ส่วนที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำ
ตามบทบั ญ ญั ติ ของพระราชกฤษฎี กาว่ าด้ วยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี
พ.ศ. 2546
มาตรา 9 กาหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
(1) ก่อนจะดาเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า
(2) การกาหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลา
และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ
(3) ส่ ว นราชการต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กาหนด
(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่ อประชาชน
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดาเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการ
ให้เหมาะสม
มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น
“ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้ระบุสาระสาคัญ
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้
และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้วให้สานักงบประมาณ
ดาเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว
ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรี มิให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสาหรับภารกิจนั้น”
ส าหรั บการจั ดท าแผนปฏิบั ติราชการประจาปี ตามระเบี ยบส านั กนายกรัฐ มนตรีว่าด้ว ยการจัดท า
แผนการบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2547 ข้อ 8 ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่ง
พระราชกฤษฎี ก าว่าด้ ว ยหลั กเกณฑ์ และวิธีก ารบริห ารกิจการบ้ านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546 ภายในก าหนดเวลา
ดังต่อไปนี้
“(2) แผนปฏิ บั ติร าชการประจาปี ให้ จัดทาและเสนอรัฐ มนตรีให้ ความเห็ นชอบก่อนเสนอคาขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีของปีงบประมาณต่อไป”
ในการนี้ คณะรัฐมนตรี มีมติ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็ นชอบแนวทางการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกาหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ซึ่งจาแนกวงเงินและรายละเอียดงบประมาณ
ออกเป็น 5 กลุ่ม ส่วน ประกอบด้วย 1) แผนงานบูรณาการ 2) แผนงานยุทธศาสตร์ 3) แผนงานบุคลากรภาครัฐ
4) แผนงานพื้น ฐาน และ 5) รายการค่าดาเนินการภาครัฐ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่งให้สานักงบประมาณ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการโดยทุกหน่วยงานใน
สังกัดจึงได้ร่วมกันจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้ขึ้น
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561)
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เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่กล่าวมา
ข้างต้น
2. วัตถุประสงค์ของแผน
2.1 เพื่ อ ใช้ เป็ น กรอ บ แน วท างแล ะเป้ าห ม ายก ารด าเนิ น งาน ภ าพ รวม ขอ งก ระท รวง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และใช้เป็นกรอบทิศทางหรือแนวทางการดาเนินงานในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในสังกัด ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดเอกภาพเชิงนโยบายของการปฏิบัติงาน
2.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ
2.3 เพื่อให้ผู้ บริห ารทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา นาไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. กรอบแนวคิดกำรจัดทำแผน
จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลบริบทที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกาหนดกรอบแนวคิด
ส าหรั บ การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารฉบั บ นี้
มีข้อมู ล ส าคัญ ที่ ศึก ษา ประกอบด้ ว ย 1) นโยบายของรัฐ บาล (พลเอก ประยุ ทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐ มนตรี)
2) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 3) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 4) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 5) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 6) จุดเน้นนโยบาย
ของรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกี ยรติ เจริญ เศรษฐศิ ล ป์ ) 7) ร่างแผนการศึกษาแห่ งชาติ
(พ.ศ.2560–2574) 8) แผนพัฒ นาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2560–2564) 9) กรอบแนวทาง
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 10) ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 11) ผลการด าเนิ น งานที่ ผ่ านมา 12) อ านาจหน้ า ที่
ตามกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. นโยบำยของรัฐบำล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี)
ตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน
2557 โดยได้กาหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ดาเนินการให้มีการปฏิรูป
ด้านต่างๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ ดังนี้
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561)
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นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
นโยบายที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
กระทรวงศึ ก ษาธิก ารในฐานะที่ มี ภ ารกิ จ ในการจั ด และส่ งเสริม สนั บ สนุ น การศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ซึ่งเป็ น พื้ น ฐานในการน าพาประเทศไทยให้ ก้าวหน้ าอย่างยั่ งยื น สอดคล้ อ งกั บ เจตนารมณ์
ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีบทบาทหลักดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในข้อที่ 4 นโยบาย
การศึก ษาและเรี ย นรู้ การทะนุ บ ารุงศาสนา ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม นอกจากนี้ กระทรวงศึ กษาธิก ารยั งเป็ น
ส่ ว นราชการที่ ส าคั ญ ในการร่ ว มขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น การตามนโยบายที่ 1 การปกป้ อ งและเชิ ด ชู ส ถาบั น
พระมหากษัตริย์ นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้า
ของสั งคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุ ข
และสุขภาพของประชาชน นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายที่ 7 การส่งเสริม
บทบาทและการใช้ โอกาสในประชาคมอาเซี ย น นโยบายที่ 8 การพั ฒ นาและส่ งเสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ าก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร
และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และนโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่ น ดิน ที่ มีธ รรมาภิ บ าล และการป้ องกั น ปราบปรามการทุ จริตและประพฤติ มิช อบในภาครัฐ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
นโยบำยที่ 1 : กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์
สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ เป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ ของการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยตาม
ประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สาคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี
และปกป้ อ งรั ก ษาพระบรมเดชานุ ภ าพ โดยจะใช้ ม าตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสั ง คมจิ ต วิ ท ยา
และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์
ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่คานึงถึงความรู้สานึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจานวนมาก
ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ
เพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุน โครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่สถานศึกษา
ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนาหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย
เป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด
นโยบำยที่ 2 : กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ
2.1 ในระยะเร่ งด่ วน รั ฐบำลให้ค วำมส ำคัญ ต่ อกำรเตรี ยมควำมพร้ อมสู่ป ระชำคมกำรเมือ ง
และควำมมั่น คงอำเซียนในกิจ การ 5 ด้าน ได้แก่ การบริห ารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพ
ในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพื่อป้องกัน แก้ไขข้อ พิพาทต่างๆ และการ
แก้ ไขปั ญ หาเส้ น เขตแดนโดยใช้ ก ลไก ทั้ งระดั บ ทวิ ภ าคี แ ละพหุ ภ าคี ทั้ งจะจั ด ระเบี ย บการพั ฒ นาตามกรอบ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น และการบริหารจัดการพื้นที่ช ายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒ นา
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เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กาหนดให้ปัญหายาเสพติด
การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระทาอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นปัญหา
เฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยง
ต่อเนื่ องให้ เบ็ ดเสร็ จ เช่น ปั ญ หาสถานะและสิ ทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบ
แรงงานต่างด้าว เป็นต้น
2.2 เร่งแก้ไขปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยนายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง
และพั ฒ นามาใช้ ต ามแนวทางกั ล ยาณมิ ต รแบบสั น ติ วิ ธี ส่ ง เสริ ม การพู ด คุ ย สั น ติ สุ ข กั บผู้ มี ค วามคิ ด เห็ น
ต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ควบคู่กับ การพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมที่ส อดคล้ องกับความต้องการของประชาชนในพื้ นที่ซึ่งเป็ นพหุ สั งคม
ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพื่ อซ้าเติมปัญ หาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้
นโยบำยที่ 3: กำรลดควำมเหลื่อมลำของสังคมและกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ
ความเหลื่อมล้าในสั งคมเป็ น อีกสาเหตุห นึ่งของปัญ หาความขัดแย้งและความเดือดร้อนทั้งหลาย
ของประชาชนจึงมีนโยบายที่จะดาเนินการดังนี้
3.1 ในระยะเฉพำะหน้ำจะเร่งสร้ำงโอกำสอำชีพและกำรมีรำยได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้ำสู่ตลำดแรงงำน
รวมทังสตรีผู้ด้อยโอกำสและแรงงำนข้ำมชำติที่ถู กกฎหมำยพร้อมทังยกระดับคุณภำพแรงงำน โดยให้แรงงาน
ทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐานทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูล
และการดาเนิ นการระหว่างหน่ วยงานของรัฐกับเอกชนเพื่อให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่และของประเทศ
โดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น
3.2 ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หำกำรค้ ำ มนุ ษ ย์ ร วมถึ ง ปั ญ หาผู้ ห ลบหนี เข้ า เมื อ งการทารุ ณ กรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติการท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็กและปัญหาคนขอทานโดยการปรับปรุงกฎหมาย
ข้อบังคับที่จาเป็นและเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ
3.5 เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน โดยสร้าง
ความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบ ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน
3.6 จัดระเบียบสังคมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนทั่วไปโดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว
นโยบำยที่ 4 : กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิ ใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย
มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้
4.1 จั ด ให้ มี ก ำรปฏิ รู ป กำรศึ ก ษำและกำรเรี ย นรู้ โดยให้ ค วามส าคั ญ ทั้ ง การศึ ก ษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรี ยนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่ รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณ ธรรม สร้างเสริมคุณภาพ
การเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลังคนให้เป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับพื้นที่ ทัง้ ในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพำะหน้ ำ จะปรั บ เปลี่ ย นกำรจั ด สรรงบประมำณ สนั บ สนุ น กำรศึ ก ษำ
ให้ สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบ
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือ ด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้
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เยาวชนและประชาชนทั่ ว ไปมี สิ ท ธิ เ ลื อ กรั บ บริ ก ารการศึ ก ษา ทั้ ง ในระบบโรงเรี ย นและนอกโรงเรี ย น
โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
4.3 ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชำชนทั่วไปมี
โอกำสร่วมจัดกำรศึกษำที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ กระจายอานาจ
การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาสู่ ส ถานศึ ก ษา เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามศั ก ยภาพ
และความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
4.4 พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่
ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร
ให้ เชื่ อ มโยงกั บ ภู มิ สั ง คม โดยบู ร ณาการความรู้ แ ละคุ ณ ธรรมเข้ า ด้ ว ยกั น เพื่ อ ให้ เอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาผู้ เรี ย น
ทั้ งในด้ านความรู้ ทั ก ษะ การใฝ่ เรี ย นรู้ การแก้ ปั ญ หา การรั บ ฟั งความเห็ น ผู้ อื่ น การมี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม
และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 ส่งเสริมอำชีวศึกษำและกำรศึกษำระดับวิทยำลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะ
ในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
4.6 พั ฒ นำระบบกำรผลิ ต และพั ฒ นำครู ที่ มี คุ ณ ภาพและมี จิ ต วิ ญ ญาณของความเป็ น ครู
เน้ น ครู ผู้ ส อนให้ มีวุฒิ ตรงตามวิช าที่ ส อนน าเทคโนโลยีส ารสนเทศและเครื่องมือที่ เหมาะสมมาใช้ในการเรีย น
การสอนเพื่ อเป็ น เครื่องมือช่ว ยครู ห รือเพื่ อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
4.7 ทะนุ บ ำรุ งและอุ ป ถั ม ภ์ พ ระพุ ท ธศำสนำและศำสนำอื่น ๆ สนั บ สนุ น ให้ องค์ก รทางศาสนา
มีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนพัฒ นาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม ภำษำไทยและภำษำถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความ
เป็นไทย นาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
4.9 สนับสนุนกำรเรียนรู้ภ ำษำต่ำงประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ำน และวัฒ นธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียน และเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
4.10 ปลูกฝังค่ำนิยมและจิตสำนึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะ
ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
นโยบำยที่ 5 : กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และสุขภำพของประชำชน
5.2 พั ฒ นำระบบบริ ก ำรสุ ข ภำพ โดยเน้ น การป้ อ งกั น โรคมากกว่ ารอให้ ป่ ว ย แล้ ว จึ งมารั ก ษา
สร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจาย
บุ คลากรและทรั พยากรสาธารณสุ ขให้ เหมาะสมกับท้ องถิ่น และให้ ภ าคเอกชนสามารถมีส่ ว นร่ว มในการจ้าง
บุคลากรเพื่อจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเป็นผู้กากับดูแล สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการ
พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข โดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและบุคลากร
ร่วมกันโดยมีข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
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5.7 พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ และสำธำรณสุข โดยจัดให้มี
บุ คลากรและเครื่องมือที่ ทั น สมั ย และให้ มีค วามร่วมมือทั้ งระหว่างหน่ ว ยงานภายในประเทศ และหน่ ว ยงาน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความสาคัญ
นโยบำยที่ 6 : กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ
6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่ำงชำติเข้ำมำเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบ
จากการประกาศใช้ก ฎอัย การศึก ในบางพื้ น ที่ ที่ มี ต่อ การท่ องเที่ ยวในโอกาสแรกที่ จะทาได้ และสร้างสิ่ งจูงใจ
และสิ่งอานวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยว
อั น มี ลั ก ษณะโดดเด่ น ร่ ว มกั น หรื อ จั ด เป็ น กลุ่ ม ได้ เช่ น กลุ่ ม ธรรมชาติ ประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น น้าพุร้อน ธรรมชาติ ทั้งจะให้ เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน
รวมทั้งพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยว ในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้
ความรู้ และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพราคาเป็นธรรม
ตลอดจนการอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว
6.17 เพิ่มขีด ควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมให้ เข้มแข็ง
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ
ผลิตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและ
การขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ
6.18 ส่งเสริมภำคเศรษฐกิจดิจิทัลและวำงรำกฐำนของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่าง
จริงจังซึ่งจะทาให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ซึ่งหมายรวมถึงการ
ผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรงทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัลอุปกรณ์
โทรคมนาคมดิจิ ทัลและการใช้ ดิจิ ทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่นๆโดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ งภาคสื่ อสารและบั นเทิ งตลอดจนการใช้ ดิ จิ ทั ลรองรั บ การผลิ ตสิ นค้ าอุ ต สาหกรรมและการพั ฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานสาคัญ
ของประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง
นโยบำยที่ 7 : กำรส่งเสริมบทบำทและใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน
7.3 พั ฒ นำแรงงำนของภำคอุตสำหกรรมเพื่ อรองรับกำรเข้ำ สู่ประชำคมอำเซี ยน ทั้งแรงงาน
วิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติโดยคานึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุ่มที่มี
ข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน เพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน
7.4 เร่งพัฒนำควำมเชื่อมโยงด้ำนกำรขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภำยในอนุภูมิภำคและภูมิภำค
อำเซียนโดยเร่งขับเคลื่อนการดาเนิน งานตามแผนงานการพัฒ นาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภ าคลุ่ ม
แม่น้าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) แผนความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิ จ อิ ระวดี -เจ้ าพระยา-แม่ โขง (ACMECS) แผนความร่ ว มมื อแห่ งอ่ าวเบงกอลส าหรั บ ความร่ ว มมื อ
หลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนซึ่งจะช่วยสนับสนุน
ให้ความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในอาเซียนสัมฤทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
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7.6 พั ฒ นำเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษโดยเริ่ ม จากการพั ฒ นาด่ า นการค้ า ชายแดนและโครงข่ า ย
การคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุน
ข้ า มแดนโดยปรั บ ปรุ งโครงข่ า ยระบบถนนพั ฒ นาระบบ National Single Window (NSW) และสิ่ ง อ านวย
ความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่องโดยในระยะแรกให้ความสาคัญกับด่านชายแดน
ที่สาคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึกและบ้านคลองใหญ่ซึ่งจะทาให้
ระบบขนส่งและโลจิ ส ติกส์ ส ามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีป ระสิ ทธิภ าพและรองรับ ปริมาณ
การเดินทางและการขนส่งที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นโยบำยที่ 8 : กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจยั และพัฒนำ
และนวัตกรรม
8.1 สนับสนุนกำรเพิ่มค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 1
ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อให้
ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน และมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่นที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน
และจัดระบบบริหารงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยให้มี
ความเชื่อมโยง กับภาคเอกชน
8.2 เร่ งเสริ ม สร้ ำ งสั งคมนวั ต กรรม โดยส่ ง เสริ ม ระบบการเรีย นการสอน ที่ เชื่ อ มโยงระหว่ า ง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกาลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยง
ระหว่างการเรี ย นรู้ กั บ การท างาน การให้ บุ ค ลากรด้ า นการวิ จัย ของภาครั ฐ สามารถไปท างานในภาคเอกชน
และการให้ อุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อ ม มี ช่ องทางได้ เทคโนโลยี โดยความร่ว มมื อจา กหน่ ว ยงาน
และสถานศึกษาภาครัฐ
8.3 ปฏิรูประบบกำรให้สิ่งจูงใจระเบียบและกฎหมำยที่เป็นอุปสรรคต่อกำรนำงำนวิจัยและพัฒนำ
ไปต่ อ ยอดหรื อ ใช้ ป ระโยชน์ รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม การจั ด ท าแผนพั ฒ นาการวิ จั ย และพั ฒ นาในระดั บ ภาคหรื อ
กลุ่มจังหวัดเพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นผลัก ดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจัยของรัฐและภาคเอกชน
8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้ำงพืนฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีด้ำนกำรวิจัย
และพั ฒ นำและด้ ำ นนวั ต กรรม ซึ่ ง เป็ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางปั ญ ญาที่ ส าคั ญ ในการต่ อ ยอดสู่ ก ารใช้
เชิ งพาณิ ช ย์ ข องภาคอุ ต สาหกรรมให้ มี ค วามพร้อ มทั น สมั ย และกระจายในพื้ น ที่ ต่ างๆ เช่ น การพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการตั้งศูนย์วิเคราะห์ห้องปฏิบัติการสถาบันและศูนย์วิจัยเป็นต้น
นโยบำยที่ 9 : กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรและกำรสร้ ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์
กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
ในปั จ จุ บั น มี ก ารบุ ก รุ ก ที่ ดิ น ของรั ฐ และตั ด ไม้ ท าลายป่ า มากขึ้ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละความ
หลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช และแร่ธาตุถูกทาลายหรือนาไปใช้ประโยชน์
ทางพาณิ ช ย์ โ ดยไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายเป็ น อั น มากทั้ ง ปั ญ หาภาวะมลพิ ษ โดยเฉพาะขยะประเภทต่ า งๆ
ก็รุ น แรงยิ่ งขึ้น รั ฐ บาลจึ งมี น โยบายจะรั กษาความมั่ น คงของฐานทรัพ ยากรธรรมชาติ โดยสร้างสมดุ ล ระหว่าง
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดังนี้
9.5 เร่งรั ด กำรควบคุ มมลพิ ษ ทั งทำงอำกำศ ขยะ และน ำเสีย ที่ เกิ ด จำกกำรผลิ ต และบริโภค
เพื่ อ สร้ างคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อมที่ ดี ให้ แก่ ป ระชาชนโดยให้ ความส าคั ญ ในการเร่ งรั ดแก้ ไขปั ญ หาการจั ดการขยะ
เป็นลาดับแรกส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งกาจัดขยะมูลฝอยตกค้าง
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สะสมในสถานที่กาจัดขยะในพื้น ที่ วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐ เป็นหลั กในพื้นที่ใดที่ส ามารถจัดการขยะมูล ฝอย
โดยการแปรรู ป เป็ น พลั งงานก็ จ ะสนั บ สนุ น ให้ ด าเนิ น การส่ ว นขยะอุ ตสาหกรรมนั้ น จะวางระเบี ย บมาตรการ
การบริหารจัดการเป็นพิเศษโดยกาหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยก
เป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน สาหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะติดเชื้อจะพัฒ นาระบบ
กากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้งรวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตราย
ที่เกิดจากการรั่วไหลและการเกิดอุบัติเหตุให้ความสาคัญในการจัดการอย่างครบวงจรและใช้มาตรการทางกฎหมาย
และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
นโยบำยที่ 10 : กำรส่ งเสริ ม กำรบริ ห ำรรำชกำรแผ่ น ดิ น ที่ มี ธ รรมำภิ บ ำล และกำรป้ อ งกั น
ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบในภำครัฐ
10.5 ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรปลูกฝังค่ำนิ ยม คุณ ธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก
หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบี ย บ ข้อบั งคับ ต่างๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควรหรือเปิดช่องโอกาส
การทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว
ใช้เวลานาน ซ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
2. ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติได้ดาเนินการ
ยกร่ า งตามแนวทางที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ก าหนด เพื่ อ ใช้ เป็ น กรอบแนวทางการพั ฒ นาในระยะ 20 ปี ต่ อ จากนี้
ประกอบด้ว ย วิสั ยทัศน์ และเป้ าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุ ร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่ งชาติ
และมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดาเนินการไปพร้อม
กันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ในทุกสาขาของกาลังอานาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม
จิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิ สั ย ทั ศ น์ “ประเทศไทยมี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยการพั ฒ นา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ควำมมั่นคง
 กำรมี ค วำมมั่ น คงปลอดภั ย จากภั ย และการเปลี่ ย นแปลงทั้ งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
 ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง
เป็ น ศูน ย์กลางและเป็ น ที่ยึ ดเหนี่ ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่น คงเป็นกลไกที่ นาไปสู่ การบริห าร
ประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
 สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง
ครอบครัว มีความอบอุ่น
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 ประชำชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิ ต มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 ฐำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
ควำมมั่งคั่ง
 ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศ
รายได้สูงความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
 เศรษฐกิจมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศสร้ างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งอนาคต และเป็ น
จุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ มีบทบาท
สาคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
 ควำมสมบูรณ์ ในทุนที่จะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒ นำต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ควำมยั่งยืน
 กำรพัฒนำที่สำมำรถสร้ำงควำมเจริญ รำยได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
 กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่ำงยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
เพื่อการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
 ประชำชนทุกภำคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศำสตร์ที่สำคัญ 6 ด้าน ได้แก่
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และป้ องกัน ภัย คุกคามจากภายนอก รวมทั้ งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่ มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่ มี
ต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
1.1 การเสริมสร้างความมั่ นคงของสถาบันหลัก และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข
1.6 การพัฒ นาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
1.7 การปรับกระบวนการทางานของกลไก ที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2 . ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่
การเป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ซึ่ ง จ าเป็ น ต้ อ งยกระดั บ ผลิ ต ภาพการผลิ ต และการใช้ น วั ต กรรมในการเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริ การ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็น ผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ โครงสร้าง
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พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
2.1 การพั ฒ นาสมรรถนะทางเศรษฐกิ จ ได้ แ ก่ การรั ก ษาเสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ และสร้ า ง
ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่ง ขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบน ของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น
2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐาน ของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ
โดยมุ่ ง สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ในระดั บ โลกและในระดั บ ภู มิ ภ าคในอุ ต สาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริ ก าร
ที่หลากหลายตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก
2.3 การพัฒ นาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒ นาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒ นาวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่ ส ากล และพั ฒ นา วิส าหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร
2.4 การพัฒ นาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒ นา
ระบบเมืองศูนย์กลาง ความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่ สอดคล้องกับศักยภาพ
2.5 การลงทุ น พั ฒ นาโครงสร้า งพื้ น ฐาน ในด้ า นการขนส่ ง ด้ านพลั งงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
3 . ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน
ที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด วิเคราะห์อย่างมี
เหตุ ผ ล มี ร ะเบี ย บวิ นั ย เคารพกฎหมาย มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม รู้ คุ ณ ค่ า ความเป็ น ไทย มี ค รอบครั ว ที่ มั่ น คง
กรอบแนวทางที่ ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้ สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ เรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง
3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
3.4 การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
3.5 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ
บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง
4 . ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม เพื่อเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทาง
ที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
4.3 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่ เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
4.4 การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถในการ
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ป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็น
สังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
5.5 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้ พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม กับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ หน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
6.2 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
3. นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ. 2558 – 2564
นโยบายความมั่น คงแห่ งชาติเป็นนโยบายระดับชาติ กาหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการดาเนินการ
ด้ า นความมั่ น คงของภาครั ฐ ในระยะ 7 ปี โดยได้ ป ระเมิ น สภาวะแวดล้ อ มทางภู มิ รั ฐ ศาสตร์ สถานการณ์
และความเปลี่ ย นแปลงของบริ บ ทความมั่ น คง น าไปสู่ ก ารก าหนดทิ ศ ทางหลั ก ในการด าเนิ น การเพื่ อ รั ก ษา
ผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ได้กาหนดลาดับความสาคัญ
โดยพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบต่อความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ ซึ่งส่งผลต่อความอยู่รอดปลอดภัย
ของชาติและส่งผลกระทบต่อความมั่น คงในด้านต่างๆ และภูมิคุ้มกันของชาติในภาพรวมเป็น “เกณฑ์สาคัญ ”
โดยกาหนดความสาคัญเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ และส่วนที่ 2
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไปซึ่งการจัดสรรทรัพยากรจะให้น้าหนักต่อนโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็น
แก่น หลั กของชาติเป็น ลาดับ สาคัญ ในระดับต้น แต่ทั้งนี้นโยบายความมั่นคงแห่ งชาติทั้งสองส่วนต้องได้รับการ
ขับเคลื่อนไปพร้อมกัน เพื่อให้เกิดภาพแห่งความสาเร็จโดยรวมและสามารถรักษาผลประโยชน์แห่งชาติได้อย่าง
ครบถ้วน ทั้งเสถียรภาพ ความเป็นปึกแผ่นของประเทศ และการมีจุดยืนที่ชัดเจนเหมาะสม ซึ่งจะทาให้ประเทศ
มีเกียรติ และศักดิ์ศรี ในประชาคมโลกกรอบความคิดหลักในการกาหนดนโยบาย ได้คานึงถึงค่านิยมหลักของชาติ
ซึ่งเป็นสิ่งที่คนในชาติจะต้องยึดถือและพึงรักษาไว้ร่วมกัน และผลประโยชน์แห่งชาติซึ่งเป็นความมุ่งประสงค์ของ
ชาติ ที่จะทาให้ค่านิยมหลักของชาติดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงต่อเนื่อง ค่านิยมหลักของชาติ ได้แก่ 1) มีความรักชาติ
ศาสนา พระมหากษั ต ริย์ อั น เป็ น สถาบั น หลั กของชาติ 2) เชื่อ มั่น ในการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข 3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสั งคม มีเหตุมีผ ล เคารพสิ ทธิ
เสรี ภ าพ หน้ าที่ และหลั กนิ ติธ รรม 4) เห็ น คุ ณ ค่าในคุณ ธรรม จริยธรรม ความซื่อสั ตย์สุ จริ ต และวัฒ นธรรม
ประเพณี อันดีงามของสั งคมไทย 5) เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และยอมรับความแตกต่างหลากหลายทาง
ความคิด ความเชื่อ อัตลั กษณ์ และวัฒ นธรรม บนพื้ นฐานของการยึดมั่น ในความเป็ นพหุ สั งคม 6) อยู่ร่วมกับ
ประชาคมโลกอย่างสันติ ด้วยมิตรภาพอันดี
ผลประโยชน์ แ ห่ ง ชาติ ได้ แ ก่ 1) การมี เอกราช อธิ ป ไตย และบู ร ณภาพแห่ ง เขตอ านาจรั ฐ
2) การดารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ 3) การดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 4) การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 5) ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมี
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สุ ขของประชาชน 6) ความยั่ งยื น ของฐานทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้ อม ความมั่น คงทางพลั งงาน อาหาร
7) ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
8) การอยู่ร่ วมกัน อย่ างสั น ติ ประสานสอดคล้ องกันด้านความมั่ นคงในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคมอาเซียน
และดาเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ”
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 2) เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกของคนในชาติใ ห้มีความจงรักภักดี และธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์ 3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง ความเป็นธรรมและความสมานฉันท์
ในชาติ เ พื่ อ ลดการเผชิ ญ หน้ า และการใช้ ค วามรุ น แรงในทุ ก รู ป แบบ 4) เพื่ อ ให้ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง 5) เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาท
และความเข้ ม แข็ ง ของทุ ก ภาคส่ ว นในการรั บ มื อ กั บ ภั ย คุ ก คามทุ ก รู ป แบบที่ ก ระทบกั บ ความมั่ น คง
6) เพื่ อ ให้ การจั ด การฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้ อ ม พลั งงาน และอาหาร มี ค วามมั่ น คง ค วามยั่ งยื น
และมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยงจากผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์
7) เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและวิกฤติการณ์ความมั่นคง
อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 8) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพในการป้องกันประเทศ สนับสนุนภารกิจ
ที่ไม่ใช่การสงคราม และสามารถผนึกกาลังของกองทัพกับทุกภาคส่วนในการเผชิญกับภัยคุกคามด้านการป้องกัน
ประเทศในทุกรูปแบบ 9) เพื่อส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสันติในการอยู่ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่มประเทศอาเซียน ประชาคมโลก บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ และการดารงเกียรติภูมิของชาติ
นโยบำยควำมมั่นคง ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 นโยบายส าคัญ เพื่ อ เสริมสร้างความมั่ นคงที่ เป็ น แก่น หลั กของประเทศ 3 นโยบาย คื อ
1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 2) สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ และ 3) ป้องกันและแก้ไขการก่อ
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป 13 นโยบาย คือ (1) จัดระบบบริหารจัดการชายแดน
เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาข้ามพรมแดน (2) สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
(3) ปกป้ องรั กษาผลประโยชน์ แห่ งชาติ ท างทะเล (4) จั ดระบบ ป้ องกั น และแก้ ไขปั ญ หาผู้ ห ลบหนี เข้ าเมื อ ง
(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน (6) เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
คอร์ รั ป ชัน (7) เสริ ม สร้ างความมั่ น คงทางเทคโนโลยีส ารสนเทศและไซเบอร์ (8) รัก ษาความมั่ น คงของฐาน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อม (9) เสริม สร้างความมั่ น คงทางพลั งงานและอาหาร (10) พั ฒ นาระบบ
การเตรียมพร้ อมแห่ งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ (11) เสริมสร้างและพัฒ นาศักยภาพการป้องกัน
ประเทศ (12) พั ฒ นาระบบงานข่ า วกรองให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ (13) เสริ ม สร้ า งดุ ล ยภาพในการด าเนิ น
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
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4. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)
กรอบวิสัยทัศน์
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สาหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็น
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน
ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒ นาประเทศในระยะของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กาหนดสาระสาคัญไว้ ดังนี้
วิสัยทัศ น์ : ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น ประเทศพัฒ นาแล้ ว ด้ว ยการพัฒ นา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
กำรกำหนดตำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
กาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทาขึ้น ประเทศไทย
เป็ น ประเทศรายได้ สู ง ที่ มี ก ารกระจายรายได้ อ ย่ า งเป็ น ธรรม เป็ น ศู น ย์ ก ลางด้ า น การขนส่ งและโลจิ ส ติ ก ส์
ของภู มิ ภ าคสู่ ความเป็ น ชาติ ก ารค้ าและบริ ก าร (Trading and Service Nation) เป็ น แหล่ งผลิ ตสิ น ค้ าเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้ำหมำยกำรพัฒนำในมิติหลัก ๆ ประกอบด้วย 6 เป้าหมาย ดังนี้
1. คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
2. การลดความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจน
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้
4. ทุ น ทางธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มสามารถสนั บ สนุ น การเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต ร
กับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้า
5. มี ค วามมั่ น คงในเอกราชและอธิ ป ไตย สั ง คมปลอดภั ย ส ามั ค คี สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ดี
และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอานาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ ให้ความสาคัญกับการวางรากฐาน
การพั ฒ นาคนให้ มีความ สมบู ร ณ์ เริ่มตั้ งแต่กลุ่ มเด็ กปฐมวัยที่ ต้อ งพั ฒ นาให้ มีสุ ข ภาพกายและใจที่ ดี มี ทั กษะ
ทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้
และความสามารถปรับ ตัวเท่าทัน กับ การเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็วบนพื้นฐานของการมีส ถาบันทางสังคม
ที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนา
ทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
2. เป้ำหมำยและตัวชีวัด
2.1 เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561)

