
 

    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธกิาร (เพื่อประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561) 
 

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

  
1. ควำมเป็นมำ 

ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546  

มาตรา 9 ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

(1)  ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
(2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลา 

และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 

(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ          
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน  
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการ
ให้เหมาะสม 

มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น 
“ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญ

เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน  รวมทั้งประมาณการรายได้
และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 

เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้วให้ส านักงบประมาณ
ด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว 

ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น” 

ส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท า
แผนการบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2547 ข้อ 8  ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่ง 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ภายในก าหนดเวลา 
ดังต่อไปนี้ 

“(2) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้จัดท าและเสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนเสนอค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีงบประมาณต่อไป” 

ในการนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยก าหนดให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ซึ่งจ าแนกวงเงินและรายละเอียดงบประมาณ
ออกเป็น 5 กลุ่ม ส่วน ประกอบด้วย 1) แผนงานบูรณาการ 2) แผนงานยุทธศาสตร์ 3) แผนงานบุคลากรภาครัฐ            
4) แผนงานพ้ืนฐาน และ 5) รายการค่าด าเนินการภาครัฐ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่งให้ส านักงบประมาณ ดังนั้น  กระทรวงศึกษาธิการโดยทุกหน่วยงานใน
สังกัดจึงได้ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้ขึ้น  
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เพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่กล่าวมา
ข้างต้น 
 

2. วัตถุประสงค์ของแผน 
2.1  เพ่ื อ ใช้ เป็ น กรอบ แน วท างและ เป้ าห ม ายการด า เนิ น งาน ภ าพรวมของกระท รวง  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และใช้เป็นกรอบทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในสังกัด ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดเอกภาพเชิงนโยบายของการปฏิบัติงาน 

2.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     
ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ 

2.3  เพ่ือให้ผู้บริหารทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

3. กรอบแนวคิดกำรจัดท ำแผน 

จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลบริบทที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดกรอบแนวคิด
ส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้  
มีข้อมูลส าคัญที่ศึกษา ประกอบด้วย 1) นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
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
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 7) ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ         
(พ.ศ.2560–2574)  8) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2560–2564) 9) กรอบแนวทาง     
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 10) ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 11) ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 12) อ านาจหน้าที่         
ตามกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. นโยบำยของรัฐบำล (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ  นำยกรัฐมนตรี) 
 ตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 

2557 โดยได้ก าหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 มาตรา 19  ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน  ด าเนินการให้มีการปฏิรูป
ด้านต่างๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ ดังนี้ 

นโยบายที่ 1  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์     
นโยบายที่ 2  การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
นโยบายที่ 3  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
นโยบายที่ 4  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
นโยบายที่ 5  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
นโยบายที่ 6  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
นโยบายที่ 7  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
นโยบายที่ 8  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

 การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
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นโยบายที่ 9  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์        
                 กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
นโยบายที่ 10  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน  

   ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
นโยบายที่ 11  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 
  กระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่มีภารกิจในการจัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา เพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการน าพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเจตนารมณ์        
ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีบทบาทหลักด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในข้อที่ 4 นโยบาย
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังเป็น      
ส่วนราชการที่ส าคัญในการร่วมขับเคลื่อนการด าเนินการตามนโยบายที่  1 การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์  นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ า
ของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข     
และสุขภาพของประชาชน นโยบายที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายที่ 7 การส่งเสริม
บทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร
และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และนโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

นโยบำยที่ 1 : กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม

ประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี
และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา                
และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์
ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่ค านึงถึงความรู้ส านึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก 
ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ
เพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา 
ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย
เป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 

นโยบำยที่ 2 : กำรรักษำควำมม่ันคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ 
2.1  ในระยะเร่งด่วน รัฐบำลให้ควำมส ำคัญต่อกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมกำรเมือง     

และควำมม่ันคงอำเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล    
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพ
ในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อ พิพาทต่างๆ และการ
แก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนา     
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เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ก าหนดให้ปัญหายาเสพติด 
การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระท าอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นปัญหา
เฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยง
ต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบ
แรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
 2.2  เร่งแก้ไขปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกั บผู้มีความคิดเห็น 
ต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม    
ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่      
ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 

นโยบำยที่ 3: กำรลดควำมเหลื่อมล  ำของสังคมและกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ 
ความเหลื่อมล้ าในสังคมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนทั้งหลาย   

ของประชาชนจึงมีนโยบายที่จะด าเนินการดังนี้ 
3.1 ในระยะเฉพำะหน้ำจะเร่งสร้ำงโอกำสอำชีพและกำรมีรำยได้ที่ม่ันคงแก่ผู้ที่เข้ำสู่ตลำดแรงงำน

รวมทั งสตรีผู้ด้อยโอกำสและแรงงำนข้ำมชำติที่ถูกกฎหมำยพร้อมทั งยกระดับคุณภำพแรงงำน โดยให้แรงงาน  
ทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐานทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูล
และการด าเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่และของประเทศ
โดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากข้ึน 

3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองการทารุณกรรม 
ต่อแรงงานข้ามชาติการท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็กและปัญหาคนขอทานโดยการปรับปรุงกฎหมาย
ข้อบังคับท่ีจ าเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 

3.5 เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน โดยสร้าง
ความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบ ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

3.6 จัดระเบียบสังคมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนทั่วไปโดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว 

นโยบำยที่ 4 : กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
  รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย   
มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 
  4.1 จัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้  โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบ          
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ  
การเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่  ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ ทัง้ในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
  4.2 ในระยะเฉพำะหน้ ำ จะปรับ เปลี่ ยนกำรจัดสรรงบประมำณ สนับสนุนกำรศึกษำ  
ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบ    
การกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือ ด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้
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เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้ งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน                 
โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
  4.3 ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชำชนทั่วไปมี
โอกำสร่วมจัดกำรศึกษำที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ กระจายอ านาจ
การบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพ        
และความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
  4.4 พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่  
ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร
ให้ เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้ เอ้ือต่อการพัฒนาผู้ เรียน 
ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา  การรับฟังความเห็นผู้ อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม         
และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 

4.5 ส่งเสริมอำชีวศึกษำและกำรศึกษำระดับวิทยำลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะ
ในท้องถิ่นท่ีมีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 

4.6 พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู              
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอนน าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน      
การสอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.7 ทะนุบ ำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศำสนำและศำสนำอ่ืนๆ  สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา 
มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 

4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม ภำษำไทยและภำษำถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความ
เป็นไทย น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

