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ส่วนที่ 3  

 
สาระส าคัญของการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

วิสัยทัศน์   
เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาทุกช่วงวัยให้ประชาชนมีคุณภาพการศึกษาดีขึ้น  มุ่งพัฒนาทักษะงาน

อาชีพก าลังคนทุกระดับ บนพื้นฐานความต้องการและความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
 

 

พันธกิจ    
1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ   

            2.  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกรูปแบบ ทั้งภายในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัยโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

3.  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะงานอาชีพพ้ืนฐานในสถานศึกษาทุกประเภท 
ให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพ และด ารงชีวิตประจ าวันได้ 
            4.  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 

ค่านิยม “ SMART” 
 

 S  =   Service Mind       มีจิตบริการ 
 M  =   Morality and Integrity  การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ 
 A  =   Accountability   ความรับผิดชอบ  
    R   =   Relationship      มีน้ าใจต่อผู้อื่น  
 T  =   Teamwork   การท างานเป็นทีม 
   

เป้าประสงค์รวม 
1. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
2  ประชาชนในพ้ืนที่เข้าถึงบริการทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท อย่างทั่วถึง   เท่าเทียมกัน

และมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
3. ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่ดีและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ

วัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ก าลังคนมีทักษะงานอาชีพพ้ืนฐานสามารถประกอบอาชีพ  สร้างรายได้ และด ารงชีวิตประจ าได้
อย่างมีความสุข 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาลและการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างโอกาสทางการศึกษาทุกช่วงวัยให้เสมอภาคอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา         

ตามอัธยาศัย 
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ยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาก าลังคนให้มีทักษะงานอาชีพพ้ืนฐานสามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้  
ยุทธศาสตร์ที่  5 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
(เจ้าภาพหลัก) 

 

ค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 1   หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิ
บาลและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
1. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ  
   *ระดับมาตรฐาน หมายถึง ส่วนราชการมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับสูงกวา่เป้าหมายไม่
ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินใน
ระดับต่ ากวา่เป้าหมาย  

ตามระดับมาตรฐาน* 

2. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของการด าเนินงานของหน่วยงาน (ศปท.) 

ร้อยละ 80 

3. จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของจังหวัด  ไม่น้อยกว่า 1  ระบบ 
4. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนา/ส่งเสริม
การจัดการศึกษา (ภาคีเครือข่าย : หน่วยงาน องค์กร เอกชน สถาน
ประกออบการ ) 

18 ภาคีเครือข่าย 

เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ผู้เรียนทุกช่วงวัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม 
5.ร้อยละของประชากรวัยเรียนภาคบังคับได้เข้าเรียนตามสิทธิ์ ร้อยละ100 
6.ร้อยละของประชากรวัยเรียนขั้นพ้ืนฐานได้รับโอกาสเข้าเรียนตาม
ความต้องการและความถนัด 

ร้อยละ100 

7. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุก
หลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเทียบกับเป้าหมาย (กศน.) 

ร้อยละ 80 

8. ร้อยละของผู้รับบริการแหล่งเรียนรู้เทียบกับเป้าหมาย (กศน.) ร้อยละ 80 
9. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานเทียบกับค่าเป้าหมาย (กศน./สช) 

ร้อยละ 100 
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
(เจ้าภาพหลัก) 

 

ค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 3   ผู้เรียนทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบได้รับการศึกษา
และมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 
10. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) (สช.) 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
ของปีที่ผ่านมา 

11. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
การศึกษานอกระบบ (N-NET) ทุกรายวิชาทุกระดับ (กศน.) 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 

12. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ได้รับการรับรอง
การประเมินคุณภาพภายนอก (สช.) 

ร้อยละ 80 

13. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานเทียบกับค่าเป้าหมาย (กศน./สช) 

ร้อยละ 100 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 4  ผู้เรียนทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบได้รับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ มีรายได้ ระหว่างเรียนและได้รบการจ้างงาน 
14. จ านวนรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  

2 รูปแบบ 

15. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นขึ้นไป  

ร้อยละ 40 

16. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้  

ร้อยละ 60 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 5  ระบบการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพภายใต้หลัก 
ธรรมมาภิบาล ( สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้)  
17. จ านวนเรื่องของการบริหารงานบุคคลที่ด าเนินการได้อย่างมี
คุณภาพ ถูกต้อง และส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 100 

18 . ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานบุคคล ศธจ.กาฬสินธุ์ ร้อยละ 80 
 

  กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  
         ประเด็นยุทธศาสตร์ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล

และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 กลยุทธ์ 

    1.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
    1.2 ก ากับ ควบคุมการน ากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
    1.3 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการท างานและการบริการให้มี

ประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 2   สร้างโอกาสทางการศึกษาทุกช่วงวัยการสร้างให้เสมอภาคอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน   

  กลยุทธ์ 
        2.1 สนับสนุนให้ผู ้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งในระบบและนอกระบบให้ผู้เรียนตามสิทธิ 
ที่ก าหนดไว้ 

       2.2 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และเป้าหมาย 

      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

      กลยุทธ์ 
       3.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ การวัด 
ประเมินผลให้ทันกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
       3.2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
      3.4 พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาก าลังคนให้มีทักษะงานอาชีพพื้นฐานสามารถประกอบอาชีพ
และสร้างรายได้   
                     กลยุทธ์ 
  4.1 สร้างและพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงงานอาชีพในทุกระดับ 
     4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกประสบการณ์งานอาชีพพ้ืนฐานและระดับฝีมือ  
     4.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพที่สร้างรายได้ระหว่างเรียน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 
     กลยุทธ์ 

    5.1 การน ากฎหมาย กฏ  ระเบียบ หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นหลักในการบริหารงานบุคคล 

   5.3  พัฒนาสมรรถนะ และศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพด้วยรูปแบบที่หลากหลายรวมทั้ง
น าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการพัฒนาบุคลากร 
   

     
 

 