- 22 -

2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.1.5 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน
2.2 ตัวชีวัด
เป้ำหมำย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม
ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น
เป้ำหมำย 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถเพิ่มขึน
ตัวชี้วัด 2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ตัวชี้วัด 2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 2.3 วัยแรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน และมี
ทักษะทาง การเงินเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัด 4 ผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อปี
เป้ำหมำย 3 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล และมีควำมสำมำรถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ากว่า 500
ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85
ตัวชี้วัด 3.4 แรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพื่อขอรับวุฒิ ปวช. และ
ปวส. เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี
เป้ำหมำยที่ 5 สถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ
เพิ่มขึนโดยเฉพำะสถำบันครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันทำงศำสนำ ชุมชน สื่อมวลชน และ ภำคเอกชน
ตัวชี้วัด 5.2 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีการปฏิบัติตามหลักคาสอนทางศาสนาเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 5.3 ธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสำธำรณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์
3.1.1 ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพึ่งพาตัวเอง มีความ
ซื่อสัตย์ มีวินัย มีจริยธรรม คุณธรรม มีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของกิจกรรมที่ เป็นกิจวัตรประจาวัน และให้พ่อแม่
หรือผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กสามารถเรียนรู้และยึดถือเป็นต้นแบบในการดาเนินชีวิต
3.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้
ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง
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3.1.6 ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารน าวั ฒ นธรรมการท างานที่ พึ งประสงค์ ไปใช้ ป ฏิ บั ติ จ นให้ เป็ น
คุณลักษณะที่สาคัญของคนในสังคมไทย อาทิ การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย การทางาน
เป็นทีม การเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง การทางานอย่างกระตือรือร้น
3.2 พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ
3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
1) ให้ ความรู้ แก่พ่อแม่ห รือผู้ ดูแลเด็กในเรื่องการมีโภชนาการที่ เหมาะสม วิธีการ
เลี้ยงดูเด็กที่จะกระตุ้นพัฒนาการเด็กในช่วง 0-3 ปีแรก รวมทั้งสนับสนุนให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน
2) กาหนดมาตรการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางานให้พ่อแม่สามารถ
เลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตนเอง ทั้งการจูงใจให้สถานประกอบการจัดให้มีการจ้างงานที่ยืดหยุ่น รณรงค์ให้ผู้ชาย ตระหนัก
และมีส่วนร่วมในการทาหน้าที่ในบ้านและดูแลบุตรมากขึ้น
3) พัฒนาหลักสูตรการสอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการ และปรับปรุงสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย ให้ มีคุณ ภาพตามมาตรฐานที่ เน้ น การพัฒ นาทัก ษะส าคัญ ด้านต่างๆ อาทิ ทั กษะท างสมอง ทั กษะ
ด้านความคิดความจา ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมิน
ตนเอง ควบคู่กับ การยกระดับ บุคลากรในสถานพัฒ นาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม
และความเป็นมืออาชีพ
3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่ นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
1) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสอดคล้อง
กับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย และเน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์
ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ
2) สนั บ สนุ น ให้ เด็ กเข้าร่ว มกิจกรรมทั้ งในและนอกห้ องเรีย นที่ เอื้ อต่อการพั ฒ นา
ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบาเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ
การทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต
3) สร้างแรงจู งใจให้ เด็กเข้าสู่ การศึ กษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาที่มุ่ งการฝึ ก
ทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
3.2.3 ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการ
ของตลาดงาน
3) จั ด ตั้ งศู น ย์ บ ริการข้อมู ล และให้ คาปรึก ษาในการเป็ น ผู้ ป ระกอบการรายใหม่
และอาชีพอิส ระทั้งการจัดหาแหล่งเงิน ทุน และการตลาดที่เหมาะสม และให้ สถาบันการศึกษาจัดทาหลั กสู ตร
ระยะสั้นพัฒนาทักษะพื้นฐานและทักษะที่จาเป็นสาหรับแรงงานกลุ่มนี้
3.2.4 พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานเพิ่มขึ้น
1) จัดทาหลักสูตรพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัย สมรรถนะ
ทางกาย ลักษณะงาน และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในการทางานร่วมกันระหว่างรุ่น
3.3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.3.1 ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีขนาดและจานวนผู้เรียนต่ากว่า
เกณฑ์ ม าตรฐานให้ มี ก ารจั ด ทรั พ ยากรร่ ว มกั น ให้ มี ข นาดและจ านวนที่ เหมาะสมตามความจ าเป็ น ของพื้ น ที่
และโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561)