4.9 สนับสนุนกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ำน  และวัฒนธรรม
สากล  และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียน และเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

4.10 ปลูกฝังค่ำนิยมและจิตส ำนึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิดพ้ืนที่สาธารณะ
ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

นโยบำยที่ 5 : กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และสุขภำพของประชำชน 
5.2 พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วย แล้วจึงมารักษา       

สร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจาย
บุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น และให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการจ้าง
บุคลากรเพ่ือจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเป็นผู้ก ากับดูแล สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการ
พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข โดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและบุคลากร
ร่วมกันโดยมีข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 
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5.7 พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ และสำธำรณสุข โดยจัดให้มี
บุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย และให้มีความร่วมมือทั้งระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ และหน่วยงาน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในการป้องกันและรักษาโรคท่ีมีความส าคัญ 

นโยบำยที่ 6 : กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่ำงชำติเข้ำมำเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบ

จากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะท าได้ และสร้างสิ่งจูงใจ         
และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยว
อันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้  เช่น กลุ่มธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น น้ าพุร้อน ธรรมชาติ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน 
รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้
ความรู้ และเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพราคาเป็นธรรม 
ตลอดจนการอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว 

6.17 เพิ่มขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ให้เข้มแข็ง 
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพ่ิมองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ
ผลิตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและ   
การขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ 

6.18 ส่งเสริมภำคเศรษฐกิจดิจิทัลและวำงรำกฐำนของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่าง
จริงจังซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ซึ่งหมายรวมถึงการ
ผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรงทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัลอุปกรณ์
โทรคมนาคมดิจิทัลและการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอ่ืนๆโดยเฉพาะ    
อย่ างยิ่ งภาคสื่ อสารและบั นเทิ งตลอดจนการใช้ ดิ จิ ทั ลรองรั บการผลิ ตสิ นค้ าอุ ตสาหกรรมและการพั ฒนา                       
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานส าคัญ
ของประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง 

นโยบำยที่ 7 : กำรส่งเสริมบทบำทและใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน 
7.3 พัฒนำแรงงำนของภำคอุตสำหกรรมเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน  ทั้งแรงงาน

วิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติโดยค านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุ่มที่มี
ข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน เพ่ือใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน 

7.4 เร่งพัฒนำควำมเชื่อมโยงด้ำนกำรขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภำยในอนุภูมิภำคและภูมิภำค
อำเซียนโดยเร่งขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม    
แม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) แผนความร่วมมือ  
ทางเศรษฐกิจอิระวดี -เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือ
หลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนซึ่งจะช่วยสนับสนุน
ให้ความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในอาเซียนสัมฤทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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7.6 พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิ เศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่าย            
การคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุน    
ข้ามแดนโดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนนพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และสิ่งอ านวย     
ความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่องโดยในระยะแรกให้ความส าคัญกับด่านชายแดน 
ที่ส าคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึกและบ้านคลองใหญ่ซึ่งจะท าให้
ระบบขนส่งและโลจิสติกส์สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณ 
การเดินทางและการขนส่งที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

นโยบำยที่ 8 : กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจยัและพัฒนำ 
และนวัตกรรม 

8.1 สนับสนุนกำรเพิ่มค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศ เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1 
ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อให้
ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน และมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอ่ืนที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน 
และจัดระบบบริหารงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยให้มี
ความเชื่อมโยง กับภาคเอกชน 

8.2 เร่งเสริมสร้ำงสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอน ที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยง
ระหว่างการเรียนรู้กับการท างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปท างานในภาคเอกชน        
และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม มีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงาน       
และสถานศึกษาภาครัฐ 

8.3 ปฏิรูประบบกำรให้สิ่งจูงใจระเบียบและกฎหมำยที่เป็นอุปสรรคต่อกำรน ำงำนวิจัยและพัฒนำ
ไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือ 
กลุ่มจังหวัดเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจัยของรัฐและภาคเอกชน 

8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้ำงพื นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีด้ำนกำรวิจัย
และพัฒนำและด้ำนนวัตกรรม ซึ่ งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาที่ ส าคัญ ในการต่อยอดสู่การใช้ 
เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อมทันสมัยและกระจายในพ้ืนที่ต่างๆ เช่นการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการตั้งศูนย์วิเคราะห์ห้องปฏิบัติการสถาบันและศูนย์วิจัยเป็นต้น 

นโยบำยที่ 9 : กำรรักษำควำมม่ันคงของฐำนทรัพยำกรและกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์
กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงย่ังยืน 

ในปัจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ท าลายป่ามากขึ้นทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช และแร่ธาตุถูกท าลายหรือน าไปใช้ประโยชน์
ทางพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมากทั้ งปัญหาภาวะมลพิษโดยเฉพาะขยะประเภทต่างๆ 
ก็รุนแรงยิ่งขึ้นรัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสร้างสมดุลระหว่าง  
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดังนี้ 

9.5 เร่งรัดกำรควบคุมมลพิษทั งทำงอำกำศ ขยะ และน  ำเสียที่ เกิดจำกกำรผลิตและบริโภค       
เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชนโดยให้ความส าคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ         
เป็นล าดับแรกส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้าง
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สะสมในสถานที่ก าจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอย      
โดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการ        
การบริหารจัดการเป็นพิเศษโดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยก   
เป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน ส าหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบ
ก ากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้งรวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตราย     
ที่เกิดจากการรั่วไหลและการเกิดอุบัติเหตุให้ความส าคัญในการจัดการอย่างครบวงจรและใช้มาตรการทางกฎหมาย
และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 

นโยบำยที่  10 : กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่ มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกัน 
ปรำบปรำมกำรทุจริต  และประพฤติมิชอบในภำครัฐ 

10.5  ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก  
หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควรหรือเปิดช่องโอกาส    
การทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว       
ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 
 

2. ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการ

ยกร่างตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติ      
และมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อม
กันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน     
ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม
จิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา         
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ควำมม่ันคง  
 กำรมีควำมม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก

ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

 ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง
เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหาร
ประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

 สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง 
ครอบครัว มีความอบอุ่น 
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 ประชำชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 ฐำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
ควำมม่ังคั่ง 
 ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศ

รายได้สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 
 เศรษฐกิจมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก

ประเทศสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็น
จุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาท
ส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

 ควำมสมบูรณ์ในทุนที่จะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา    
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ควำมย่ังยืน 
 กำรพัฒนำที่สำมำรถสร้ำงควำมเจริญ รำยได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

 กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่ำงยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

 ประชำชนทุกภำคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญ 6 ด้าน ได้แก่   
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด   

และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มี       
ต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

1.1  การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข  

1.6 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  

1.7 การปรับกระบวนการท างานของกลไก ที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
2 . ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่ 

การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็น ผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ โครงสร้าง
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พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

2.1 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่  การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง         
ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบน ของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐาน ของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร     
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการ               
ที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก 

2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนา วิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร  

2.4 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลาง ความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง       
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่ สอดคล้องกับศักยภาพ 

2.5  การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

3 . ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน   
ที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด วิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง          
กรอบแนวทางท่ี ต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้ สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  
3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ เรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง  
3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 
3.4 การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
3.5 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
4 . ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม เพ่ือเร่งกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทาง       
ที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
4.3 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่ เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
4.4 การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  

5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการ
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ป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็น
สังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 5.5 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้ พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ   เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม กับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  กระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

6.1  การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ หน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
6.2  การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
6.3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
6.4  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 

 

3. นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติ พ.ศ. 2558 – 2564 
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเป็นนโยบายระดับชาติ ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการ   

ด้านความมั่นคงของภาครัฐในระยะ 7 ปี โดยได้ประเมินสภาวะแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ สถานการณ์           
และความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคง น าไปสู่การก าหนดทิศทางหลักในการด าเนินการเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ได้ก าหนดล าดับความส าคัญ 
โดยพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบต่อความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ ซึ่งส่งผลต่อความอยู่รอดปลอดภัย
ของชาติและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในด้านต่างๆ และภูมิคุ้มกันของชาติในภาพรวมเป็น “เกณฑ์ส าคัญ”    
โดยก าหนดความส าคัญเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ และส่วนที่ 2 
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไปซึ่งการจัดสรรทรัพยากรจะให้น้ าหนักต่อนโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็น
แก่นหลักของชาติเป็นล าดับส าคัญในระดับต้น แต่ทั้งนี้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั้งสองส่วนต้องได้รับการ
ขับเคลื่อนไปพร้อมกัน เพ่ือให้เกิดภาพแห่งความส าเร็จโดยรวมและสามารถรักษาผลประโยชน์แห่งชาติได้อย่าง
ครบถ้วน ทั้งเสถียรภาพ ความเป็นปึกแผ่นของประเทศ และการมีจุดยืนที่ชัดเจนเหมาะสม ซึ่งจะท าให้ประเทศ     
มีเกียรติ และศักดิ์ศรี ในประชาคมโลกกรอบความคิดหลักในการก าหนดนโยบาย ได้ค านึงถึงค่านิยมหลักของชาติ
ซึ่งเป็นสิ่งที่คนในชาติจะต้องยึดถือและพึงรักษาไว้ร่วมกัน และผลประโยชน์แห่งชาติซึ่งเป็นความมุ่งประสงค์ของ
ชาติ ที่จะท าให้ค่านิยมหลักของชาติด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงต่อเนื่อง ค่านิยมหลักของชาติ ได้แก่ 1) มีความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ 2) เชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม มีเหตุมีผล เคารพสิทธิ 
เสรีภาพ หน้าที่ และหลักนิติธรรม 4) เห็นคุณค่าในคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริ ต และวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของสังคมไทย 5) เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และยอมรับความแตกต่างหลากหลายทาง
ความคิด ความเชื่อ อัตลักษณ์และวัฒนธรรม บนพ้ืนฐานของการยึดมั่นในความเป็นพหุสังคม 6) อยู่ร่วมกับ
ประชาคมโลกอย่างสันติ ด้วยมิตรภาพอันดี 

ผลประโยชน์แห่งชาติ  ได้แก่  1) การมี เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ 
2) การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ 3) การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 4) การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคม     
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 5) ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมี
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สุขของประชาชน 6) ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร  
7) ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ   
8) การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก  
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคมอาเซียน
และด าเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ” 

วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 2) เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ 
ศาสนาพระมหากษัตริย์  3) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง ความเป็นธรรมและความสมานฉันท์   
ในชาติ เพ่ือลดการเผชิญหน้า และการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ 4) เพ่ือให้จังหวัดชายแดนภาคใต้                 
มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง 5) เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาท
และความเข้มแข็ งของทุ กภาคส่วน ในการรับมือกับภัยคุกคามทุ กรูปแบบที่ กระทบกับความมั่ นคง 
6) เพ่ือให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร มีความมั่นคง ค วามยั่งยืน        
และมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยงจากผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ 
7) เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและวิกฤติการณ์ความมั่นคง 
อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ  8) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพในการป้องกันประเทศ สนับสนุนภารกิจ
ที่ไม่ใช่การสงคราม และสามารถผนึกก าลังของกองทัพกับทุกภาคส่วนในการเผชิญกับภัยคุกคามด้านการป้องกัน
ประเทศในทุกรูปแบบ 9) เพ่ือส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสันติในการอยู่ร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
กลุ่มประเทศอาเซียน ประชาคมโลก บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ และการด ารงเกียรติภูมิของชาติ 

นโยบำยควำมม่ันคง ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 นโยบายส าคัญเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของประเทศ 3 นโยบาย คือ         

1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 2) สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ และ 3) ป้องกันและแก้ไขการก่อ
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป 13 นโยบาย คือ  (1)  จัดระบบบริหารจัดการชายแดน
เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาข้ามพรมแดน (2) สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ     
(3) ปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (4) จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนี เข้าเมือง                 
(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน (6) เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
คอร์รัปชัน (7) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ (8) รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (9) เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร (10) พัฒนาระบบ       
การเตรียมพร้อมแห่งชาติเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ (11) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกัน
ประเทศ (12) พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ และ (13) เสริมสร้างดุลยภาพในการด าเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
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4. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (2560-2564)   
กรอบวิสัยทัศน์ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี  ซึ่งเป็น
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เ พ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน    
ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12        
(พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก าหนดสาระส าคัญไว้ ดังนี้    

วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา        
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

กำรก ำหนดต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น  ประเทศไทย  
เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้าน  การขนส่งและโลจิสติกส์          
ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำในมิติหลัก ๆ ประกอบด้วย 6 เป้าหมาย ดังนี้ 
1.  คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
2.  การลดความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจน 
3.  ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
4.  ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่ งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่ เป็นมิตร             

กับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงอาหาร พลังงาน และน้ า 
5.  มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย ส ามัคคี  สร้างภาพลักษณ์ ดี            

และเพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย 
6.  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ

และมีส่วนร่วมจากประชาชน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์   ให้ความส าคัญกับการวางรากฐาน  

การพัฒนาคนให้มีความ สมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะ       
ทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้  
และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็วบนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคม         
ที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนา
ทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

1. วัตถุประสงค์  
1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 

2. เป้ำหมำยและตัวชี วัด 
2.1 เป้ำหมำยกำรพัฒนำ  

2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน  
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2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้  
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2.1.5 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 
โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 

2.2 ตัวชี วัด  
เป้ำหมำย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม 
ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม 

จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
เป้ำหมำย 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถเพิ่มขึ น 
ตัวชี้วัด 2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ  
ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ตัวชี้วัด 2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมขึ้น  
ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 2.3 วัยแรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน และมี

ทักษะทาง การเงินเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  
ตัวชี้วัด 4 ผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อปี 
เป้ำหมำย 3 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล และมีควำมสำมำรถ 

เรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500  
ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการอ่านหาความรู้เพ่ิมขึ้น  
ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 85  
ตัวชี้วัด 3.4 แรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพ่ือขอรับวุฒิ ปวช. และ 

ปวส. เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี  
เป้ำหมำยที่ 5 สถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ 

เพิ่มขึ นโดยเฉพำะสถำบันครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันทำงศำสนำ ชุมชน สื่อมวลชน และ ภำคเอกชน  
ตัวชี้วัด 5.2 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีการปฏิบัติตามหลักค าสอนทางศาสนาเพ่ิมขึ้น  
ตัวชี้วัด 5.3 ธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ิมขึ้น 

3. แนวทำงกำรพัฒนำ  
3.1  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม  มีวินัย จิตสำธำรณะ และพฤติกรรม   

ที่พึงประสงค์  
3.1.1 ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพ่ึงพาตัวเอง มีความ 

ซื่อสัตย์ มีวินัย มีจริยธรรม คุณธรรม มีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจ าวัน และให้พ่อแม่
หรือผู้ปกครองเป็นแบบอย่างท่ีดีให้เด็กสามารถเรียนรู้และยึดถือเป็นต้นแบบในการด าเนินชีวิต  

3.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ 
ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง 
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3.1.6 ผลักดันให้มีการน าวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ไปใช้ปฏิบัติจนให้เป็น 
คุณลักษณะที่ส าคัญของคนในสังคมไทย อาทิ การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย การท างาน
เป็นทีม การเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง การท างานอย่างกระตือรือร้น 

3.2  พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ  
3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม  

1) ให้ความรู้แก่พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กในเรื่องการมีโภชนาการที่ เหมาะสม วิธีการ   
เลี้ยงดูเด็กที่จะกระตุ้นพัฒนาการเด็กในช่วง 0-3 ปีแรก รวมทั้งสนับสนุนให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน    

2) ก าหนดมาตรการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานให้พ่อแม่สามารถ  
เลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตนเอง ทั้งการจูงใจให้สถานประกอบการจัดให้มีการจ้างงานที่ยืดหยุ่น รณรงค์ให้ผู้ชาย ตระหนัก
และมีส่วนร่วมในการท าหน้าที่ในบ้านและดูแลบุตรมากขึ้น         

3) พัฒนาหลักสูตรการสอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการ และปรับปรุงสถานพัฒนา  
เด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะส าคัญด้านต่างๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะ      
ด้านความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมิน
ตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม      
และความเป็นมืออาชีพ 

3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด 
สร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน  

1) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสอดคล้อง
กับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย และเน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ 

2) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนา 
ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ      
การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต  

3) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาที่มุ่งการฝึก
ทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 

3.2.3 ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการ
ของตลาดงาน  

3) จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลและให้ค าปรึกษาในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่    
และอาชีพอิสระทั้งการจัดหาแหล่งเงินทุนและการตลาดที่เหมาะสม และให้สถาบันการศึกษาจัดท าหลักสูตร   
ระยะสั้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานและทักษะที่จ าเป็นส าหรับแรงงานกลุ่มนี้ 

3.2.4 พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานเพ่ิมข้ึน  
1) จัดท าหลักสูตรพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัย สมรรถนะ 

ทางกาย ลักษณะงาน และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในการท างานร่วมกันระหว่างรุ่น 
3.3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  

3.3.1 ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีขนาดและจ านวนผู้เรียนต่ ากว่า 
เกณฑ์มาตรฐานให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสมตามความจ าเป็นของพ้ืนที่            
และโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง  
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3.3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะน า 
และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับระบบประเมิน   
วิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียน
การสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง  

3.3.3 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ เข้าร่วม
ระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ีเลี้ยงให้ร่วมวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน 

3.3.4 ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน    
และผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งขยาย 
การจัดท าและการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น  

3.3.5 จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์ 
สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการ      
ทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก  

3.3.6 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต อาทิ 
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการ
ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.7  ผลักดันให้สถำบันทำงสังคมมีส่วนร่วมพัฒนำประเทศอย่ำงเข้มแข็ง  
3.7.2  ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนสามารถ  

เข้าถึงได้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการท าวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพ้ืนที่ 
4. แผนงำน โครงกำรส ำคัญ 

4.1 แผนงานการลงทุนพัฒนาเพ่ิมศักยภาพเด็กปฐมวัย  
4.2 แผนงานการสร้างความอยู่ดีมีสุขและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  
4.3  แผนงานการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม  

ยุทธศำสตร์ที่  2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล  ำในสังคม   ให้ความส าคัญกับ             
การด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและ  สาธารณสุข 
รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้  ขับเคลื่อน     
และผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้นโยบาย
แรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาส  ทางเศรษฐกิจ       
และสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือ  ที่เชื่อมโยง      
การเพ่ิมผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุน
ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม  การพัฒนาองค์กรการเงิน            
ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม    
เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพ้ืนที่และบูรณาการเพ่ือการลด      
ความเหลื่อมล้ า 

1. วัตถุประสงค์ 
1.2 เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 

2. เป้ำหมำย  
2.1  เป้ำหมำยที่ 2 เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรพื นฐำนทำงสังคมของภำครัฐ  



 

 

 

       แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ของกระทรวงศึกษาธกิาร (เพื่อประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2561) 
 

