
 

แผนผังความเชื่อมโยงนโยบาย 

(ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ 
ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) 

ย. 1 การสร้างความม่ันคง ย. 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขนั ย. 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน 

ย.4 ด้านการสรา้งโอกาส
บนความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกันทาง
สังคม 

ย. 5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ย. 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

นโยบายรัฐบาล 
 

น. 1 การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย ์
น. 2 การรักษาความม่ันคง
ของรัฐและการต่างประเทศ 

น. 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
น. 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซยีน 
น. 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจยัและพัฒนา และนวัตกรรม 

น. 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
 

น.3 ความเหลื่อมล  า 
น.5 สาธารณสุข 

น. 9 การรักษาความม่ันคง
ของฐานทรัพยากร และการ
สร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

น. 10 การส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการ
ป้องกันปราบปรามทุจริต และประพฤติ
ชอบในภาครัฐ 
น. 11 กฏหมาย 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ.2560 - 2564) 

ย.5 การเสริมสร้างความ
ม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง
และยั่งยืน 

ย.3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 
ย.7 การพัฒนาโครงการพื นฐานและระบบโลจิสติกส ์
ย.8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วจิัย และนวัตกรรม 
ย.9 การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
ย.10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

ย.1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 
ทุนมนุษย ์
 

ย.2 การสร้างความเปน็
ธรรมและลดความเหลื่อม
ล  าในสังคม 

ย.4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ย.6 การบริหารจัดการในภาครัฐ  
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และ 
ธรรมาภิบาล 

แผนการศึกษา
แห่งชาติ  
พ.ศ.2560 - 2579 

ย. 1 การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความม่ันคงของสังคมและ
ประเทศชาติ 

ย. 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนการวิจัย และนวัตกรรมเพ่ิม
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ย. 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวยั 
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

ย. 4 การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทาง
การศึกษา 

ย.  5 การจัดการศึกษาเพ่ือ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ย. 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์  
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ย. 1 การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความม่ันคงของชาติ 

ย. 4 ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั งงานวิจัย และนวัตกรรม                         
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 

ย. 2 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรยีน
การสอน การวัดประเมินผล และ
การศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ย. 3 ผลิต พฒันาครู คณาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษา  
ย. 5 สร้างโอกาสทางการศึกษาและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือความ
เสมอภาคและความเท่าเทียมทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ย. 5 สร้างโอกาสทาง
การศึกษาและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

 ย. 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนรว่มในการ
จัดการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ 
ส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ย.1 พฒันาการจัดการศึกษา
เพ่ือความม่ันคง 
 

ย.2 ผลิตพัฒนาก าลังคน การวจิัย เพื่อสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
 

ย.3 พฒันาศกัยภาพคนให้มีคุณภาพ 
 

ย.4 สร้างโอกาส ความ
เสมอภาค และความเท่า
เทียมทางการศึกษา 

ย.5 ส่งเสริมและจัดการศึกษา
เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ย.6 พฒันาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

แผนบูรณาการ บ.1 การสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ 
บ.2 การขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

บ.5 การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
บ.6 การส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
บ.7 การพัฒนาพื นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
บ.8 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส ์
บ.9 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

บ.15 การพัฒนาศกัยภาพคนตามช่วงวัย 
บ.16 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

บ.17 การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและ
ชุมชนเข้มแข็ง 
บ.19 การพัฒนาระบบ
ประกันสุขภาพ 

บ.18 การจัดการปัญหาที่ดิน
ท ากิน 
บ.21 การบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม 

บ.24 การป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
บ.25 การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม 



บ.3 การจัดการปัญหา
แรงงานต่างด้าวและการค้า
มนุษย์ 
บ.4 การป้องกนั ปราบปราม 
และบ าบัดรักษาผู้ติด 
ยาเสพติด 
 

บ.10 การวิจยัและนวัตกรรม 
บ.11 การสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการ 
บ.12 การพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
บ.13 การพัฒนาฝีมือแรงงานไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 
บ.14 การพัฒนาศกัยภาพการผลิตภาคเกษตร 
บ.29 แผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กบั
เศรษฐกิจภายในประเทศ 

บ.20 การสร้างความ
เสมอภาคเพ่ือรองรับ
สังคมผู้สูงอาย ุ
 

บ.22 การพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
บ.23 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  า 
 

บ.26 การอ านวยความสะดวกทาง
ธุรกิจ 
บ.27 การส่งเสริมการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
บ.28 การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
 

 