- 24 -

3.3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะนา
และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับระบบประเมิน
วิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียน
การสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง
3.3.3 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ เข้าร่วม
ระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพี่เลี้ยงให้ร่วมวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน
3.3.4 ขยายความร่ ว มมือ ระหว่ างสถาบั น อาชี ว ศึ กษา สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ภาคเอกชน
และผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งขยาย
การจัดทาและการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น
3.3.5 จัดทาสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่ให้ คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการ
ทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก
3.3.6 ปรับ ปรุ งแหล่ งเรียนรู้ในชุมชนให้ เป็น แหล่ งเรียนรู้เชิง สร้างสรรค์และมีชีวิต อาทิ
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการ
ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.7 ผลักดันให้สถำบันทำงสังคมมีส่วนร่วมพัฒนำประเทศอย่ำงเข้มแข็ง
3.7.2 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการทาวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพื้นที่
4. แผนงำน โครงกำรสำคัญ
4.1 แผนงานการลงทุนพัฒนาเพิ่มศักยภาพเด็กปฐมวัย
4.2 แผนงานการสร้างความอยู่ดีมีสุขและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
4.3 แผนงานการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 2 กำรสร้ ำ งควำมเป็ น ธรรมลดควำมเหลื่ อ มล ำในสั งคม ให้ ค วามส าคั ญ กั บ
การดาเนิ น การยกระดับ คุ ณ ภาพบริการทางสังคมให้ ทั่ว ถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและ สาธารณสุ ข
รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการดาเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ ขับเคลื่อน
และผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช้นโยบาย
แรงงานที่ส นั บ สนุ น การเพิ่มผลิ ตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สู งขึ้น และการสร้างโอกาส ทางเศรษฐกิจ
และสั งคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ งการสนั บ สนุ นในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ ความช่ว ยเหลื อ ที่เชื่อมโยง
การเพิ่มผลิตภาพสาหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่าสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุน
ธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒ นาองค์กรการเงิน
ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม
เป็ น ต้ น และในขณะเดี ย วกั น ก็ ต้ อ งเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการใช้ งบประมาณเชิ งพื้ น ที่ แ ละบู รณาการเพื่ อ การลด
ความเหลื่อมล้า
1. วัตถุประสงค์
1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
2. เป้ำหมำย
2.1 เป้ำหมำยที่ 2 เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรพืนฐำนทำงสังคมของภำครัฐ
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2.2 ตัวชีวัด
ตัว ชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุ ทธิ (ที่ป รับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้น ฐานเท่ ากับ
ร้ อ ยละ 90 โดยไม่ มี ค วามแตกต่ า งระหว่ างกลุ่ ม นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษาที่ ค รอบครัว มี ฐ านะทางเศรษฐกิ จ สั ง คม
และระหว่างพื้นที่
ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่ วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 มีจานวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพื้นที่ และภูมิภาคลดลง
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 กำรเพิ่มโอกำสให้กับกลุ่มเป้ำหมำยประชำกรร้อยละ 40 ที่มีรำยได้ต่ำสุดให้สำมำรถเข้ำถึง
บริ ก ำรที่ มี คุ ณ ภำพของรั ฐ และมี อ ำชี พ ทั้ งในด้ านการศึ กษาในระดับ ที่ สู งขึ้น การได้ รับ ขยายการคุ้ ม ครอง
ทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการพัฒนา
ทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได้โดย
3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึก ษาที่ มีคุณ ภาพให้ แก่ เด็กและเยาวชนที่ด้ อยโอกาส
ทางการศึกษาอย่ างต่อเนื่ องโดยไม่ถูกจ้ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้ นที่ และสภาพร่างกาย การดูแล
นักเรียนยากจนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไป
ยังสถานศึกษา การให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียน กลางคัน รวมถึง
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในพื้นที่ห่างไกล
3.2 กำรกระจำยกำรให้ บ ริ ก ำรภำครั ฐ ทั งด้ ำ นกำรศึ ก ษำ สำธำรณสุ ข และสวั ส ดิ ก ำร
ที่มีคุณภำพให้ ครอบคลุมและทั่วถึง
3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกัน
มากขึ้นระหว่างพื้นที่ โดย
1) ก าหนดมาตรการสร้ า งแรงจู ง ใจให้ บุ ค ลากรครู มี ก ารกระจายตั ว อย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งมาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทาง ความก้าวหน้า
ทางอาชีพที่ชัดเจน เพิ่มโอกาสในการพัฒนาครู
2) สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยนาผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน
3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน
3.2.4 ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก -เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม พร้อมทั้ง ส่งเสริม
บทบาทของกลุ่มข้างต้น ในระดับ การบริ ห ารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ
3.3 กำรเสริมสร้ำงศักยภำพชุมชน กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
กำรเงินฐำนรำกตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ มีสิทธิในกำร
จัดกำรทุน ที่ดิน และทรัพยำกรภำยในชุมชม
3.3.2 ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ด้ ว ยกระบวนการวิ จั ย และการถ่ า ยทอด
องค์ความรู้ในชุมชนเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่และการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้งส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน
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3.3.3 พั ฒ นาเศรษฐกิจชุม ชน โดยส่ งเสริมการประกอบอาชี พของผู้ ป ระกอบการระดั บ
ชุมชน การสนั บ สนุ น ศูน ย์ ฝึ กอาชีพ ชุม ชน การส่ งเสริมการเชื่ อมต่อระหว่างเครือ ข่ายอุตสาหกรรม (Cluster)
ในพื้นที่กับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกันพัฒนาความรู้
ในเชิงทฤษฎีและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพื่อสร้างศักยภาพให้ กับชุมชนในการประกอบ ธุรกิจ
การสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว
4. แผนงำน โครงกำรสำคัญ
4.1 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ห่างไกลอย่างครอบคลุม
4.1.1 โครงการ Free Wifi เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ
4.1.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเด็ก
4.2 โครงการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน เน้นการพัฒนา
และใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนา
และยกระดับคุณภาพของกาลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ควบคู่
กับ การเพิ่มผลิตภาพของฐานการผลิตและบริการเดิมรวมทั้งการต่อยอดการผลิตและบริการเดิมโดยใช้ดิ จิทัล
และเทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากนั้น จะให้ความส าคัญ กับการใช้ศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ การส่งเสริม
การเชื่ อ มโยงตลอดห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ใหม่ แ ละการพั ฒ นา
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการ
ให้ สามารถรองรับการแข่งขันที่เสรีขึ้น การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รวมทั้งการสร้างสังคมผู้ประกอบการที่ผลิตได้ขายเป็น โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภค
อย่างรวดเร็วและมาตรฐานสากลของสินค้าและบริการที่สูงขึ้นรวมถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนา
ระบบและกลไก ตลอดจนการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อกระจายโอกาสเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและ ท้องถิ่นและแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
1. วัตถุประสงค์
1.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา
2. เป้ำหมำยและตัวชีวัด
2.2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา
เป้ำหมำยที่ 1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ
ตัวชีวัดที่ 1.1 อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรอุตสาหกรรม และบริการ (นอกเหนือจากบริการ
ภาครัฐ) ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 3 4 5 และ 6 ต่อปี ตามลาดับ
3. แนวทำงกำรพัฒนำที่มีควำมสำคัญสูงและสำมำรถผลักดันสู่กำรปฏิบัติ
3.2 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำร
3.2.2 ภำคอุตสำหกรรม
1) พัฒนำต่อยอดควำมเข้มแข็งของอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพปัจจุบันเพื่อยกระดับ
ไปสู่อุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขันสูง
1.1) ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้สาคัญของ ประเทศใน
ปัจจุบันให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าเพื่อผลิตสินค้าที่รองรับความต้ องการที่หลากหลาย ของผู้บริโภค โดยการ
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ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปรับกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการมุ่งเน้นที่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้มีทักษะ
ขั้น ก้าวหน้ าเพื่ อต่อยอดฐานองค์ความรู้เทคโนโลยีเดิมไปสู่ การใช้และพั ฒ นา เทคโนโลยีขั้นสูง การส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการ ผลิตมากขึ้น และสร้างมูลว่าเพิ่มของ
สิ น ค้ า ที่ สู ง ขึ้ น โดยการวิ จั ย และพั ฒ นา การใช้ น วั ต กรรม ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละพื้ น ฐา นทางวั ฒ นธรรม
และภู มิ ปั ญ ญ าไทย รวมทั้ ง การส่ ง เสริ ม การท างานร่ ว มกั น อย่ า งใกล้ ชิ ด ระหว่ า งสถาบั น การศึ ก ษา
และภาคอุตสาหกรรมทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมและเตรียมความ พร้อมของบุคลากรที่จะเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรม โดยผ่านระบบการศึกษาทวิ ภาคีและสหกิจศึกษา หรือระบบอื่นที่เหมาะสม และด้านการวิจัย
และพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าที่เหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรมและ สามารถต่อยอดเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ในปัจจุบันได้
1.2) สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการ เชื่อมโยง
ความร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ตลอดห่วงโซ่มูลว่าตั้งแต่ภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ
อาทิ มาตรการจู งใจสถานประกอบการให้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒ นาบุคลากร/แรงงาน และทาการวิจัย
และพัฒ นาร่วมกัน โดยสนับ สนุนให้ สถาบั นการศึกษา/สถาบันวิจัยและพัฒ นามี บทบาทเป็นกลไก หลั กในการ
เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างธุรกิจหรือสถานประกอบการต่างๆ ที่รวมตัวกันเป็นคลัสเตอร์ รวมทั้ง การสร้างกลไก
และระบบมาตรฐานที่มีการตรวจสอบย้ อนกลั บ ที่มีประสิ ทธิภ าพเพื่ อส่งเสริมให้ เกิดการจัดการวัตถุดิบต้นน้ า
ภาคเกษตรจนถึ ง บริ ก ารขนส่ ง และกระจายสิ น ค้ า ปลายน้ าอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมุ่ ง เน้ น อุ ป สงค์ ห รื อ
ความต้องการของตลาดเป็นกลไกสาคัญในการผลักดันการสร้างมูลว่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่การผลิต
2) วำงรำกฐำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสำหรับอนำคต
2.1) วางแผนและพั ฒ นากาลั งคนรองรับ อุ ตสาหกรรมอนาคต โดยต้ องมีก าร
ก าหนดและขั บ เคลื่ อ นแผนการพั ฒ นาก าลั งคนเพื่ อ ป้ อ นเข้ าสู่ อุ ต สาหกรรมอนาคตเป้ าหมายทั้ งระยะเร่งรั ด
และระยะยาวอย่ างจริ งจั งและต่ อเนื่ อ ง โดยต้ อ งประสานการท างานร่ว มกั น ทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบั น
การศึกษา และสถาบันวิจัยต่างๆ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบสนองต่อการผลิตของอุตสาหกรรม
อนาคตอย่างทันท่วงที โดยในระยะเร่งรัดต้องมีการกาหนดกลไกที่ชัดเจน แต่มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาทักษะ
กาลังแรงงานกลุ่มที่อยู่ในอุตสาหกรรมในปัจจุบันและกลุ่มที่กาลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม ให้มีทักษะพื้นฐานที่สาคัญ
ส าหรั บ อุ ต สาหกรรมอนาคต รวมทั้ งส่ งเสริม ให้ ภ าคเอกชนเป็ น ผู้ ล งทุ น พั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมและระบบ
การศึกษาเร่งรัดเพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมอนาคตในระยะแรกได้อย่างทันการณ์
ส าหรับ การวางแผนพั ฒ นากาลั งวนในระยะต่อ ไป ต้องกาหนดกลุ่ ม กาลั งคนเป้ าหมาย รวมทั้ งความรู้ ทัก ษะ
และคุณลักษณะที่จาเป็นต่อการยกระดับความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมอนาคตที่ชัดเจนเพื่อวางระบบ
การพัฒนาบุคลากรสาหรับอุตสาหกรรมอนาคตที่มีประสิทธิผลอย่างแท้จริง
3.2.3 ภำคพัฒนำภำคบริกำรและกำรท่องเที่ยว
1) เสริ ม สร้ ำ งขี ด ควำมสำมำรถกำรแข่ ง ขั น ในเชิ ง ธุ ร กิ จ ของภำคบริ ก ำร
ทีม่ ีศักยภำพ ทังฐำนบริกำรเดิมและฐำนบริกำรใหม่เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่ำงเข้มแข็ง
1.2) ยกระดับธุรกิจบริการที่มีแนวโน้มขยายตัวและมีศักยภาพในการเติบโต
เช่น บริการทางการเงิน บริการสุขภาพ การจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (MICE) การศึกษานานาชาติ
ธุรกิจบันเทิงและคอนเทนต์ ธุรกิจบริการดิจิทัล ธุรกิจบริการขนส่งและโลจิสติกส์ และบริการวิชาชีพ ให้ก้าวไปสู่
บริ ก ารที่ ทั น สมั ย มากขึ้ น โดยใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ใหม่ เช่ น กิ จ การ Cloud Service แอพพลิ เคชั่ น
ทางการเงิน การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจบริการที่มี ศักยภาพ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561)
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เพื่ อให้ เกิ ดการเติ บโตอย่ างบู รณาการและส่ งเสริ มให้ เกิ ดการแข่ งขั นบนฐานการพั ฒ นาเชิ งธุ รกิ จและ กระจาย
ผลประโยชน์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
2) พัฒนำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณำกำร
2.1) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยดาเนินการ
(1) ส่งเสริมการสร้างมูลว่าเพิ่มให้กับสินค้าาและบริการด้านการท่องเที่ยว
โดยใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์และเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน อาทิ
การท่องเที่ยวเชื่อมโยง OTOP ซึ่งจะเป็นการ กระจายรายได้ไปสู่วนในชุมชนและท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ คานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพื่อให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒ นาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ตลอดจนพัฒ นาแหล่งท่ องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลก
(2) พั ฒ นากลุ่ ม คลั ส เตอร์ ท่ อ งเที่ ย วตามศั ก ยภาพของพื้ น ที่ เชื่ อ มโยง
กับกิจกรรมการท่องเที่ยวตามความต้องการของตลาด อาทิ การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
การท่องเที่ย วเชิงเกษตร การท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวสีเขียว การท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒ นธรรม
การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา และการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม
(3) ฟื้ น ฟู ค วามเชื่ อ มั่ น และสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข องการท่ อ งเที่ ย วไทย
ในสายตาโลก
(4) ดาเนินกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งเชิงรับและเชิงรุกในตลาดเป้าหมาย
ทั้งตลาดศักยภาพเดิมและตลาดใหม่ โดยมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่มุ่งเน้นให้เกิดความ คุ้มค่าต่อประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน รวมทั้งสนับสนุนให้คนไทยเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพิงตลาดต่างประเทศ
(5) พัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรม
มัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศทั่วประเทศ และ
(6) พั ฒ นาระบบคมนาคมขนส่ งให้ เกิ ดความเชื่ อมโยงกั น เป็ น โครงข่ าย
ทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ
3.2.4 กำรพัฒนำภำคกำรค้ำและกำรลงทุน
4) ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) โดย
(1) สร้าง ผู้ประกอบการใหม่ที่มีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะ
ในการท าธุรกิจ รู้ จั กใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการผลิ ต การจัดการ การขาย และพั ฒ นาความเข้มแข็ ง
ของชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง โดยสนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนตามความพร้อมและศักยภาพในแต่ละพื้นที่
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการกาหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะการเป็นผู้ประกอบการทั้ง ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการเริ่มต้นธุรกิจ และตระหนักถึงแนวโน้มการทาธุรกิจ
สีเขียว ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้และกระตุ้นการเป็นผู้ประกอบการ
(2) สร้างสั งคม ผู้ประกอบการโดยสร้างสภาพแวดล้ อมที่เอื้อต่อการทาธุรกิจ
ทั้งในเรื่ องการเข้าถึงข้ อมู ล ด้ านธุร กิ จ และสิ ท ธิป ระโยชน์ แหล่ งเงิน ทุ น นวัตกรรมส าหรับ SMEs และการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการและ การตลาด รวมทั้งกาหนดมาตรการสนับสนุนให้ SMEs มีการจดทะเบียน
ธุรกิจตามกฎหมาย
(3) ส่ งเสริ ม การรวมกลุ่ ม เป็ น คลั ส เตอร์ข อง SMEs ในลั ก ษณะห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า
และการเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งการสร้างโอกาสในการดาเนินธุรกิจในต่างประเทศ โดยการกาหนด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561)
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นโยบาย/มาตรการเพื่อจูงใจให้บริษัทขนาดใหญ่ที่มี การค้าและการลงทุนในต่างประเทศเป็นผู้สนับสนุน SMEs
ให้ ส ามารถเข้าสู่ ตลาดต่างประเทศและห่ วงโซ่การผลิ ตของโลก ตลอดจนส่ งเสริมบทบาทของภาคเอกชนให้ มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา SMEs
4. แผนงำน โครงกำรสำคัญ
ภำคอุตสำหกรรม
4.1. โครงการพัฒนาระบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
4.2 โครงการไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์
ภำคพัฒนำภำคบริกำรและกำรท่องเที่ยว
4.3 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
4.4 แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและยกระดับผู้ประกอบการ
4.5 การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่ครบวงจร (Entrepreneurship)
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกั บสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ประเด็นท้าทาย
ที่ต้องเร่งดาเนิ น การในช่วงแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคง ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และยกระดั บ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ สนั บ สนุ น การเติ บ โตที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและคุ ณ ภาพชี วิ ต
ของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น
ต้อ งเร่ งเตรี ย มความพร้ อ มในลดการปล่ อ ยก๊ าซเรื อนกระจกและเพิ่ ม ขีด ความสามารถในการปรับ ตั ว ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1. วัตถุประสงค์
1.4 พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ
2. เป้ำหมำยและตัวชีวัด
เป้ำหมำยที่ 4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรลดก๊ำซเรือนกระจกและขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัว
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
3.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3.5.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วน
ต่าง ๆ ในการรั บมื อกั บการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศ โดยสนั บสนุ นการสร้างองค์ ความรู้เกี่ ยวกั บ ผลกระทบ
และความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และหน่ว ยงาน ในระดับต่าง ๆ
ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น รวมทั้งชุมชน ให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับปัญหาการ เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ปล่อยคาร์บอนต่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยควบคู่กับหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง และบรรจุไว้ในระบบการศึกษาภาคบังคับ
4. แผนงำนและโครงกำรสำคัญ
4.1 แผนงานและโครงการตาม Roadmap การจั ด การขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตราย
และแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่นคั่งและยั่งยืน
ให้ความสาคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
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ประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บนพื้นฐาน
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคาม
ข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความมั่น คงภายใน และป้องกันปัญ หาภั ยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของชาติ
2. เป้ำหมำยและตัวชีวัด
เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป้ำหมำยที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ
ตัวชีวัด 1.1 กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 กำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน เพื่อให้เกิดควำมสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถำบันหลักของชำติ
3.1.1 สร้ างจิ ตส านึ กของคนในชาติให้ มี ความหวงแหน และธ ารงรัก ษาสถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษั ต ริย์ โดยปลู ก ฝั งและสร้ างความตระหนั กถึงความส าคั ญ พร้อมทั้งกาหนดมาตรการเพื่ อ ป้ องกั น
การกระทาที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ
3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒ นา
ภาคการเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและคานึงถึงความมั่นคง
และผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง
3.1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติสุข
แนวทางสั น ติ วิ ธี และกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในพื้ นที่ บนพื้ นฐานความแตกต่างทางอัตลั ก ษณ์
และชาติพันธุ์ เพื่อขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาส
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพื้นที่
4. แผนงำนและโครงกำรสำคัญ
4.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
4.2 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำล
ในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาสาคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพื่อให้
เป็ น ปั จ จัย สนั บ สนุ น สาคัญ ที่ จะช่วยส่ งเสริมการพัฒ นาประเทศในทุกด้านให้ ประสบผลสาเร็จบรรลุ เป้าหมาย
ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชน
มีส่วนร่วม มีการกระจายอานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น
และวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล
2. เป้ำหมำยและตัวชีวัด
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
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3.1.1 กาหนดภารกิจ ขอบเขตอานาจหน้าที่ของราชการบริห ารส่ว นกลาง ส่ว นภูมิภ าค
และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้าซ้อน โดยให้ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดาเนินภารกิจเกี่ยวกับการ กาหนด
นโยบาย วางแผนระดับประเทศ กาหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน การอนุมัติ อนุญาต การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย
และพัฒนา การบริการวิชาการ การกากับการดาเนินงาน และภารกิจที่มีพื้นที่ครอบคลุม หลายเขตการปกครอง
โดยกาหนดแนวทางปฏิ บั ติที่ ชัดเจนและให้ บ ริการสาธารณะเท่ าที่จาเป็น ราชการส่ วนท้องถิ่น ดาเนิ นภารกิ จ
ให้ บ ริ การสาธารณะขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อแก้ ไขปั ญ หาและตอบสนองความต้ องการของ ประชาชนในพื้ นที่ ตามขี ด
ความสามารถและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ภ าค ประชาสังคมและประชาชน
ในพื้นที่เข้าร่วมเป็นผู้จัดทาบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและตรวจสอบการใช้อานาจ รัฐในระดับชุมชน รวมทั้งจ้าง
เหมาให้ภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นผู้จัดทาบริการสาธารณะให้มากที่สุด
3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.4.1 เร่งทบทวนการกระจายอานาจการถ่ายโอนภารกิจเรื่องการศึกษาและสาธารณสุข
ให้ ค วามชั ด เจน มอบหมายภารกิ จ ที่ เหมาะสมตามศั ก ยภาพของหน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น และพั ฒ นารู ป แบบ
การจัดบริการสาธารณะที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนกับภาคประชาสังคม
3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.5.1 ปลู กฝั งให้ คนไทยไม่ โกง โดยส่ งเสริม สนั บสนุน ให้ ทุ กภาคส่ ว นมุ่ งสร้างจิตส านึ ก
และทัศนคติเชิงบวกผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม
ควบคู่กับการปลูกฝัง ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตแลการรู้เท่าทันการทุจริต
ของสั ง คมไทย โดยอาศั ย กลไกทางสั ง คมเป็ น มาตรการในการลงโทษผู้ ก ระท าผิ ด หรื อ ผู้ ก ระท าการทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ
4. แผนงำนและโครงกำรสำคัญ
4.1 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพื่อป้องกันการทุจริต
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 7 กำรพั ฒ นำโครงสร้ ำ งพื นฐำนและระบบโลจิ ส ติ ก ส์ มุ่ ง เน้ น การขยาย
ขีดความสามารถและพัฒ นาคุณ ภาพการให้ บริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและ พื้นที่เศรษฐกิ จหลั ก
และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยง ในอนุภูมิภาคและในอาเซียน
อย่างเป็ นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนา พื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ
การพั ฒ นาระบบการบริ หารจั ดการและการก ากั บดู แลให้ สอดคล้ อง กั บมาตรฐานสากล เพื่ อเพิ่ มประสิ ทฺ ธิ ภาพ
การดาเนินการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรม
ต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ สร้ า งโอกาสทางเศรษฐกิ จ ให้ กั บ ประเทศ และการพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการในสาขาโลจิ ส ติ ก ส์
และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพื่อไปทาธุรกิจในต่างประเทศ
1. วัตถุประสงค์
เพื่ อ พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งที่ เกิ ด จากลงทุ น ด้ า นโครงสร้ างพื้ น ฐาน เพื่ อ ลดการน าเข้ า
จากต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
3. เป้ำหมำยและตัวชีวัด
เป้ำหมำยที่ 2 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืนฐำนด้ำนระบบขนส่ง
เป้ำหมำยที่ 3 กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
3.2 กำรสนับสนุนกำรพัฒนำระบบขนส่ง
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3.2. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดย
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการพัฒนา
บุ คลากร เพื่ อเพิ่ มศักยภาพการให้ บ ริการเข้าสู่ มาตรฐานสากล ยกระดับทักษะขีดความสามารถของบุคลากร
ในระบบขนส่ งให้ มีความรู้ความสามารถในองค์ความรู้และเทคโนโลยีส มัยใหม่ และสามารถปรับตัว ให้ ทัน ต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินจะต้อง
วางแผนพัฒนากาลังคนร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล ด้านการบิน
พร้อมทั้งกาหนดแนวทางยกระดับมาตรฐานหลักสูตรและอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
ให้สอดคล้องตามข้อกาหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ องค์กรความร่วมมือด้านการบินในกลุ่ม
สหภาพยุโรป สานักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา และสานักงานการบินพลเรือนญี่ปุ่น
3.3 กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์
3.3.3 พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการกาลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้อ งกับ
ความต้องการของภาคธุรกิจ โดยเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงานโดยหน่วยงานภาครัฐร่วมดาเนินการกับ ภาคเอกชน
ในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาสาขาโลจิสติกส์ระดับอาชีวะศึกษาและระดับปริญญา ฝึกอบรม วิชาชีพเฉพาะ
หรือเทคนิคเฉพาะด้าน และส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนในการฝึกอบรมในระดับปฏิบัติงาน เพื่อให้กาลังคน
ด้านโลจิสติกส์มีคุณภาพ มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการภาคธุรกิจ
3.5 กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล
3.5.3 ส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒ นาอุตสาหกรรมดิจิทัล และเทคโนโลยีอวกาศ
ของไทย โดยพัฒ นาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสถาบั นการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถรองรับ
ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต
4. แผนงำนและโครงกำรสำคัญ
4.1 แผนงานและโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
4.1.1 แผนพัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการกาลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของภาคธุรกิจ
4.2 แผนงานและโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
4.2.1 แผนพัฒนากาลังคนและสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล
ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสาคัญกับการใช้
องค์ ค วามรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ผลงานวิจั ย และพั ฒ นา ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี นวั ตกรรมและความคิ ด
สร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความสาคัญกับการพัฒนาสภาวะ
แวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐาน ที่เอื้ออานวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้าง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒ นาประเทศให้ก้าวสู่
เป้าหมายดังกล่าว
1. วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า
ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย
2. เป้ำหมำยและตัวชีวัด
เป้ำหมำยที่ 1 เพิ่มควำมเข้มแข็งด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
ตัว ชี้วัด 1.1 สั ดส่ วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒ นาสู่ ร้อยละ 1.5 ของผลิตภัณ ฑ์
มวลรวมในประเทศ
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ตัวชี้วัด 1.2 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น 70:30
โดยมีสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาใน อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ :
งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้: ระบบโครงสร้าง พื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน เป็น 55 : 25 : 20
ตัว ชี้วัด 2.3 สั ดส่ วนการลงทุนวิจัยและพัฒ นาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
ประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้: ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน
เป้ำหมำยที่ 3 เพิ่มจำนวนบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเป็น 25 คนต่อประชำกร 10,000 คน
ตัวชี้วัด 3.1 บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 10,000 คน
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ เชิงสังคม
3.1.3 ลงทุ น วิจั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยีแ ละนวั ตกรรมทางสั งคมเพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ า
และยกระดับ คุ ณ ภาพชี วิ ตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยี ก ารศึ กษา เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
เทคโนโลยี เพื่ อ ผู้ พิ ก าร เทคโนโลยี เพื่ อ ผู้ สู งอายุ เทคโนโลยี ท างการแพทย์ (ยาและวั ค ซี น ) โดยอาศั ย กลไก
การดาเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค ประชาชน
หรือชุมชน
3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย
1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ สอดคล้องกับ
ค วาม ต้ อ งการโด ย เฉพ าะใน ส าข า STEM (วิ ท ย าศ าสต ร์ (Science: S) เท ค โน โล ยี (Technology:T)
วิศ วกรรมศาสตร์ (Engineer: E) และคณิ ตศาสตร์ (Mathematics: M)) ด้ว ยการ สร้างสิ่ งจูงใจ การสร้างแรง
บัน ดาลใจ การสนั บ สนุ น ทุน การศึกษา เพื่อเพิ่มจานวนผู้ สาเร็จการศึกษาในสาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(STEM Education) ในสถานศึกษา รวมทั้งเร่งผลิตกาลังคนและครู วิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ
2) เร่ งสร้ างนั กวิจัยมืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิศวกรรมการผลิ ต ขั้นสู ง
แพทยศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) นักออกแบบ และในสาขาที่ขาดแคลนและ สอดคล้องกับ
การเติบ โตของอุตสาหกรรมเป้ าหมายและทิศทางการพัฒ นาประเทศ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กับการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นนักบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม นักถ่ายทอดเทคโนโลยี นักประเมินผล
และบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจน และพัฒนาตลาด
รองรับงานสาหรับบุ คลากรวิจัย โดยกาหนดเป็นเงื่อนไขให้ โครงการลงทุนขนาดกลางและขนาดใหญ่ จะต้องมี
การทาวิจัยรองรับการดาเนินโครงการ
3) พัฒ นาศักยภาพนักวิจัยให้ มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี เข้าใจตลาด
และรูป แบบการท าธุร กิจ และการบริ ห ารจัดการทรัพ ย์สิ นทางปัญ ญา รวมทั้ งเข้าถึงและเข้าใจความต้องการ
ของผู้ใช้ประโยชน์ โดยใช้หลักการตลาดนางานวิจัย เพื่อให้สามารถประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนวิจัย และได้งานวิจัย
ที่มีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
4. แผนงำนและโครงกำรสำคัญ
4.1 โครงการส่ งเสริ ม การจั ด ท ามาตรฐานนวั ต กรรมและสิ่ งประดิ ษ ฐ์ ไทย เพื่ อ น าขึ้ น บั ญ ชี
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภำค เมือง และพืนที่เศรษฐกิจ มุ่งเน้นการพัฒนาและเร่งดาเนินการ
ในประเด็ น ท้ า ทาย ได้ แ ก่ การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของฐานการผลิ ต และบริ ก ารเดิ ม และขยายฐานการผลิ ต
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และบริการใหม่ที่ส ร้างรายได้ สาหรับ ประชาชนในภาค การพั ฒ นาเมืองให้ เติบโตอย่างมีคุณ ภาพ การพัฒ นา
และฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล
และการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ เศรษฐกิ จ ชายแดนให้ เจริ ญ เติ บ โตและแข่ ง ขั น ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น รวมทั้ ง การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น
2. เป้ำหมำยและตัวชีวัด
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 กำรพัฒนำภำคเพื่อสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้กระจำยตัวอย่ำงทั่วถึง
3.1.1 ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง
1) พั ฒ นาการท่ องเที่ยวให้ มี คุณ ภาพและความยั่ งยืน มีธุรกิจบริการต่ อเนื่ องกั บ
การท่องเที่ยวบริการสุขภาพและการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
(3) สนั บ สนุ น เชี ย งใหม่ ใ ห้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการผลิ ต และธุ ร กิ จ ด้ า นอาหาร
และสินค้าเพื่อสุขภาพ บริการทางการแพทย์และสุขภาพ บริการการศึกษานานาชาติรวมทั้งผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์
โดยเฉพาะกลุ่มดิจิทัล
3.1.2 ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ : พั ฒ นาให้ ห ลุ ด พ้ น จากความยากจน สู่ เป้ า หมาย
การพึ่งตนเอง
3.1.3 ภาคกลาง : พัฒนาเป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนา
3.3 กำรพัฒนำพืนที่เศรษฐกิจ
3.3.1 พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
3.3.2 พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
4. แผนงำนและโครงกำรสำคัญ
4.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราภาคใต้
4.2 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตโคเนื้อศรีวิชัยภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
4.3 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้าชายฝั่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 10 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำ ให้ความสาคัญกับการปรับปรุง
กลไกภายในประเทศให้มีบูรณาการให้ความสาคัญกับกลไกที่สร้างสรรค์และเป็นธรรมและมีบูรณาการกันในระดับ
อนุภูมิภาคและภูมิภาค และขณะเดียวกันก็ให้ความสาคัญกับการดาเนินการให้เกิดความชัดเจนต่อกลุ่มประเทศ
เพื่อนบ้านถึงบทบาทของประเทศไทยจากมุมมองของการพัฒนาอนุภูมิภาคและภูมิภาค
1. วัตถุประสงค์
1.3 เพื่ อ เพิ่ ม บทบาทของไทยในเวที โ ลกด้ ว ยการส่ ง เสริ ม บทบาทที่ ส ร้ า งสรรค์ ข องไทย
ในกรอบความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื น
(Sustainable Development Goals: SDGs)
2. เป้ำหมำยและตัวชีวัด
เป้ำหมำยที่ 4 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สาคัญทั้งในทุกระดับ
ตัวชีวัด 4.3 ความก้าวหน้าในการดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
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3.3 พัฒ นำและส่งเสริมให้ไทยเป็ นฐำนของกำรประกอบธุรกิจ กำรบริกำร และกำรลงทุน
ที่โดดเด่นในภูมิภำค ทั้งการให้บริการทางการศึกษา บริการด้านการเงิน บริการด้านสุขภาพ บริการด้านโลจิสติกส์
และการลงทุน เพื่อการวิจั ยและพัฒ นา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย โดยอาศัยจุดเด่นด้านภูมิศาสตร์
ที่ตั้งของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือ และการเชื่อมต่อห่วงโซ่มูลค่า ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
และประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ไทยบวกหนึ่ง)
3.6 กำรสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับประเทศในอนุภูมิภำค ภูมิภำค และนำนำประเทศ
3.6.1 เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศในการผลักดัน
การพัฒ นาในอนุ ภูมิภ าคและภูมิภ าค รวมทั้งประเทศกาลังพัฒ นาในภูมิภ าคอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาตามเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น การแก้ ปั ญ หาความยากจนและความเหลื่ อ มล้ า
การสร้างโอกาสและที่ยืนในสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ การบริหารจัดการภัยพิบัติ การสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงาน อาหาร และน้า และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น
3.6.2 เพิ่มบทบาทนาของไทยในการให้ ความช่วยเหลื อทางการพัฒ นาแก่ประเทศกาลั ง
พัฒ นาในการพั ฒ นาความเชื่อมโยงด้านต่างๆ การวิจัยและพั ฒ นา และการพั ฒ นาทุ นมนุ ษย์ ควบคู่กันไปกั บ
การขยายความร่วมมือระหว่าง อนุภูมิภาคและภูมิภาคกับประเทศนอกภูมิภาคบนหลักของการรักษาดุลยภาพของ
การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มมหาอานาจต่างๆ
5. นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดยุทธศาสตร์ตามกรอบปฏิรูปการศึกษาให้ ทุกส่วนราชการ/หน่ วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วิสัยทัศน์
ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้าอย่างทั่วถึง
ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศำสตร์
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องของการพัฒนาประเทศ
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้ำประสงค์หลัก
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
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4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
6. จุดเน้นเชิงนโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ได้กาหนดจุดเน้น เชิง
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
6.1 น้อ มน ำแน วพ ระรำชด ำริ สืบ สำน พ ระรำชปณิธ ำน และพ ระบรมรำโชบำย
ด้ำนกำรศึกษำ ของพระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน
ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้
1) พระบรมราโชบายด้านการศึ กษาของสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั วมหาวชิราลงกรณ บดิ นทร
เทพยวรางกูร มีใจความสาคัญว่า (1) "การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียน
มีทัศ นคติ ที่ถูก ต้อง (2) การศึกษาต้ องมุ่งสร้างพื้น ฐานชีวิต หรืออุป นิสั ย ที่ มั่น คงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุ คลิ ก
และอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)"
2) สื บ สานพระราชปณิ ธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ ล
อดุลยเดชที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา
(1) นักเรียน
o “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนที่เรียนล้าหลัง
มิใช่ ส อนให้ เด็กคิด แต่จ ะแข่งขัน (Compete) กับ เพื่ อน เพื่ อให้ คนเก่งได้ล าดับ ดี ๆ เช่น สอบได้ที่ ห นึ่ งของชั้ น
แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.2555)
o “ครู ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ค วามรู้ ท างเทคโนโลยี ม าก แต่ ต้ อ งมุ่ ง ปลู ก ฝั ง ความดี ให้
นักเรียน ชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องทาเช่นกัน” (6 มิ.ย.2555)
o “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักทางานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น จะได้มี
ความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค.2555)
o “ทาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.2555)
(2) ครู
o “เรื่องครูมีความสาคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะ
จานวนไม่ พอ และครูย้ ายบ่ อย ดังนั้ น ก่อ นคัด เลื อกเด็ก ที่จะพั ฒ นาต้ องพั ฒ นาครูก่อน ให้ พ ร้อมที่ จะสอนเด็ ก
ให้ได้ผลตามที่ต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒ นาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูก
จิตสานึกโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ ทางวิชาการ
ในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือ มีความรักความ
เมตตาต่อเด็ก ควรเป็ นครูท้องที่เพื่อจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตน ไม่คิดย้ายไปย้ายมา”
(11 มิ.ย.2555)
o “ต้องปรับปรุงครู.ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง”
( 6 มิ.ย.2555)
o “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตาราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้
ต าแหน่ งและเงิ น เดื อนสู งขึ้ น แล้ วบางที ก็ ย้ ายไปที่ ใหม่ ส่ วนครู ที่ มุ่ งการสอนหนั งสื อกลั บไม่ ได้ อะไรตอบแทน
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ระบบไม่ย ุติธ รรม เราต้อ งเปลี ่ย นระเบีย บตรงจุด นี ้ การสอนหนัง สือ ต้อ งถือ ว่า เป็น ความดีค วามชอบ
หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค.2555)
o “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียน
ต้องการรู้ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม”
(5 ก.ค.2555)
6.2 กำรดำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี
1) กระทรวงศึกษาธิการจะดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.25602579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพี ย ง” ซึ่งได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนู ญ ฯ โดยยึดยุท ธศำสตร์ ชำติเป็ น จุดเน้ น ด้ ำนกำรศึกษำ
ที่จะดำเนินกำร 6 ด้ำน คือ
(1) ความมั่นคง
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6.3 จุดเน้นกำรดำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร
1) ดาเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
2) ทุ กโครงการของกระทรวงศึ ก ษาธิก ารต้ อ งเน้ น ความโปร่งใส และต่ อต้ านการทุ จริ ต
คอรัปชั่น
3) กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการดาเนินการ
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2560
4) ดาเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการดาเนินการเป็นรูปธรรม
6.4 จุ ด เน้ น ส ำคั ญ นโยบำย แนวทำงหลั ก กำรด ำเนิ น งำนและโครงกำรส ำคั ญ ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านเป็นหลักในการดาเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้
1. ด้ำนควำมมั่นคง
แนวทำงหลัก
1.1 พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน
1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมนาพระราชปณิธานและพระราช
กระแสด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และสถาบันพระกษัตริย์
1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
1.2 กำรบริหำรจัดกำร
1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ชายขอบ/ชายแดน
1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2. ด้ำนกำรผลิต พัฒนำกำลังคนและสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
แนวทำงทำงหลัก : ผลิ ต พั ฒ นำกำลั งคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับกำรพั ฒ นำ
ประเทศ
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2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา
2.1.1 ยกระดั บ วิ ช าภาษาอั ง กฤษรองรั บ Thailand 4.0 ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดทา
Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และการอบรมโดย Boot
Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น
Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย
2.1.2 พัฒ นาวิชาภาษาจีน โดยหลั กการเดียวกับวิช าภาษาอังกฤษ โดยปี 2560
จะดาเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อแก้ปัญหา
ขาดแคลน บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ
2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
การแข่งขัน
2.2 ผลิ ตก าลั งคนรองรั บ New S-Curve โดยสานพลั ง ประชารั ฐ ด้ า นการศึ ก ษาและ
จั ดการศึ กษา ทวิ ภ าคี อี กรู ป แบบหนึ่ งโดยใช้ ส ถานการณ์ จริ งจากสถานประกอบการและชุ มชน “ปรั บโรงงาน
เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นั กเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น
เพื่อให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ
2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพื่อผลิตนวัตกรรม
และเทคโนโลยี รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่
3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
แนวทำงหลัก
3.1 กำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล
3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
1) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร รั บ ผิ ด ชอบดู เด็ ก ระดั บ ชั้ น อนุ บ าล 1 ถึ งระดั บ
ชั้นอนุบาล 3 (เด็กอายุ 3 – 5 ปี) และจัดทามาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพื่อประกันคุณภาพ
ให้แก่เด็กปฐมวัยทุกสังกัด
2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒ นาคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ในเด็ก
เยาวชน และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีห ลายทางทั้ งกระบวนการลู กเสื อ -เนตรนารี
รวมทั้งรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี
2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”
3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน
1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้
2) ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร โดยเพิ่ ม 3 วิ ช า ซึ่ ง อยู่ ใ นกรอบเดิ ม ได้ แ ก่ วิ ช า
ภู มิ ศ าสตร์ ICT และ Design and Technology โดยวิ ช า ICT และ Design and Technology เป็ น การ
สนับสนุนช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา
3) แก้ ไขปั ญ หาอ่ า นไม่ อ อกเขี ย นไม่ ได้ เน้ น กิ จ กรรมการอ่ า นโดยเฉพาะ
การอ่านให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด
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4) เน้ น การจั ด การเรี ย นการสอน การคิ ด วิ เคราะห์ ต ามรู ป แบบ Active
Learning ในห้ องเรียนปกติและกิจ กรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรม / วิธีการย่อย
รวมทั้งการรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education
3.1.4 การวัดและประเมินผล
1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้ผลคะแนนสูงขึ้น
2) การประเมินผล O – Net ในวิชาสังคมศึกษาให้สานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน เป็ น ผู้ ป ระเมิ น ส าหรับ วิช าคณิ ตศาสตร์ และวิท ยาศาสตร์ ให้ ส ถาบั น ส่ งเสริม การสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ
3) การออกข้อ สอบวิช าคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดาเนิ นการในรูป
คณะทางานออกข้อสอบ
3.2 กำรผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3.2.1 การสรรหาครู
1) โครงการผลิ ต ครู เพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มอบให้ ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักดาเนินการสรรหาครู (การผลิต
รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา)
2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู
3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน
เพื่อให้ครูอยู่ในห้องเรียน
3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู
1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและการ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิช าชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ / เห็นชอบ รวมทั้งการพัฒนาครูด้วย
ระบบ TPEP Online
2) หน่ วยด าเนิ นการ ให้ หน่ วยงานกลางในการพั ฒนาครู คณาจารย์ และบุ คลากร
ทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและกำรลดควำมเหลื่อมลำทำงกำรศึกษำ
แนวทำงหลัก : โอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่
ต้องการความช่วยเหลื อและพัฒ นาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการดาเนินการตามแนวทาง No Child
Left Behind คือ จัดทาข้อมูลเพื่อส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน ผู้ปกครองร่วม
รับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความจาเป็นและต้องการเป็นพิเศษ
4.2 เพิ่ ม โอกาสทางการศึ กษาผ่ านเทคโนโลยีดิ จิทั ล โดยบู รณาการเทคโนโลยีดิ จิทั ล
เพื่อการศึกษาให้ ส ามารถใช้ป ระโยชน์ ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสร้างความเท่าเทียม
ในการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House
5. ด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตประชำชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทำงหลัก : พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน
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1. โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรีย นและชุม ชนร่ว มคัด แยกขยะ นากลับ มาใช้
ประโยชน์
2. การสร้างจิตสานึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชดาริ : ต้นแบบการ
จัดการ สิ่งแวดล้อม
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลั กสู ตรทุกระดับ
6. ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร
แนวทำงหลัก : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
6.1 เรื่องกฎหมาย
เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพื่อรองรับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
จานวน 12 ฉบับ ดังนี้
6.1.1 กฎหมายหลัก
1) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
2) พ.ร.บ.กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. ....
3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา : จัดตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
6.1.2 กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา
1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครู
5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. ....
6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ....
8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. ....
6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน
6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่
ให้ ส านั กงานศึ กษาธิก ารภาคและส านัก งานศึ กษาธิการจังหวัด เป็น ฐานในการ
ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก
7. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560-2579)
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 เพื่อใช้เป็น
แผนยุ ทธศาสตร์ ระยะยาวส าหรับหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็นกรอบและแนวทาง
การพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สาหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่สาคัญของ
แผนคือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานทาและสร้าง
งานได้ ภายใต้ บ ริ บ ทเศรษฐกิ จ และสั งคมของประเทศและของโลกที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยนวัต กรรมและความคิ ด
สร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561)
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ประเทศที่พัฒ นาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 ได้กาหนดสาระสาคัญสาหรับ
บรรลุเป้าหมายของการพัฒ นาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความ
เท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบท
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้
วิสัยทัศน์ :
คนไทยทุ ก คนได้ รั บ การศึ ก ษาและเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ภาพ ด ารงชี วิ ต อย่ า งเป็ น สุ ข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้าภายในประเทศลดลง
ยุทธศำสตร์หลัก ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
8. แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –
2564) โดยได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์มาใช้เป็นกรอบในการดาเนินงาน เพื่อสร้าง
ผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียน ได้อย่างมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยสาระสาคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เป้ำหมำยหลักของแผนพัฒนำฯ (Extreme Goals)
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561)
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3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ตัวชีวัดตำมเป้ำหมำยหลัก
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา
2. ร้ อ ยละที่ เพิ่ ม ขึ้ น ของคะแนนเฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าหลั ก ระดั บ การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติ
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
4. ร้ อ ยละคะแนนเฉลี่ ย ของผู้ เ รี ย นทุ ก ระดั บ การศึ ก ษามี ค วามเป็ น พลเมื อ งและพลโลก
5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ
6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษาที่ทางานให้
7. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์
9. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
10. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ปี
11. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15–17 ปี
13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน
14. จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด /พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
ยุทธศำสตร์
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ
การพัฒนาประเทศ
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การและส่ งเสริ ม ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษา
9. กรอบแนวทำงและยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
แนวทางการจั ด ท างบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ท า
งบประมาณรายจ่ า ยฯ สามารถขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละนโยบายเรื่ อ งส าคั ญ เร่ ง ด่ ว นของรั ฐ บาลได้
อย่างต่อเนื่องและได้รับผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ จึงได้กาหนดแนวทางสาคัญ ดังนี้
1. ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การจั ด ท างบประมาณในลั ก ษณะบู รณาการเชิ งยุ ท ธศาสตร์ (Agenda)
โดยกาหนดให้มีแผนงานบูรณาการเรื่องสาคัญ ที่สอดคล้องตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายสาคัญของรัฐบาล โดยกาหนดให้มี
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561)
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หน่วยงานเจ้าภาพหลักจัดประชุม ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่ วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องวางแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คุ้มค่าและไม่ซ้าซ้อนกัน
2. ให้มีการบูรณาการงบประมาณในมิติพื้นที่ (area) โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
บูรณาการการจัดทางบประมาณร่วมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การจัดสรร
งบประมาณในมิติพื้นที่มีความสอดคล้อง กับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแก้ไขปัญหาของประชาชนตาม
นโยบายสาคัญของรัฐบาล
3. การจัดงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นในมิติกระทรวง/หน่วยงาน
(Function) จะต้องสอดคล้องกับอานาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงาน โดยให้มีการบูรณาการภารกิจของ
หน่วยงานภายในกระทรวงเดียวกัน เพื่อลดความซ้าซ้อน มีการจัดสรรงบประมาณอย่างประหยัด และมีความคุ้มค่า
ทั้งนี้ การจัดทางบประมาณจะต้องให้เกิดการบูรณาการงบประมาณทั้ง 3 มิติ ดังกล่าวข้างต้น
เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
4. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายงบประมาณ วงเงิ น โครงสร้ า งงบประมาณ
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้มีการกาหนดเป้าหมาย
กลยุทธ์ ผลผลิ ต/โครงการ กิจกรรม และตัว ชี้วัดผลส าเร็จ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีความชัดเจน
สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายสาคัญของรัฐบาล
ภารกิจของหน่วยงานและแนวทางการจัดทางบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนให้มีการ
จั ด ท าแผนการปฏิ บั ติ งานและแผนการใช้ จ่ ายงบประมาณที่ ชั ด เจน ในขั้ น ตอนการจั ด ท าค าของบประมาณ
โดยพิจารณาถึงความพร้อม ขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ และความครอบคลุม แหล่งเงิน เพื่อให้
การด าเนิ น งานบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดไว้ และสามารเริ่ ม ด าเนิ น การได้ ตั้ ง แต่ ต้ น ปี ง บประมาณ
(โดยน างบประมาณตามข้ อ เสนอเบื้ อ งต้ น (Pre-Ceiling) ข้ อ เสนองบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการฯ
และงบประมาณในมิติพื้นที่ไปใช้ประกอบการจัดทาคาของบประมาณ)
10. ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์การจั ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดทาขึ้นเพื่อให้
หน่วยงานของรัฐนาไปใช้เป็นแนวทางในการกาหนดลาดับความสาคัญของภารกิจหน่วยงานและใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณให้
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นการวางรากฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในระยะยาวต่อไป
ยุทธศาสตร์การจั ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้กาหนดไว้ 6
ยุทธศาสตร์และ 1 รายการค่าดาเนินการภาครัฐ โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง
1.1 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ
1.1.1 สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความหวงแหนและธารงไว้ซึ่งการเทิดทูน พิทักษ์ รักษา
ถวายพระเกียรติและถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพ
และความเข้มแข็งของกลไกเพื่อป้องกันและปราบปรามการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนสนับสนุน
การดาเนินงานตามพระราชประสงค์
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1.1.2 เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ บทบาทและความส า คั ญ ของสถาบั น
พระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงานและแนวพระราชดาริกับทุกภาคส่วน และต่างประเทศ
1.1.3 ก าหนดมาตรการ พร้ อ มส่ ง เสริ ม การด าเนิ น มาตรการทางกฎหมายเพื่ อ ปกป้ อ ง
พระเกียรติยศและพระบรมเดชานุภาพของของสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการเฝ้าระวัง และดาเนินการต่อการ
เคลื่ อ นไหวที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ของสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ แ ละการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 กำรสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ
1.2.1 ปลูกฝัง สร้างความรู้ความเข้าใจในทัศนคติความเป็นไทยและวิถีชีวิ ตแบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก
1.2.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงานและแนวพระราชดาริกับทุกภาคส่วนและต่างประเทศ
1.2.3 สร้างความรู้ค วามเข้าใจสาหรับประชาชนในการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง
1.2.4 ส่งเสริมการให้ความรู้และสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องควบคู่กับการดาเนิน
มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการบอดเบือนและนาเสนอข้อมูลซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
1.3 กำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ
1.3.4 พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงานในพื้นที่และการเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะทวิภาษา
1.5 กำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ
1.5.1 สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงานและประชากร
กลุ่มเสี่ยงโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส่งเสริมสถาบันครอบครัว สถานศึกษา สถานประกอบการหมู่บ้าน/
ชุมชนให้มีบทบาทสาคัญในการให้ความรู้ ความเข้าใจและปลูกฝังค่านิยมถูกต้องเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
2.5 กำรพัฒนำด้ำนคมนำคมและระบบโลจิสติกส์
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ
2.5.4 ส่ งเสริ มการพั ฒ นาศักยภาพด้ านการบริการ การผลิ ต บุคลากร รวมทั้งการขยาย
เครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์
2.7 กำรส่งเสริมกำรวิจัยและนวัตกรรม
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ
2.7.1 สนั บ สนุ น การวิ จั ย และนวั ต กรรมที่ ต อบสนองภาคการผลิ ต และบริ ก ารสาขา
ยุทธศาสตร์และสามารถนาไปใช้ประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาสาคัญเร่งด่วนของประเทศอย่างยั่งยืน รวมถึงการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมสาหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2.7.2 สนั บ สนุ น การวิจั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ งเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ เทคโนโลยี
นวัตกรรมและต้นแบบที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ให้กับชุมชน
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2.7.3 สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการวิจัยและนวัตกรรม นาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
ที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ไปใช้เพื่ออ้างอิง และ/หรือ ต่อยอด
2.7.4 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรวิจัย สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศและหน่วยงานภาครัฐในการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
2.7.5 ส่ งเสริ ม ให้ มี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นการวิ จั ย และนวั ต กรรมที่ เหมาะสม รวมทั้ ง
สนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการวิจัย และมาตรฐานอุตสาหกรรมตลอดจนส่งเสริมการผลิตและเพิ่มสัดส่วน
บุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการตามสาขายุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ
2.11 กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ
2.11.1 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง
2.11.2 ส่ งเสริ ม การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบการจั ด การความรู้ ภู มิ ปั ญ ญาไทย
โดยพั ฒ นาการเรี ย นรู้ แ ละความคิ ด สร้ างสรรค์ ของเยาวชน สร้างความตระหนั ก ให้ ป ระชาเรีย นรู้ คิ ด และท า
อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.13 กำรพัฒนำและยกระดับผลิตภำพแรงงำน
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ
2.13.1 ยกระดับ ฝี มื อและศั ก ยภาพแรงงาน โดยการมี ส่ ว นร่ว มของสถาบั น การศึ ก ษา
สถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาสมรรถนะแรงงานให้มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน มาตรฐานอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
3.1 กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัย
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ
3.1.1 ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้
การทางานและการดารงชีวิต ให้เหมาะสมกับประชากรแต่ละช่วงวัย
3.2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ
3.2.1 ส่งเสริมการพัฒ นาหลักสูตร การเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การพัฒ นาทักษะ ศิลปวัฒ นธรรม คุณธรรม พลศึกษา และคุณลักษณะที่จาเป็นสาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา พัฒ นากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ
การปฏิบัติจริง การสร้างสมรรถนะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาวิชาหรืออาชีพตามความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียน รวมทั้งเร่งรัดการยกระดับการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการศึกษาทุกระดับทุกประเภท
การศึกษา
3.2.2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบและมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบ
และกลไกลการทดสอบ การวัดและการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา
ทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาระบบคลังข้อสอบเพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ครอบคลุม
การวัดความรู้ ทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน รวมทั้งพัฒนามาตรฐานและระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ทั้งการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
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3.2.3 ส่ งเสริม การผลิ ต และพั ฒ นาคุ ณ ภาพครู คณาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ กษา
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายการผลิ ต และพั ฒ นาครู ตามความต้ อ งการใช้ ค รูทั้ งเชิ งปริม าณและคุ ณ ภาพพั ฒ นา
สถาบันการศึกษาที่เป็นหน่วยผลิตครูและสถานศึกษาที่เป็นหน่วยปฏิบัติการสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐานใน
สาขาวิชาที่สถาบันการศึกษาเชี่ยวชาญ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น
ผู้ ส นั บ สนุ น การเรี ย นรู้ (Facilitator) ผู้ ก ระตุ้ น แรงจู ง ใจ (Motivation) ผู้ ส ร้ า งแรงบั น ดาลใจ (Inspiration)
ผู้ให้คาปรึกษาและชี้แนะ (Coaching & Mentoring) และเพื่อแก้ปัญหาการสอนไม่ตรงวุฒิ สอนคละชั้น และการสอน
ในสาขาขาดแคลนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
3.2.4 ส่ งเสริ ม การผลิ ต และพั ฒ นาก าลั งคนที่ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศ
โดยพัฒ นาสถาบั น ระดับ อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาให้ ผลิตและพัฒ นากาลั งคนตามความเชี่ยวชาญและ
ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ส่งเสริมการผลิตและพัฒ นากาลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและตามนโยบาย
ของประเทศ รวมทั้งปรับหลักสูตรและการประเมินการศึกษาด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ ตลอดจน
สร้ างเครื อ ข่ายความร่ ว มมือ ในการผลิ ตและพั ฒ นากาลั งคนตามรูป แบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์ กรภ ายใน
และต่างประเทศ
3.2.5 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่ มี คุณ ภาพและมาตรฐาน เชื่อ มโยงผ่ านระบบเทคโนโลยี ดิ จิทั ล ที่ ทั น สมั ย รวมทั้ งการจั ด การศึ ก ษาทางไกล
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู ตลอดจนเสริมสร้างโอกาส
ให้ ผู้ เรี ย นรู้ มี ก ารเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลายและมี คุ ณ ภาพสนั บ สนุ น การบู ร ณาการโครงข่ า ยสื่ อ สารโทรคมนาคม
เพื่อการศึกษา และการบูรณาการฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.6 ส่งเสริมการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5ปี) การจัดการศึกษากลุ่มเฉพาะด้านเฉพาะทาง
และกลุ่มที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษในทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กทุก
สังกัด บูรณาการฐานข้อมูลและพัฒนาระบบติดตามเด็กออกกลางคันและเด็กที่ อยู่นอกระบบการศึกษา สร้างกลไก
ความร่ว มมือพั ฒ นาระบบการสะสมและเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาในระบบ นอกระบบการศึกษาตาม
อัธยาศัย และประสบการณ์จากการทางาน รวมทั้งปรับ ระบบการศึกษาให้ผู้เรียนสายสามัญและสายอาชีพเรียน
ข้ามสายได้ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายเอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรนำและสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่ำงยั่งยืน
5.2 กำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ
5.2.1 ส่งเสริมการลดการเกิดขยะมูลฝอยที่ต้นทาง เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตราย และการนาขยะไปใช้ประโยชน์รวมถึงตั้งพื้นที่
ต้นแบบในการลดและคัดแยกขยะ ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับได้ผลกระทบ
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ
6.1 กำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ
6.1.1 สนับสนุนการสร้างจิตสานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม
การรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต และประยุกต์หลัก
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ปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย งเป็ น เครื่ องมื อ และให้ ใช้ กั บ ทุ ก กลุ่ ม ในสั งคมสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ของนักการเมือง ข้าราชการ ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อการต่อต้านทุจริต เสริมพลัง
การมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต รวมถึงการตรวจสอบการดาเนินงาน
ของภาครัฐ
6.7 กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ
6.7.1 ปรับ ปรุงโครงสร้างหน่ว ยงานราชการให้ มีประสิทธิภ าพและขนาดที่เหมาะสม
มีการบริหารงานเชิงรุก มุ่งเน้นระบบการบริหารงานแนวใหม่ที่ทันสมัย คล่องตัว และเกิดความคุ้มค่า
6.7.2 พัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริต มีการวางระบบ
ตรวจสอบและประเมินผลตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและความคุ้มค่า รวมทั้งการลงโทษผู้กระทาผิดอย่างจริงจัง
ส าหรั บ แผนงานบู ร ณาการ เป็ น แผนงานที่ ด าเนิ น การให้ ส อดคล้ อ งตามยุท ธศาสตร์ช าติ
หรือยุ ทธศาสตร์ สาคัญ ที่คณะรัฐ มนตรีกาหนดให้ ห น่ว ยงานรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไป ร่วมกัน
วางแผน กาหนดเป้ าหมาย ตัวชี้วัด และแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ ายงบประมารณร่วมกัน เพื่อลดความ
ซ้าซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่าสามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ
และกาหนดให้การจัดทางบประมาณเป็นลักษณะ Project based จานวน 29 แผนงาน
1. การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
2. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
4. การป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
5. การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
6. การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
7. การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
8. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
9. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
10. การวิจัยและนวัตกรรม
11. การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
12. การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
13. การพัฒนาฝีมือแรงงานไปสู่ไทยแลนด์ 4.0
14. การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
15. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
16. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
17. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
18. การจัดการปัญหาที่ดินทากิน
19. การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
20. การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองกรับสังคมผู้สูงอายุ
21. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
22. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
23. การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561)

- 48 -

24. การป้องกัน ปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
25. การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
26. การอานวยความสะดวกทางธุรกิจ
27. การส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28. การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
29. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
11. ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
11.1 ผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล
กระทรวงศึกษาธิการ โดยทุกหน่วยงานในสังกัดได้ร่วมกันขับเคลื่ อนนโยบายรัฐบาล และเร่งรัด
ด าเนิ น การน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ ให้ บ รรลุ ผ ลตามเป้ า หมายที่ ก าหนด ซึ่ งในการขั บ เคลื่ อ นด าเนิ น การด้ า น
การศึ ก ษาครบรอบ 2 ปี (ระหว่ างวัน ที่ 12 กั น ยายน 2557 – 30 กั น ยายน 2559) มี ค วามก้ าวหน้ าในการ
ดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
นโยบำยที่ 1 กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์
1. จัดงำนเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ
และพระบรมวงศำนุวงศ์ ได้แก่ จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ภายใต้ชื่องาน “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน จัดงาน
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบ รมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี ม หามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี พระราชทานจั ก รยานแก่ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษา
และมัธยมศึกษาที่ยากจนและด้อยโอกาส เนื่ องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี 2559 และจัดทาสารานุกรมการศึกษา
ร่วมสมัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น
2. ขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และกำรส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น โครงกำรอั น เนื่ อ ง
มำจำกพระรำชดำริ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2550 จนถึงปี พ.ศ. 2558 มีสถานศึกษาแบบอย่างรวมทั้งสิ้น 21,117 แห่ง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งด้ า นการศึ ก ษา จ านวน 121 แห่ ง (ข้ อ มู ล ณ เดื อ นมิ ถุ น ายน 2559) ทั้ งนี้ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลการดาเนินงานที่สาคัญดังนี้
1) พั ฒ นา “สถานศึ ก ษาพอเพี ย ง” ให้ เป็ น “ศู น ย์ ก ารเรีย นรู้ต ามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งด้ านการศึ ก ษา” โดยร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานอื่น ๆ ในการด าเนิ น งานการพั ฒ นาตามความเหมาะสม
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศสถานศึกษาพอเพียง จานวน 41 แห่ง ทั่วประเทศ
2) ส านั ก งาน กศน. ได้ เปิ ด ศูน ย์เรียนรู้ป รัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยงและเกษตรทฤษฎี ใหม่
ประจาตาบล ในพื้นที่ กศน.ตาบล/แขวง จานวน 7,424 แห่ง พร้อมกันทั่วประเทศ
นโยบำยที่ 2 กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานสาคัญหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมขับเคลื่อนงานตามนโยบายด้านการ
รักษาความมั่นคงของรัฐ และการต่างประเทศสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะ
การดาเนินงานด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ การพั ฒ นาการศึ ก ษาในพื้ น ที่ ช ายแดนที่ ติ ด กั บ ประเทศพื้ น บ้ า น พื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายฝั่ งทะเล
และเกาะแก่ง การส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีการดาเนินงาน
ที่สาคัญ ดังนี้
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1. กำรดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ ดาเนินงานสร้าง
ภูมิ คุ้ม กัน และป้ องกั น ยาเสพติด ในสถานศึกษา ปี 2559 ตามแผนประชารัฐร่ว มใจสร้างหมู่บ้ านชุม ชนมั่น คง
ปลอดภั ย ยาเสพติ ด พ.ศ. 2559 ซึ่ ง สาระส าคั ญ ของแผนประชารั ฐ ฯ ดั ง กล่ า ว ได้ มี ก ารก าหนดเ ป้ า หมาย
คือ หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ 81,905 แห่ง โดยดาเนินงาน ดังนี้
1) กำรจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ เพื่อรองรับแผนป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติ ด ในหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน ภายใต้ ป ฏิ บั ติ ก ารประชาร่ ว มใจ ต้ า นภั ย ยาเสพติ ด ปี 2559
ได้กาหนดเป้าหมายสถานศึกษา เป็น 2 กลุ่ม คือสถานศึกษาในพื้นที่ที่มีปัญหารุนแรงและสถานศึกษาในพื้นที่
มีปัญหาเบาบางถึงปานกลาง
2) กำรกำหนดแนวทำงแก้ไขปัญหำผู้เสพ ผู้ติดยำเสพติดในสถำนศึกษำ (นักเรียน/นักศึกษำ)
3) กำรขับเคลื่อนแผนงำนและงบประมำณที่สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
ยำเสพติด (ป.ป.ส.) จัดสรรให้กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสิ้น 108,856,000 บาท
2. แก้ ไขปั ญ หำกำรใช้ ค วำมรุ น แรงในจั งหวั ด ชำยแดนภำคใต้ น้ อ มน ายุ ท ธศาสตร์ เข้ าใจ
เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมสันติสุข เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้าง
ขวัญกาลังใจและช่วยเหลือเยียวยา ควบคู่กับการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
3. เสริมสร้ำงควำมร่วมมือและควำมสัมพันธ์ด้ำนกำรศึกษำกับนำนำประเทศ ให้การต้อนรับและหารือ
ประเด็นความร่วมมือด้านการศึกษากับผู้แทนประเทศต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางการศึกษา และนากลไก
ทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย
นโยบำยที่ 3 กำรลดควำมเหลื่อมลำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ
กระทรวงศึกษาธิการได้ ขับเคลื่ อนการดาเนินงานเพื่ อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ กั บประชาชนอย่ างต่ อเนื่ อง ภายใต้ การบู รณาการความร่ วมมื อกั บหน่ วยงานในสั งกั ดและหน่ วยงานภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการดาเนินงาน ดังนี้
1. กำรลดควำมเหลื่ อ มล ำทำงกำรศึ ก ษำ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ว างแผนยุ ท ธศาสตร์
การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทาหน้าที่วางแผนดาเนินการและรายงานผลการดาเนินงานตาม
นโยบายด้ า นการลดความเหลื่ อ มล้ าทางการศึ ก ษา และแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ น 10 ชุ ด ลงไป
ในระดับพื้นที่ เพื่อร่วมดาเนินการภายใต้ 4 กลยุทธ์ คือ 1) ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
เสมอภาค และยุ ติ ธ รรม 2) พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรี ย นทุ ก ระดั บ ทุ ก กลุ่ ม และทุ ก ประเภท 3) พั ฒ นาระบบ
การพั ฒ นาครู และบุ คลากรทางการศึก ษา 4) พั ฒ นาระบบการสนับ สนุน การจัด การศึก ษา และ 3 มาตรการ
คือ ประกันโอกาส ประกันคุณภาพ และประกันประสิทธิภาพ
 มำตรกำรประกั น โอกำส มำตรกำรประกั น คุ ณ ภำพ และมำตรกำรประกั น สิ ท ธิ ภ ำพ
โดยสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ อนุ บ าลจนจบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ซึ่ ง ได้ จั ด สรร
งบประมาณเพื่อสนับ สนุนค่าใช้จ่ายให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ รวม 3 หมื่นกว่าโรงเรียน ทั้งค่าจัดการเรียนการสอน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าหนังสือเรียน ตลอดจนค่าเสื้อผ้าทาให้นักเรียนได้รับประโยชน์
รวม 7,24,166 คน จาแนกเป็นรายสังกัด
 กำรรับรองควำมรู้ ตำมมำตรฐำนวิชำชี พครู ซึ่งส านั กงานเลขาธิการคุ รุสภา ได้ด าเนิ นการ
รับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รวมทั้งรับรองความรู้ในการเข้าสู่วิชาชีพ
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 โครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน (กศน. ฝึกอำชีพให้ประชำชน หนึ่งคนหนึ่งอำชีพ) สานักงาน กศน.
ดาเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ซึ่งจัดกิจกรรมฝึกอาชีพในรูปแบบของกลุ่มสนใจ และในรูปแบบชั้นเรียน
วิ ช าชี พ (ระยะสั้ น และระยะยาว) เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อาชี พ มี ช่ อ งทางในการประกอบอาชี พ มี ร ายได้
มีคุณ ภาพชีวิตดีขึ้น โดยการสร้างอาชีพใหม่ต่อยอดอาชีพเดิม หรือทาเป็นอาชีพเสริมได้ ซึ่งผลการดาเนินงาน
สามารถจัดหลักสูตรให้ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพได้ จานวน 5 หลักสูตร ได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
และบริการ ความคิดสร้างสรรค์ และกลุ่มอาชีพเฉพาะทาง และมีผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ 276,486 คน
2. พัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ สตรี และเด็ก
1) กำรพัฒนำ กศน.ตำบล เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้างและกระจาย
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน
2) กำรยกระดั บ กำรศึก ษำให้ กับ พนั ก งำนรั กษำควำมปลอดภั ย (รปภ.) ให้ จ บกำรศึก ษำ
ระดั บชันมัธยมศึกษำตอนต้ น ได้กาหนดแนวทางการยกระดับการศึกษาให้ กับพนักงานรักษาความปลอดภัย
(รปภ.) ให้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ไว้ 2 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 การเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ ใช้เวลาเรียน 2 ภาคเรียน แนวทางที่ 2 การประเมินเทียบระดับการศึกษา ใช้เวลาประเมิน
1 ภาคเรียน (6 เดือน) ผลการดาเนินงาน มีพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ที่สมัครเข้ายกระดับการศึกษา
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 2,782 คน แบ่งเป็น (1) แบบพบกลุ่ม จานวน 1,929 คน (2) แบบทางไกล
จานวน 116 คน และ (3) เทียบระดับการศึกษา จานวน 737 คน
3. กำรดำเนินงำนโครงกำร 1 อำเภอ 1 ทุน โดยสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศแก่นักเรียน นักศึกษาไทย ยั่งยืน สาหรับผลการดาเนินงานโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2558
มีผู้เข้าร่วมโครงการ รวม 4 รุ่น จานวน 3,093 คน
นโยบำยที่ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างคุณ ภาพของคนไทยให้ ส ามารถเรียนรู้ พั ฒ นาตนได้เต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดารงชีพได้โดยมีความใฝ่รู้และมีทักษะที่ เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สามารถดารงตนได้
อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยดาเนินงานสาคัญดังนี้
1. กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
1) โครงกำรลดเวลำเรี ย นเพิ่ ม เวลำรู้ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นเรี ย นในห้ อ งเรี ย นน้ อ ยลง แต่ เรี ย น
นอกห้ อ งเรี ย นมากขึ้ น และเพิ่ ม เวลาเพื่ อ จั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ างสมอง (Head) คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม (Heart)
ทักษะ (Hand) รวมทั้งสุ ขภาพ (Health) และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งในปีการศึกษา 2558
มีโรงเรียนนาร่อง 4,100 โรง ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จานวน 3,831 โรง ในสังกัด สช. 161 โรง
และสังกัด อปท. 108 โรง ในปี การศึกษา 2559 ขยายผลโรงเรียนเพิ่มเติมเป็น 15,897 และในปี 2560 มีแผน
ดาเนินการต่อเนื่องอีกใน 30,686 โรงเรียน และจะดาเนินการครบทุกโรงเรียน ในปี 2564
2) โครงกำรแก้ปัญหำนั กเรียนอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ ประกาศให้ “ปี 2558 เป็นปีแห่งการ
ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ” โดยกาหนดให้นักเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ตามแนวทางการ
ส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนแบบแจกลูกสะกดคา การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง
(Brain-based Learning: BBL) จัดทาแผนการเรียนรู้กลางและจัดทาต้นฉบับหนังสือคู่มือการใช้หนังสือเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พัฒนาวิธีการสอนภาษาไทยโดยใช้ภาษาถิ่นร่ว มจัดการเรียนรู้ ผลิตสื่อวีดิทัศน์การสอน
ภาษาไทย-ท้องถิ่น เพื่อเตรียมการขยายผลครูต้นแบบการสอน โดยใช้ช่องทาง DLIT ในการยกระดับการเรียนการ
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สอนแก่เด็กพื้นที่แนวชายแดน พื้นที่สูง และพื้นที่พิเศษ และจากการติดตามประเมินผลพบว่า นักเรียนอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง มีจานวนลดลงดังต่อไปนี้ และการดาเนินการในระยะต่อไป มีเป้าหมายในปี
2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้
3) ยกระดับมำตรฐำนกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ โดยพัฒนำครูแกนนำด้ำนกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษ เพื่อรองรับ การก้าวเข้าสู่ ป ระชาคมอาเซียนได้ดาเนินการพัฒ นาแอปพลิเคชัน “Echo English”
จัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตร Echo Hybrid ที่มีการนาร่องไปใช้ในปีแรก
6 โรงเรียน และมีเป้าหมายพัฒนาไปยังโรงเรียนกว่า 10,000 แห่ง ในปี 2559 พัฒนาครูแกนนาด้านการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษด้วยค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Boot camp) จานวน 350 คน และจะมีการขยายผลการ
พัฒนาไปยังครูใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ อันจะส่งผลถึงการพัฒนาไปยังนักเรียนในโรงเรียนที่ครูแกนนาปฏิบัติการ
สอน ประมาณ 35,000 คน จัดตั้งศูนย์พัฒนาครูแกนนาด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค
(Boot Camp) จานวน 8 ศูนย์
4) ขยำยผลโครงกำรพัฒ นำคุณ ภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (Distance Learning
Television : DLTV) ขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance
Learning Television: DLTV) ได้จัดการเรียนการสอนตามแนวทางพระราชดาริภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม (Distance Learning Television: DLTV) เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาขาดแคลนครู
ลดความเหลื่ อมล้า และสร้างโอกาสทางการศึกษา ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการ DLTV ในปี 2538-2557 มีโรงเรียน
เข้าร่วมโครงการ 6,000 แห่ง ปี 2558–2559 ได้ขยายโครงการฯ ในโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้นเป็น 15,369 แห่ง
5) โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรสอนแบบบูรณำกำรข้ำมกลุ่มสำระวิชำ (STEM Education
โดยในปี 2557 ดาเนิ น การกิจกรรมสะเต็มศึกษา ในสถานศึกษา จานวน 245 โรงเรียน และปี 2558 – 2559
ดาเนินการขับเคลื่อนหลักสูตร STEM Education ในสถานศึกษาจานวน 2,495 โรงเรียน
2. กำรปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับควำมจำเป็นของผู้เรียน
โดยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และการขยายเวลาดาเนินงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
3. ให้ องค์กรภำคประชำสั งคม ภำคเอกชน องค์ กรปกครองท้ องถิ่นและประชำชนทั่ วไปมีโอกำส
ร่วมจัดกำรศึกษำ โดยส่งเสริมกลไกประชำรัฐของกระทรวงศึกษำธิกำร โดยควำมร่วมมือ “สำนพลังประชำรัฐ ด้ำน
กำรศึกษำพืนฐำนและ กำรพัฒนำผู้นำ” ด้ำนกำรศึกษำพืนฐำนและกำรพัฒนำผู้นำ” ได้ร่วมกับ 15 บริษัทเอกชน
4 ภาคประชาสังคม และ 2 กระทรวง ดาเนินการโครงการโรงเรียนประชารัฐในทุกตาบลๆ ละหนึ่งแห่ง โดยกาหนด
เป้าหมาย 7,424 โรงเรียน และยกระดับวิชำชีพอำชีวศึกษำ (Competitive Workforce) ได้มีการลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 13 องค์กร และภาคประชาสังคม
4. พั ฒนำคนทุ กช่ วงวั ยโดยส่ งเสริ มกำรเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ต ส่ งเสริมการจั ดการศึ กษานอกระบบ
และการจั ดการศึ กษาตามอั ธยาศั ย โดยปรับ ปรุ งหลั ก เกณฑ์ จั ด การศึ ก ษานอกระบบระดั บ พื้ น ฐาน ยกระดั บ
การศึกษาของพนักงานรักษาความปลอดภัย ส่งเสริมการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนในทุก โดยมีประกาศจัดตั้ง
แหล่งการเรียนรู้ใน กศน. ตาบล จานวน 7,424 แห่ง
5. เร่ งผลิ ต และพั ฒ นำก ำลั งคนเพื่ อ ตอบสนองควำมต้ องกำรพั ฒ นำประเทศ โดยส่ ง เสริ ม
กำรอำชีวศึกษำ และเร่งผลิตและพัฒนำกำลังคนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรพัฒนำประเทศ โดยการควบรวม
อาชีวะรัฐเอกชน จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดการศึกษาวิชาชีพ “ทวิวุฒิ ” ส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน สู่ความเป็ น เลิ ศเฉพาะด้าน พัฒ นาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิช าชีพ ส่งเสริมการผลิ ต
กาลังคนในระดับอุดมศึกษา รองรับความต้องการของประเทศ โดยจัดทาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2558โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทางาน (Work Integrated Learning : WIL)
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และวำงแผนร่วมกับหน่วยงำนผู้ใช้บัณฑิตจัดทำโครงกำรผลิตกำลังคนรำยสำขำเพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
จัดกำรศึกษำในวิทยำลัยชุมชน ส่งเสริมกำรฝึกทักษะฝีมือด้ำนอำชีวศึกษำ
6 กำรพัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ โดยกำรผลิตและพัฒนำครู
โดยจัดทำโครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นระหว่างหน่วยงานที่ใช้ครู ได้แก่ สพฐ. สอศ. กทม.
และ กศน. ที่จัดสรรอัตราเกษียณ 25% พัฒนาปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขปัญหาหนี้สินครู ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูให้ครบทุกแห่งภายในปี 2560
โดยได้ ส ารวจบ้ านพั กครู ทั้ งหมด พบว่ า มี จ านวนทั้ งสิ้ น 44,359 หลั ง ในจ านวนนี้ อยู่ ในสภาพที่ ดี ไม่ ต้ องซ่ อม
จานวน 27,422 หลัง มีสภาพที่จาเป็นต้องซ่อมแซม จานวน 12,928 หลัง และขณะนี้มีการซ่อมแซมไปแล้ว 2,345 หลัง
การส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
7. ส่ งเสริม เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่ อกำรศึ กษำ โดยกำรพั ฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
โดยยึดถือภำรกิจ และพืนที่ปฏิบัติงำนเป็นฐำน ด้วยระบบ TEPE Online
นโยบำยที่ 5 กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และสุขภำพของประชำชน
กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการวางรากฐาน พัฒนา และส่งเสริม
ความเข้ มแข็ งให้ แก่ การให้ บ ริ การด้ น สาธารณสุ ขและสุ ขภาพของประชาชน โดยเน้ น ความทั่ วถึ ง มี คุ ณ ภาพ
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการดาเนินงาน ดังนี้
1. ส่ งเสริ มกำรกี ฬำเพื่ อสุ ขภำพ ใช้ กี ฬำเป็ นสื่ อในกำรพั ฒ นำลั กษณะนิ สั ยเยำวชน โดยลงนาม
ความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ “ฟีฟ่าเพื่อสุขภาพเด็กอายุ 11 ปี การศึกษาสุขอนามัยโดยใช้ฟุตบอลเป็นสื่อ
สาหรับเด็ก” ความร่วมมือโครงการห้องเรียนกีฬา โดยร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2. พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์และสำธำรณสุข โดยจัดให้มีบุคลากร
และเครื่องมือที่ทันสมัย โดยได้ลงนามความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
นโยบำยที่ 6 กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ
เพื่อเพิ่มขีดควำมเพิ่มขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
1. จัดตั งศู นย์บ่มเพำะวิสำหกิจ ปัจจุบันมีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University
Business Incubator : UBI) จานวน 72 แห่ง ทั่วประเทศ ดาเนินการด้วยระบบเครือข่าย 9 เครือข่าย
2. ส่งเสริมบทบำทและพัฒนำศักยภำพในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ โดยสถาบันระหว่างประเทศ
เพื่ อ การค้ า และการพั ฒ นา (International Institute for Trade and Development : ITD) ด าเนิ น การ
ผ่านโครงการและกิจกรรมฝึกอบรม ประชุม และสัมมนาด้านการค้าและการพัฒ นา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นโยบำยที่ 7 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน
กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีการดาเนินงาน
สาคัญ ดังนี้ จัดการประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียนและการ
ดาเนิ นการภายหลังปี 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประกาศความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการในการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน และการยกระดับคุณ ภำพภำษำอังกฤษ รัฐบาลได้ให้ความสาคัญของการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษให้เป็นนโยบายเร่งด่วนของชาติ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการพัฒนาแนวทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ปรั บ ปรุ งหลั กสู ตร และการพั ฒ นาครู ผ่ านกิ จกรรมหลั ก คื อ Echo English” : แอพพลิ เคชั่ น เพื่ อ การเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษของคนไทย “Boot Camp” : การพัฒนาครูแกนนาด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