- 25 - 

2.2  ตัวชี วัด  
ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง)  ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับ    

ร้อยละ 90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม          
และระหว่างพื้นที ่ 

ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนน   
ร้อยละ 50 มีจ านวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่ และภูมิภาคลดลง  

3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
3.1 กำรเพิ่มโอกำสให้กับกลุ่มเป้ำหมำยประชำกรร้อยละ 40 ที่มีรำยได้ต่ ำสุดให้สำมำรถเข้ำถึง 

บริกำรที่มีคุณภำพของรัฐ และมีอำชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครอง          
ทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการพัฒนา
ทักษะฝีมือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได้โดย   

3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส        
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ้ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย การดูแล
นักเรียนยากจนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไป
ยังสถานศึกษา การให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียน  กลางคัน รวมถึง
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในพื้นที่ห่างไกล 

3.2 กำรกระจำยกำรให้บริกำรภำครัฐทั งด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข และสวัสดิกำร             
ที่มีคุณภำพให้ ครอบคลุมและท่ัวถึง 

3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกัน  
มากขึ้นระหว่างพ้ืนที่ โดย  

1) ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุ คลากรครูมีการกระจายตัวอย่ างมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งมาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทาง ความก้าวหน้า
ทางอาชีพที่ชัดเจน เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาครู  

2) สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยน าผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน  

3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน  

3.2.4 ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก-เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม พร้อมทั้ง ส่งเสริม
บทบาทของกลุ่มข้างต้นในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุน     
การพัฒนาประเทศ 

3.3 กำรเสริมสร้ำงศักยภำพชุมชน กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
กำรเงินฐำนรำกตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ มีสิทธิในกำร  
จัดกำรทุน ที่ดิน และทรัพยำกรภำยในชุมชม  

3.3.2 ส่งเสริมให้ เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และการถ่ายทอด           
องค์ความรู้ในชุมชนเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่และการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้งส่งเสริม 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน  
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3.3.3 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับ 
ชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster)         
ในพ้ืนที่กับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกันพัฒนาความรู้
ในเชิงทฤษฎีและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพ่ือสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการประกอบ  ธุรกิจ       
การสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการท่องเที่ยว       
เชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว 

4. แผนงำน โครงกำรส ำคัญ 
4.1 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาในพ้ืนที่ห่างไกลอย่างครอบคลุม  

4.1.1 โครงการ Free Wifi เพ่ือการศึกษาทั่วประเทศ  
4.1.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามเด็ก  

4.2 โครงการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน   เน้นการพัฒนา  

และใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนา 
และยกระดับคุณภาพของก าลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ควบคู่  
กับการเพ่ิมผลิตภาพของฐานการผลิตและบริการเดิมรวมทั้งการต่อยอดการผลิตและบริการเดิมโดยใช้ดิ จิทัล          
และเทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากนั้น จะให้ความส าคัญกับการใช้ศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ การส่งเสริม     
การเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่ าอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาพ้ืนที่ เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนา                 
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการ          
ให้สามารถรองรับการแข่งขันที่เสรีขึ้น การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
รวมทั้งการสร้างสังคมผู้ประกอบการที่ผลิตได้ขายเป็น โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภค
อย่างรวดเร็วและมาตรฐานสากลของสินค้าและบริการที่สูงขึ้นรวมถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งพัฒนา
ระบบและกลไก ตลอดจนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือกระจายโอกาสเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและ ท้องถิ่นและแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ 

1. วัตถุประสงค์ 
1.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา 

2. เป้ำหมำยและตัวชี วัด 
2.2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
เป้ำหมำยที่ 1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้างความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ตัวชี วัดที่ 1.1 อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรอุตสาหกรรม และบริการ (นอกเหนือจากบริการ

ภาครัฐ) ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 4 5 และ 6 ต่อปี ตามล าดับ 
3. แนวทำงกำรพัฒนำที่มีควำมส ำคัญสูงและสำมำรถผลักดันสู่กำรปฏิบัติ 

3.2 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำร 
3.2.2  ภำคอุตสำหกรรม  

1) พัฒนำต่อยอดควำมเข้มแข็งของอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพปัจจุบันเพื่อยกระดับ
ไปสู่อุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั นสูง  

 1.1) ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ส าคัญของ ประเทศใน
ปัจจุบันให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าเพ่ือผลิตสินค้าที่รองรับความต้องการที่หลากหลาย ของผู้บริโภค โดยการ
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ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปรับกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการมุ่งเน้นที่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้มีทักษะ     
ขั้นก้าวหน้าเพ่ือต่อยอดฐานองค์ความรู้เทคโนโลยีเดิมไปสู่การใช้และพัฒนา เทคโนโลยีขั้นสูง การส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการ ผลิตมากขึ้น และสร้างมูลว่าเพ่ิมของ
สินค้าที่สูงขึ้นโดยการวิจัยและพัฒนา การใช้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และพ้ืนฐา นทางวัฒนธรรม              
และภูมิปัญญาไทย รวมทั้ งการส่ งเสริมการท างานร่วมกันอย่ างใกล้ชิด  ระหว่างสถาบันการศึกษา                    
และภาคอุตสาหกรรมทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมและเตรียมความ  พร้อมของบุคลากรที่จะเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรม โดยผ่านระบบการศึกษาทวิภาคีและสหกิจศึกษา หรือระบบอ่ืนที่เหมาะสม และด้านการวิจัย
และพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าที่เหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรมและ  สามารถต่อยอดเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ในปัจจุบันได้ 

1.2) สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการ เชื่อมโยง
ความร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ตลอดห่วงโซ่มูลว่าตั้งแต่ภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ    
อาทิ มาตรการจูงใจสถานประกอบการให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาบุคลากร/แรงงาน และท าการวิจัย     
และพัฒนาร่วมกัน โดยสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยและพัฒนามีบทบาทเป็นกลไก หลักในการ
เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างธุรกิจหรือสถานประกอบการต่างๆ ที่รวมตัวกันเป็นคลัสเตอร์ รวมทั้ง การสร้างกลไก
และระบบมาตรฐานที่มีการตรวจสอบย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการวัตถุดิบต้นน้ า      
ภาคเกษตรจนถึงบริการขนส่งและกระจายสินค้าปลายน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นอุปสงค์หรือ           
ความต้องการของตลาดเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันการสร้างมูลว่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่การผลิต 

2) วำงรำกฐำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมส ำหรับอนำคต 
2.1) วางแผนและพัฒนาก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต โดยต้องมีการ 

ก าหนดและขับเคลื่อนแผนการพัฒนาก าลังคนเพ่ือป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมอนาคตเป้าหมายทั้งระยะเร่งรัด         
และระยะยาวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยต้องประสานการท างานร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน 
การศึกษา และสถาบันวิจัยต่างๆ เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบสนองต่อการผลิตของอุตสาหกรรม
อนาคตอย่างทันท่วงที  โดยในระยะเร่งรัดต้องมีการก าหนดกลไกที่ชัดเจน แต่มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาทักษะ
ก าลังแรงงานกลุ่มที่อยู่ในอุตสาหกรรมในปัจจุบันและกลุ่มที่ก าลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม ให้มีทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญ  
ส าหรับอุตสาหกรรมอนาคต รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและระบบ 
การศึกษาเร่งรัดเพ่ือให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมอนาคตในระยะแรกได้อย่างทันการณ์  
ส าหรับการวางแผนพัฒนาก าลังวนในระยะต่อไป ต้องก าหนดกลุ่มก าลังคนเป้าหมาย รวมทั้งความรู้ ทักษะ      
และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการยกระดับความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมอนาคตที่ชัดเจนเพ่ือวางระบบ  
การพัฒนาบุคลากรส าหรับอุตสาหกรรมอนาคตที่มีประสิทธิผลอย่างแท้จริง 

3.2.3   ภำคพัฒนำภำคบริกำรและกำรท่องเที่ยว 
1) เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันในเชิงธุรกิจของภำคบริ กำร            

ทีมี่ศักยภำพ ทั งฐำนบริกำรเดิมและฐำนบริกำรใหม่เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่ำงเข้มแข็ง 
1.2) ยกระดับธุรกิจบริการที่มีแนวโน้มขยายตัวและมีศักยภาพในการเติบโต     

เช่น บริการทางการเงิน บริการสุขภาพ การจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (MICE) การศึกษานานาชาติ 
ธุรกิจบันเทิงและคอนเทนต์ ธุรกิจบริการดิจิทัล ธุรกิจบริการขนส่งและโลจิสติกส์ และบริการวิชาชีพ ให้ก้าวไปสู่
บริการที่ทันสมัยมากขึ้นโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ เช่น กิจการ Cloud Service แอพพลิเคชั่น            
ทางการเงิน การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจบริการที่มี ศักยภาพ
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เพ่ือให้เกิดการเติบโตอย่างบูรณาการและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันบนฐานการพัฒนาเชิงธุรกิจและ  กระจาย                
ผลประโยชน์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

2) พัฒนำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณำกำร  
2.1) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยด าเนินการ  

(1) ส่งเสริมการสร้างมูลว่าเพ่ิมให้กับสินค้าาและบริการด้านการท่องเที่ยว
โดยใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์และเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน อาทิ 
การท่องเที่ยวเชื่อมโยง OTOP ซึ่งจะเป็นการ กระจายรายได้ไปสู่วนในชุมชนและท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ตลอดจนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์       
ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพ่ือให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากท่ัวโลก  

(2) พัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยวตามศักยภาพของพ้ืนที่ เชื่อมโยง        
กับกิจกรรมการท่องเที่ยวตามความต้องการของตลาด อาทิ การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ    
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวสีเขียว การท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม     
การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา และการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม  

(3) ฟ้ืนฟูความเชื่อมั่นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวไทย        
ในสายตาโลก   

(4) ด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งเชิงรับและเชิงรุกในตลาดเป้าหมาย   
ทั้งตลาดศักยภาพเดิมและตลาดใหม่ โดยมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพ เพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยว   
ที่มุ่งเน้นให้เกิดความ คุ้มค่าต่อประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน รวมทั้งสนับสนุนให้คนไทยเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้นเพ่ือลดการพ่ึงพิงตลาดต่างประเทศ  

(5) พัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรม 
มัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศทั่วประเทศ และ   

(6) พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้ เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่าย         
ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ 

3.2.4 กำรพัฒนำภำคกำรค้ำและกำรลงทุน 
4) ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) โดย  

(1) สร้าง ผู้ประกอบการใหม่ที่มีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะ
ในการท าธุรกิจ  รู้จักใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต การจัดการ การขาย และพัฒนาความเข้มแข็ง      
ของชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง โดยสนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนตามความพร้อมและศักยภาพในแต่ละพ้ืนที่ 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการก าหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะการเป็นผู้ประกอบการทั้ง ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการเริ่มต้นธุรกิจ และตระหนักถึงแนวโน้มการท าธุรกิจ  
สีเขียว ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้และกระตุ้นการเป็นผู้ประกอบการ  

(2) สร้างสังคม ผู้ประกอบการโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท าธุรกิจ  
ทั้งในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลด้านธุรกิจและสิทธิประโยชน์ แหล่งเงินทุน นวัตกรรมส าหรับ SMEs และการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการและ การตลาด รวมทั้งก าหนดมาตรการสนับสนุนให้ SMEs มีการจดทะเบียน
ธุรกิจตามกฎหมาย  

(3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของ SMEs ในลักษณะห่วงโซ่มูลค่า   
และการเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งการสร้างโอกาสในการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ โดยการก าหนด
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นโยบาย/มาตรการเพ่ือจูงใจให้บริษัทขนาดใหญ่ที่มี การค้าและการลงทุนในต่างประเทศเป็นผู้สนับสนุน SMEs     
ให้สามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศและห่วงโซ่การผลิตของโลก ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนให้มี     
ส่วนร่วมในการพัฒนา SMEs 

4. แผนงำน โครงกำรส ำคัญ 
ภำคอุตสำหกรรม  
4.1. โครงการพัฒนาระบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 
4.2 โครงการไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์ 
ภำคพัฒนำภำคบริกำรและกำรท่องเที่ยว 
4.3 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ  
4.4 แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและยกระดับผู้ประกอบการ  
4.5 การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่ครบวงจร (Entrepreneurship)  

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  ประเด็นท้าทาย     
ที่ต้องเร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคง ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ     
และยกระดับคุณภาพสิ่ งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต             
ของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต  และการบริโภค พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น 
ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

1. วัตถุประสงค์ 
1.4 พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจากการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
2. เป้ำหมำยและตัวชี วัด 

เป้ำหมำยที่ 4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรลดก๊ำซเรือนกระจกและขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัว
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
3.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3.5.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วน

