การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรมชีวิตและความเท่ าเทียมกันในสังคม

นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 1ได้ รับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตและมีเนือ้ หาที่เหมาะสม
ตามหลักสูตร ส่ งเสริมการเรียนรู้อย่ างมีคุณภาพ

นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 1 ได้ รับเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ พกพา(แท็บเล้ ต) และมีเนือ้ หาที่
ส่ งเสริ มการเรียนรู้อย่ างเหมาะสมตามหลักสูตร

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับตามหลักสูตรและส่ งเสริ ม
ความสามารถ ด้ านเทคโนโลยีเพื่อเป็ น
เครื่องมือในการเรียนรู้

ประชาชนได้ รับโอกาสทาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามสิทธิท่ ี
กาหนดไว้
นักเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ ฐานได้ รับโอกาสทาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตาม
สิทธิท่ กี าหนดไว้

ขยายโอกาสทางการศึกษา

ประชาชนได้ รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ
1.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้ รับโอกาสในการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานอย่ างทั่วถึง
ตรงตามศักยภาพมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2.สนับสนุนให้ มีกองทุนส่ งเสริ มและพัฒนาการศึกษาสาหรั บคนพิการฯ
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่ งเสริม
ความสามารถด้ านเทคโนโลยีเพื่อเป็ นเครื่องมือในการเรียนรู้
2. ปลูกฝั งคุณธรรม ความสานึกในความเป็ นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ ท่ วั ถึงครอบคลุมผู้เรียนได้ รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทัง้ ระบบ
5.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอานาจศึกษาหลักธรร
มาภิบาล เน้ นการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน

แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

แผนงาน

ผลผลิต
/โครงการ
/กองทุน/งบประมาณ

แผนงาน แก้ ไขปั ญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

โครงการพัฒนาiรูปแบบการจัดการศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

แผนงาน สนับสนุนเครื่ องคอมพิวเตอร์ พกพา
เพื่อการศึกษา

โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์ พกพา

แผนงาน สนับสนุนการจัด
การศึกษา ขัน้ พืน้ ฐาน

โครงการสนับสนุนค่ าใช้ จ่ายใน
การจัดการการจัดการศึกษาตัง้ แต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน

ผลผลิต 1 ผู้จบการศึกษาก่ อนประถมศึกษา
ผลผลิต 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ผลผลิต 3 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลผลิต 4 เด็กพิการได้ รับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ
ผลผลิต 5 เด็กด้ อยโอกาสได้ รับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน บาท

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

คืนครูให้ นักเรียน
ยกระดับคุณภาพครูทัง้ ระบบ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เตรียมความพร้ อมสู่ประชาคมโลก
มัธยมศึกษาเชิงปฏิบัติการ

กองทุนส่ งเสริ มและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ