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นโยบำยที่ 8 กำรพั ฒ นำและส่ งเสริ ม กำรใช้ป ระโยชน์ จ ำกวิท ยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิ จั ย
และพัฒนำ และนวัตกรรม
กระทรวงศึกษาธิการให้ความสาคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรมเพื่อนาไป
สู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย โดยดาเนินการ ดังนี้
1. ส่งเสริมกำรวิจัยในอุดมศึกษำและกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยวิจัยแห่งชำติ
1) สนับสนุนกำรดำเนินกำรวิจัยของสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ ดาเนินการโครงการวิจัยต่อเนื่อง จานวน
45 โครงการ และมีแผนดาเนินโครงการวิจัยใหม่ประจาปี 2559 จานวน 15 โครงการ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ ในวารสาร
วิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ จานวน 49 เรื่อง และแสดงผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการจานวน 50 เรื่อง
2) กำรมอบรำงวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงำนตีพิมพ์และถูกอ้ำงอิงในฐำนข้อมูล ISI Web of Science
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ร่วมกับสานักพิมพ์ Thomson Reuters เจ้าของฐานข้อมูล ISI Web of Science ได้จัด
พิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ให้กับคณาจารย์และนักวิจัยไทยในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตีพิมพ์และถูกอ้างถึงสูงใน
ฐานข้อมูล ISI Web of Science จานวน 22 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 13 แห่ง
2. พั ฒ นำและส่งเสริมผู้มีค วำมสำมำรถพิ เศษด้ำ นวิทยำศำสตร์ คณิ ตศำสตร์แ ละเทคโนโลยี
บู รณำกำร การยกระดั บการพั ฒ นาและส่ งเสริ ม นั กเรี ยนที่ มี ความสามารถพิ เศษ ด้ านวิ ทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
และเทคโนโลยี พัฒนาและขยายผลอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาหรับเยาวชน พัฒนากาลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์ ระยะ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
3. ควำมร่ วมมื อ ด้ ำ นกำรวิ จั ย และพั ฒ นำ โดยการพั ฒนานั กวิจัยด้ านยุทโธปกรณ์ กั บกองทั พบก
โดยส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษาลงนามบั นทึ กข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่ งเสริมและสนั บสนุ น
การพัฒนานักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์กับกองทัพบก และพัฒนางานวิจัยดาเนินงานในรูปแบบ “ภาคีสถาบันอุดมศึกษา/วิจัย
เพื่อการวิจัย”
นโยบำยที่ 10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกันปรำบปรำม
กำรทุจริต และประพฤติมิชอบในภำครัฐ
กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ดังนี้
1. กำรใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย และกำรป้องกันกำรทุจริตคอรัปชั่น จัดตังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ให้บริกำรประชำชนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น สายด่วน 1579 ร่วมงำนวัน
ต่อต้ำนคอร์รัปชันสำกล (ประเทศไทย)
2. ปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลเน้น “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทย ไม่โกง” อบรมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สาหรับ
ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จัดโครงการ “ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กรของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา”
11.2 กำรดำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี
1) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 รับทราบร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการ
ในสถาบั น วิท ยาลั ย ชุม ชน กระทรวงศึ กษาธิก าร พ.ศ. .... รวม 21 ส่ ว นราชการ ที่ ส านั กงานคณ ะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
2) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 รับทราบแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษารับทราบแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการพัฒนาทรัพยากร
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มนุษย์และระบบการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และได้นา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูลในการยกร่างแผนการขับเคลื่อนดังกล่าว ภายใต้หลักการ
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และยึดหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม และการมีส่วนร่วม
3) มติคณะรัฐ มนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เห็ นชอบให้ กระทรวงศึกษาธิการได้รับ
การยกเว้น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 เรื่อง มาตรการบริหารและพัฒนากาลังคนภาครัฐ
(พ.ศ. 2557 – 2561) ในส่วนของการกาหนดเงื่อนไขในการจัดอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรการบริหารจัด การอัตรากาลังปกติ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เพื่อแก้ปัญหา
การขาดแคลนข้าราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยให้ ก.ค.ศ.จัดสรรอัตราว่างจากผลเกษียณอายุของข้าราชการ
ครูเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คืนให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสที่มีจานวน
นั กเรี ยนตั้ งแต่ 120 คนขึ้ นไป ที่ ตั้ งอยู่ ในพื้ นที่ ปกติ แต่ ประสบปั ญหาการขาดแคลนอั ตราก าลั งครู จ านวนทั้ งสิ้ น
922 แห่ง โดยจัดสรรอัตรากาลังครูให้ไม่มากกว่าอัตรากาลังครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. จานวน 1,085 อัตรา
12. อำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยของกระทรวงศึกษำธิกำร
12.1 พระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ำรรำชกำรกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร พ.ศ. 2546 มาตรา 5
กาหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
12.2 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 มาตรา 31 ระบุ “กระทรวงมีอานาจหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและกากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กาหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และ
การกีฬาเพื่อการศึกษา รวมทั้งติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย
กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกระทรวง หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง”
12.3. คำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 68 ง 21 มีนาคม 2559)
โดยได้ระบุเหตุผลข้อเท็จจริงถึงสภาพปัญหาสาคัญในการจัดการศึกษาของประเทศว่าเกิดจากการ สั่งการและการ
บริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นเอกภาพ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาให้สามารถ
ขั บ เคลื่ อ นได้ เกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด ต่ อ การพั ฒ นาประเทศ หั ว หน้ าคณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ จึ งมี ค าสั่ ง ฯ
ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นสาคัญ ดังนี้
1) ให้มีคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค
ประกอบด้วย รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ศึก ษาธิการ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นกรรมการตามลาดับ และมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ โดยให้มีอานาจหน้าที่กาหนดทิศทางในการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค
หรื อ จั งหวัด วางแผนเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของกระทรวง ศึ กษาธิก ารในระดั บ ภู มิ ภ าคหรือ จังหวั ด
และพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวง ศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด
2) ให้ยุบเลิกคณะกรรมกำรเขตพืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ
และกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และให้โอนอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ไปเป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
ของจังหวัดนั้นๆ
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3) ให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ.เขตพื นที่กำรศึกษำ ตำมกฎหมำยว่ำ ด้วยระเบียบข้ำ รำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และให้โอนอานาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ไปเป็นอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ของจังหวัดนั้นๆ
4) ในแต่ ล ะจั ง หวั ด ให้ มี ค ณะกรรมกำรศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด (กศจ.) ประกอบด้ ว ย
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ มีศึกษาธิการภาค
ในพื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ผู้ แ ทนส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ผู้ แ ทนส านั ก งานคณะกรรมการ
การอาชี วศึกษา ผู้ แทนส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ แทนส านั กงานคณะกรรมการการส่ งเสริม
การศึกษาเอกชน ผู้แทนสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีท่องเที่ยวและกีฬา
จั งหวั ด ท้ อ งถิ่ น จั งหวั ด ประธานสภาอุ ต สาหกรรมจั งหวั ด ประธานหอการค้ า จั ง หวั ด ผู้ อ านวย การส านั ก
พระพุ ท ธศาสนาจั ง หวั ด วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด ผู้ แ ทนข้ า ราชการครู ใ นท้ อ งถิ่ น และกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามลาดับ และมีศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการ
และเลขานุการ
ทั้ งนี้ ให้ กศจ. มี อ านาจหน้ าที่ ต ามที่ ได้ รับ โอนมาจากคณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
และอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา การกาหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท ประสานและส่ งเสริมการบริห ารและการจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
ในจังหวัด พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด กากั บ เร่งรัด ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด และวางแผน
การจัดการศึกษาในจังหวัด และพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา
12.4 ค ำสั่งหั วหน้ ำคณะรักษำควำมสงบแห่ งชำติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริห ารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 68 ง 21 มีนาคม 2559) โดยระบุ
เหตุผลเพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีเอกภาพ และสามารถประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษาของประเทศ โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้สอดรับกับแนวทางการบริหารงานโดย “ประชารัฐ” หัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติจึงมีคาสั่งฯ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นสาคัญ ดังนี้
1) ให้มีสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค จำนวนสิบแปดภำค สังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทาหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาค
และจังหวัด โดยการอานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงาน
ในสังกัด หน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆ การกาหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาค
ต่างๆ ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทางการพัฒ นาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึ กษาธิการ
และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งพัฒนาด้านอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามศักยภาพและโอกาสของ
บุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่ และกากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
2) ในแต่ ล ะจั งหวัด ให้ มีส ำนั กงำนศึ กษำธิ กำรจั งหวัด สังกัด สำนัก งำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมาย
กาหนด การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมาย สั่งการ กากับ
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เร่ ง รั ด ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานและสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด และประสานงานต่างๆ ในระดับจังหวัด
12.5 คำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15
ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม133 ตอนพิเศษ 136 ง 15 มิถุนายน 2559) โดยระบุเหตุผลเพื่อให้
สามารถลดความเหลื่ อมล้ า สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมในสั งคม แก้ปัญ หาความยากจน
ตลอดจนส่งเสริมการพัฒ นาทรัพยากรมนุ ษย์ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน รวมทั้งเพื่อเป็ น
หลักประกันความยั่งยืนมั่นคงและเพื่อให้สามารถจัดงบประมาณสนับสนุนได้อย่างต่อเนื่อง หั วหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติจึงมีคาสั่งฯ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นสาคัญ ดังนี้
1) ให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องตำมที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เตรียมการเพื่อให้เด็กเล็กก่อนวัย
เรียนได้รับการดูแล และพัฒนาทางร่างการ จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยส่งเสริมและสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการรับผิดชอบ
2) ให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำขันพืนฐำน ดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15 ปี ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษา (อนุ บ าล) ระดั บ ประถมศึ ก ษา จนถึ ง มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 หรื อ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือเทียบเท่า รวมถึงการศึกษาพิเศษแก่บุคคลที่มีความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง
และการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กที่ตกอยู่ในภาวะยากลาบากหรือสถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป ให้มีมาตรฐาน
และคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
3) ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี กาหนด
อั ต ราค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน 15 ปี เพื่ อ เสนอตามกระบวนการจั ด ท า
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นั ก เรี ย น ค่ า กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบ โดยให้
กระทรวงศึกษาธิการจัดทาหรือปรับ ปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาแทนและขยายผล แล้ว ให้ น าเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา ทั้งนี้ ให้อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เดิม ยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการกาหนดอัตราใหม่
12.6 คำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไข
ปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 154 ง 13 กรกฎาคม 2559)
โดยระบุเหตุผลเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป การศึกษาและธารงไว้ซึ่งความเป็นสถาบันวิชาการชั้นสูง
ของสถาบัน อุดมศึกษาแต่ล ะแห่ ง สามารถแก้ปัญ หาการผลิ ตบัณ ฑิตที่มีปัญหาด้านคุณภาพและไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคาสั่งฯ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นสาคัญ ดังนี้
1) กำรแต่ ง ตั งบุ ค คลให้ ด ำรงต ำแหน่ ง นำยกสภำสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำและกรรมกำร
สภำสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนด เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
มีประสิทธิภาพสูงสุด
2) ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรโดยคำแนะนำของคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
มีอานาจสั่งการให้สภาสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอุ ดมศึกษาที่มีปัญหาในกรณี ดังนี้ 1) จัดการศึกษาไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานหลั ก สู ต ร 2) จงใจหลี ก เลี่ ย งหรื อ ประวิงการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ ของ
สถาบันอุดมศึกษา 3) มีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต และ 4) เกิดปัญหาความขัดแย้งภายในสถาบันอุดมศึกษา
จนไม่สามารถแก้ไขได้ โดยให้ยับยั้งการรับนิสิตนักศึกษา ปิดหลักสูตร ยุติการจัดการศึกษา หรือดาเนินการอื่นใด
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3) ให้กำหนดมำตรกำรให้สถำบัน อุดมศึกษำแก้ไขเยียวยำควำมเดือดร้อนหรือเสียหำย
ให้แก่นิสิตนักศึกษำ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการดาเนินการตามกรณีข้างต้น โดยอาจให้สถาบัน อุดมศึกษาอื่นร่วม
ดาเนินการแก้ไขเยียวยาฯ ด้วยก็ได้
12.7 คำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 1/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงาน
บุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 7 ง 10 มกราคม 2560) โดยที่ปัจจุบัน
กระทรวงศึกษาธิการมี อ.ก.พ. กรม ที่ปฏิบัติห น้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง จานวนห้ าคณะ ตามที่กฎหมายว่าด้วย
ระเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารก าหนดไว้ แต่ ก ารด าเนิ น การในลั ก ษณะดั ง กล่ า วส่ ง ผลให้
การบริ ห ารงานบุ ค คลของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี ค วามแตกต่ า งและไม่ เป็ น เอกภาพในด้ า นมาตรฐานของ
การบริหารงานบุคคล นอกจากนี้ ในการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคยังมีปัญหาเกี่ยวกับ
อัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่ งศึกษาธิการภาค และรองศึกษาธิการภาค เพื่อรองรับการจัดตั้งสานักงาน
ศึ ก ษาธิ ก ารภาค ตามค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 11/2559 เรื่ อ ง การบริ ห ารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน จึงจาเป็นต้องกาหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมี อ.ก.พ.
ขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทาหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงเพียงคณะเดียว และให้มีการเกลี่ยอัตรากาลังในกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งเป็นศึกษาธิ การภาคและรองศึกษาธิการภาค อันจะทาให้สามารถขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ส่วนที่ 2
สำระสำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ของกระทรวงศึกษำธิกำร
การศึกษาวิเคราะห์ข้ อมูลบริบทที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกาหนดกรอบแนวคิด
ส าหรั บ การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารฉบั บ นี้
มี ข้ อ มู ล ส าคั ญ ประกอบด้ ว ย 1) นโยบายของรั ฐ บาล (พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี )
2) ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 3) นโยบายความมั่น คงแห่ งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564
4) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 5) นโยบายกระทรวงศึ กษาธิการ
6) จุ ด เน้ น เชิ ง นโยบายของรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (นายธี ร ะเกี ย รติ เจริ ญ เศรษฐศิ ล ป์ )
7) ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560–2579) 8) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2560–
2564) 9) กรอบแนวทางและยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
10) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 11) ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
12) อ านาจหน้ าที่ ต ามกฎหมายของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยผลการศึ ก ษาวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล และการระดม
ความคิดเห็น โดยเฉพาะการจัดทาเป้ าประสงค์หลักและตัวชี้วัดที่สอดคล้อง ได้จัดทาเป็นสาระสาคัญ เพื่อการ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ มีรายละเอียด ดังนี้
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศำสตร์
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้ำประสงค์หลัก
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยการมี มี ส่ ว นร่ ว ม
จากทุกภาคส่วน
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561)

- 59 -

กลยุทธ์
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบ
ที่หลากหลายสอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้ทันสมัย
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3. ส่งเสริมการพัฒ นาเนื้ อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิตสื่อการเรียน
การสอน ตาราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตาราเรียนอิเล็กทรอนิกส์
4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น
6. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการในการจัด
การศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา
7. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
8. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้ง ครูประจาการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้นและครูใน
สาขาวิชาที่ขาดแคลน
9. สร้างขวัญกาลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
10. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
11. เร่งผลิตและพัฒนากาลังคนสาขาที่จาเป็ นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
แพทย์ และพยาบาล
12. เร่ ง ผลิ ต และพั ฒ นาสมรรถนะก าลั ง คนด้ า นอาชี ว ศึ ก ษาให้ ทั น กั บ ความเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
13. ส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ ก ารอาชี ว ศึ ก ษา เร่ ง ปรั บ ค่ า นิ ย ม และวางรากฐานทั ก ษะอาชี พ ให้ แ ก่
ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ
15. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ
16. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
17. ประกัน โอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในทุกพื้นที่
ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ
18. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถี
ชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
19. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่าง
กว้างขวาง
20. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา
21. เร่ งพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ เอื้ อ ต่ อ การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ภาพ มี ค วาม
หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
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22. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัยและไม่ซ้าซ้อน
ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
23. พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงานผลของ
ฐานข้อมู ล โดยเชื่อมโยงข้อมูล การศึ กษาทุ กระดับ /ประเภทการศึกษา ให้ เป็ น เอกภาพ เป็ นปั จจุบั น และมี
มาตรฐานเดียวกัน
24. ผลิ ต และพั ฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต์ หรื อ สื่ อ การเรี ย นรู้ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ ผู้ เรี ย น สถานศึ ก ษา
และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
25. จั ดหาอุ ป กรณ์ /ทรัพ ยากรพื้ น ฐานด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศให้ กั บ ผู้ เรีย นอย่ างเพี ยงพอ ทั่ ว ถึ ง
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
26. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึ กษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรม
ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค /จังหวัด
27. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ /การเงินให้มีประสิทธิภาพ
28. ยกระดับ คุณ ภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณ ภาพชีวิต ลดความเหลื่ อมล้ า
สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
29. เร่ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด รั บ ชอบในการจั ด การศึ ก ษา รวมทั้ ง สนั บ สนุ น
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
30. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย /ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับ
องค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ
31. ส่ ง เสริ ม และขยายผลให้ ส ถานศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มี ค วามพร้ อ ม พั ฒ นาเป็ น
สถานศึกษานิติบุคคลในกากับ
ตัวชีวัดและค่ำเป้ำหมำย
ตัวชีวัด
1. ผลการประเมินระดับชาติในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการทดสอบ
ระดับชาติ (NT) มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
2. ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-net/V-net/
N-net) เพิ่มขึ้น
3. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละ 3

หน่วยงำน

ร้อยละ 3

สพฐ.

ร้อยละ 100

สป.(สช./กศน.)
สพฐ./สกอ./สอศ.

4. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษาของ
IMD ดีขึ้น จากปี 2559
5. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
6. ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านการประเมินตนเองระดับดีเยี่ยม

ดีขึ้น 2 อันดับ

สกศ.

7. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไปจาก สมศ.
8. ร้อยละของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษานาร่องมีการประเมินคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกร่วมกันด้วยระบบออนไลน์

ร้อยละ 85
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
ร้อยละ 85

สพฐ.

ทุกหน่วย
สป. (สช./กศน.)
สพฐ./สกอ./สอศ.

ทุกหน่วย
สอศ.
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ตัวชีวัด
9. ร้อยละของผู้บรรจุเข้ารับราชการครูตรงตามสาขาวิชาและภูมิลาเนา
ของอัตราเกษียณ
10. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาให้เป็น
ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ผู้กระตุ้นแรงจูงใจ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ
ผู้ให้คาปรึกษาและชี้แนะผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
11. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
12. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจ
ต่อระบบสวัสดิการและการบริหารงานบุคคล
13. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา
14. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา
ต่อสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม 4)
15. จานวนผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน
(สหกิจศึกษา)
16. จานวนผู้เรียนมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

ค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละ 25

หน่วยงำน

ร้อยละ 80

สพฐ./สกอ./
สอศ.

ร้อยละ 100

คส.

ร้อยละ 80

กคศ./สกสค.

ร้อยละ 80

สอศ./สกอ.

45:55

สป.(ศทก.)

ไม่ต่ากว่า
45,000 คน
13,100 คน

สกอ.

17. ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา
ระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรี
18. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิภาคีที่เพิ่มขึ้นต่อปี

ร้อยละ 30

19. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ได้รับ
การเผยแพร่/ตีพิมพ์
20. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
21. จานวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนากาลังคนกับองค์กร/หน่วยงานทั้ง
ในและต่างประเทศ
22. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ปี
23. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อายุ 15-17 ปี
24. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ขึ้นไป
25. ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการ
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจน

สกอ.

สสวท./มวส.
สพฐ. (รร.
จุฬาภรณ์/
รร.สังคีตฯ)
สกอ.

ร้อยละ 30
จากปีที่ผ่านมา

สอศ.

ร้อยละ 65

สกอ./สคพ.

ร้อยละ 65

สกอ./สอศ.

120 องค์กร/
หน่วยงาน
10.2 ปี
ร้อยละ 83

สอศ./สคพ.

ร้อยละ 57

สกศ.

ร้อยละ 100

สป.(สช./กศน.)

สกศ.
สป.(ศทก.)

/สพฐ./สอศ.
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ตัวชีวัด
จบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบัน
26. อัตราการเข้าเรียนก่อนประถมศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี
27. จานวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหลงเรียนรู้ที่จัดการศึกษา
ในรูปแบบ Life Long Learning
28. ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและ ปวส. เพิ่มขึ้น
29. ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมของสถานศึกษาที่มี
การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ DLIT และ DLTV
30. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว
ไม่ต่ากว่า 30 Mbps
31. จานวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศที่ทันสมัย /
เป็นปัจจุบัน
32. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
33. ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-net/V-net/
N-net) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น
34. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงาน
ทาหรือนาไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้
35. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน
36. จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดพัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษา
37. จานวนโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นเครือข่ายได้รับการบริหารจัดการเพื่อ
เข้าสู่โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน

ค่ำเป้ำหมำย

หน่วยงำน

ร้อยละ 80
จานวน
18,000,000 คน
ร้อยละ 65

สป.(ศทก.)
สป.(กศน.)
/สกอ.
สอศ./สกอ.

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3

สพฐ.

ร้อยละ 50
ของสถานศึกษา
4 ฐานข้อมูล

สป.(ศทก.)

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ร้อยละ 3

ทุกหน่วย

ร้อยละ 80

สป.(กศน.)/
สกอ.(วชช.)/
สอศ.
สป.(ศทก.)
สอศ.

74:26
3,042
องค์กร/หน่วยงาน
595 โรง

สป.(ศทก.)

สทศ.

สพฐ.
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