ต่าง ๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ  ผลกระทบ        
และความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และหน่วยงาน ในระดับต่าง ๆ 
ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น รวมทั้งชุมชน ให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับปัญหาการ  เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ปล่อยคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยควบคู่กับหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง และบรรจุไว้ในระบบการศึกษาภาคบังคับ 

4. แผนงำนและโครงกำรส ำคัญ 
4.1  แผนงานและโครงการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสี ยอันตราย                

และแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564  
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมม่ันคั่งและย่ังยืน              

ให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
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ประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บนพ้ืนฐาน 
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคาม
ข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า 

1. วัตถุประสงค์  
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงภายใน และป้องกันปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมของชาติ 
2. เป้ำหมำยและตัวชี วัด  

เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป้ำหมำยที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ  

    ตัวชี วัด 1.1 กิจกรรมเทดิพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
3. แนวทำงกำรพัฒนำ 

3.1 กำรรักษำควำมม่ันคงภำยใน  เพื่อให้เกิดควำมสงบในสังคมและธ ำรงไว้ซึ่งสถำบันหลักของชำติ  
3.1.1 สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกัน        
การกระท าที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ  

3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนา       
ภาคการเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง 
ทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและค านึงถึงความม่ันคง
และผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง  

3.1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติสุข
แนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ บนพ้ืนฐานความแตกต่างทางอัตลักษณ์       
และชาติพันธุ์ เพ่ือขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาส    
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพ้ืนที่ 

4. แผนงำนและโครงกำรส ำคัญ  
4.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  
4.2 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้  

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำล     
ในสังคมไทย  เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพ่ือให้
เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมาย        
ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชน       
มีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น  
และวางพ้ืนฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 

2. เป้ำหมำยและตัวชี วัด 
3. แนวทำงกำรพัฒนำ  

3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
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3.1.1 ก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค       
และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน  โดยให้ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด าเนินภารกิจเกี่ยวกับการ ก าหนด
นโยบาย วางแผนระดับประเทศ ก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน การอนุมัติ อนุญาต การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย
และพัฒนา การบริการวิชาการ การก ากับการด าเนินงาน และภารกิจที่มีพ้ืนที่ครอบคลุม  หลายเขตการปกครอง 
โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและให้บริการสาธารณะเท่าที่จ าเป็น ราชการส่วนท้องถิ่นด าเนินภารกิจ
ให้บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ ประชาชนในพ้ืนที่  ตามขีด
ความสามารถและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ภาค ประชาสังคมและประชาชน
ในพ้ืนที่เข้าร่วมเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานและตรวจสอบการใช้อ านาจ รัฐในระดับชุมชน รวมทั้งจ้าง
เหมาให้ภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะให้มากที่สุด 

3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.4.1 เร่งทบทวนการกระจายอ านาจการถ่ายโอนภารกิจเรื่องการศึกษาและสาธารณสุข    

ให้ความชัดเจน มอบหมายภารกิจที่ เหมาะสมตามศักยภาพของหน่วยงานท้องถิ่น และพัฒนารูปแบบ             
การจัดบริการสาธารณะที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนกับภาคประชาสังคม 

3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง  โดยส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึก   

และทัศนคติเชิงบวกผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม 
ควบคู่กับการปลูกฝัง ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตแลการรู้เท่าทันการทุจริต
ของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิดหรือผู้กระท าการทุจริต            
และประพฤติมิชอบ 

4. แผนงำนและโครงกำรส ำคัญ 
4.1 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพ่ือป้องกันการทุจริต  

ยุทธศำสตร์ที่  7 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนและระบบโลจิสติกส์  มุ่ งเน้นการขยาย                
ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและ  พ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก     
และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยง ในอนุภูมิภาคและในอาเซียน  
อย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนา พ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ       
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการก ากับดูแลให้สอดคล้อง กับมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมประสิทฺธิภาพ             
การด าเนินการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์             
และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพ่ือไปท าธุรกิจในต่างประเทศ 

1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือลดการน าเข้า       

จากต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
3. เป้ำหมำยและตัวชี วัด 

เป้ำหมำยที่ 2 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนด้ำนระบบขนส่ง 
เป้ำหมำยที่ 3 กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ 

3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
3.2 กำรสนับสนุนกำรพัฒนำระบบขนส่ง 
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3.2. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดย  
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการพัฒนา

บุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการให้บริการเข้าสู่มาตรฐานสากล ยกระดับทักษะขีดความสามารถของบุคลากร       
ในระบบขนส่งให้มีความรู้ความสามารถในองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสามารถปรับตัวให้ทันต่อ      
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินจะต้อง
วางแผนพัฒนาก าลังคนร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล  ด้านการบิน 
พร้อมทั้งก าหนดแนวทางยกระดับมาตรฐานหลักสูตรและอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องตามข้อก าหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ องค์กรความร่วมมือด้านการบินในกลุ่ม
สหภาพยุโรป ส านักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา และส านักงานการบินพลเรือนญี่ปุ่น 

3.3 กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ 
3.3.3 พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการก าลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับ 

ความต้องการของภาคธุรกิจ โดยเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานโดยหน่วยงานภาครัฐร่วมด าเนินการกับ ภาคเอกชน
ในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาสาขาโลจิสติกส์ระดับอาชีวะศึกษาและระดับปริญญา ฝึกอบรม  วิชาชีพเฉพาะ
หรือเทคนิคเฉพาะด้าน และส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนในการฝึกอบรมในระดับปฏิบัติงาน เพื่อให้ก าลังคน
ด้านโลจิสติกส์มีคุณภาพ มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการภาคธุรกิจ 

3.5 กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
3.5.3 ส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศ   

ของไทย โดยพัฒนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถรองรับ    
ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 

4. แผนงำนและโครงกำรส ำคัญ 
4.1 แผนงานและโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 

4.1.1 แผนพัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการก าลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของภาคธุรกิจ 

4.2 แผนงานและโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
4.2.1 แผนพัฒนาก าลังคนและสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล   

ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการใช้
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะ
แวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐาน ที่เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่
เป้าหมายดังกล่าว 

1. วัตถุประสงค์  
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า 

ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 
2. เป้ำหมำยและตัวชี วัด 

เป้ำหมำยที่ 1 เพิ่มควำมเข้มแข็งด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
ตัวชี้วัด 1.1 สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสู่ร้อยละ 1.5 ของผลิตภัณฑ์     

มวลรวมในประเทศ 
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ตัวชี้วัด 1.2 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น 70:30  
โดยมีสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาใน อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ : 

งานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้: ระบบโครงสร้าง พ้ืนฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน เป็น 55 : 25 : 20  
ตัวชี้วัด 2.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ

ประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้: ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน 
เป้ำหมำยที่ 3 เพิ่มจ ำนวนบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเป็น 25 คนต่อประชำกร 10,000 คน  
ตัวชี้วัด 3.1 บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 10,000 คน 

3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ เชิงสังคม  

 3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า     
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เทคโนโลยีเพ่ือผู้ พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไก          
การด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค ประชาชน   
หรือชุมชน 

 3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย  

1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ สอดคล้องกับ
ความต้ อ งการโดย เฉพ าะใน ส าข า STEM (วิท ย าศ าสตร์  (Science: S) เท ค โน โลยี  (Technology:T) 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer: E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics: M)) ด้วยการ สร้างสิ่งจูงใจ การสร้างแรง
บันดาลใจ การสนับสนุนทุนการศึกษา เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในสาย  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
และพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
(STEM Education) ในสถานศึกษา รวมทั้งเร่งผลิตก าลังคนและครู วิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ 

2) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิศวกรรมการผลิต  ขั้นสูง 
แพทยศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) นักออกแบบ และในสาขาที่ขาดแคลนและ สอดคล้องกับ
การเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  กับการวิจัย     
และพัฒนานวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นนักบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม นักถ่ายทอดเทคโนโลยี นักประเมินผล 
และบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจน และพัฒนาตลาด
รองรับงานส าหรับบุคลากรวิจัย โดยก าหนดเป็นเงื่อนไขให้โครงการลงทุนขนาดกลางและขนาดใหญ่ จะต้องมี      
การท าวิจัยรองรับการด าเนินโครงการ  

3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี เข้าใจตลาด   
และรูปแบบการท าธุรกิจ และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งเข้าถึงและเข้าใจความต้องการ      
ของผู้ใช้ประโยชน์ โดยใช้หลักการตลาดน างานวิจัย เพ่ือให้สามารถประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนวิจัย และได้งานวิจัย    
ที่มีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

4. แผนงำนและโครงกำรส ำคัญ 
4.1 โครงการส่งเสริมการจัดท ามาตรฐานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทย เพ่ือน าขึ้นบัญชี

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภำค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ มุ่งเน้นการพัฒนาและเร่งด าเนินการ         

ในประเด็นท้าทาย ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิต          
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และบริการใหม่ที่สร้างรายได้ ส าหรับประชาชนในภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนา      
และฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล 
และการบริหารจัดการพ้ืนที่ เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพ่ิม
ประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

1. วัตถุประสงค์  
1.1 เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน  

2. เป้ำหมำยและตัวชี วัด 
3. แนวทำงกำรพัฒนำ  

3.1 กำรพัฒนำภำคเพื่อสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้กระจำยตัวอย่ำงทั่วถึง 
3.1.1 ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง  

 1) พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการต่อเนื่องกับ    
การท่องเที่ยวบริการสุขภาพและการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 

(3) สนับสนุนเชียงใหม่ให้ เป็นศูนย์กลางการผลิตและธุรกิจด้านอาหาร         
และสินค้าเพ่ือสุขภาพ บริการทางการแพทย์และสุขภาพ บริการการศึกษานานาชาติรวมทั้งผลิตภัณฑ์  สร้างสรรค์ 
โดยเฉพาะกลุ่มดิจิทัล 

3.1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจน สู่ เป้าหมาย           
การพ่ึงตนเอง 

3.1.3 ภาคกลาง : พัฒนาเป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน า  
3.3 กำรพัฒนำพื นที่เศรษฐกิจ  

3.3.1 พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 
3.3.2 พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

4. แผนงำนและโครงกำรส ำคัญ 
4.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราภาคใต้  
4.2 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตโคเนื้อศรีวิชัยภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
4.3 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ าชายฝั่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ที่ 10 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำ ให้ความส าคัญกับการปรับปรุง
กลไกภายในประเทศให้มีบูรณาการให้ความส าคัญกับกลไกที่สร้างสรรค์และเป็นธรรมและมีบูรณาการกันในระดับ
อนุภูมิภาคและภูมิภาค และขณะเดียวกันก็ให้ความส าคัญกับการด าเนินการให้เกิดความชัดเจนต่อกลุ่มประเทศ
เพ่ือนบ้านถึงบทบาทของประเทศไทยจากมุมมองของการพัฒนาอนุภูมิภาคและภูมิภาค 

1. วัตถุประสงค์ 
1.3 เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวที โลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่ สร้างสรรค์ของไทย              

ในกรอบความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) 

2. เป้ำหมำยและตัวชี วัด 
เป้ำหมำยที่ 4 ประเทศไทยเป็นหุ้นสว่นการพัฒนาที่ส าคัญทั้งในทุกระดับ 
ตัวชี วัด 4.3 ความก้าวหน้าในการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3. แนวทำงกำรพัฒนำ 



 

 

 

       แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ของกระทรวงศึกษาธกิาร (เพื่อประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2561) 
 

- 35 - 

3.3 พัฒนำและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบธุรกิจ กำรบริกำร และกำรลงทุน     
ที่โดดเด่นในภูมิภำค ทั้งการให้บริการทางการศึกษา บริการด้านการเงิน บริการด้านสุขภาพ บริการด้านโลจิสติกส์ 
และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย โดยอาศัยจุดเด่นด้านภูมิศาสตร์     
ที่ตั้งของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือ และการเชื่อมต่อห่วงโซ่มูลค่า ร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน
และประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ไทยบวกหนึ่ง) 

3.6 กำรสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับประเทศในอนุภูมิภำค ภูมิภำค และนำนำประเทศ 
3.6.1 เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศในการผลักดัน    

การพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง      
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ า          
การสร้างโอกาสและที่ยืนในสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ การบริหารจัดการภัยพิบัติ การสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงาน อาหาร และน้ า และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น  

3.6.2  เพ่ิมบทบาทน าของไทยในการให้ความช่วยเหลือทางการพัฒนาแก่ประเทศก าลัง  
พัฒนาในการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านต่างๆ การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาทุนมนุษย์ ควบคู่กันไปกับ       
การขยายความร่วมมือระหว่าง อนุภูมิภาคและภูมิภาคกับประเทศนอกภูมิภาคบนหลักของการรักษาดุลยภาพของ 
การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มมหาอ านาจต่างๆ 
 

5. นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดยุทธศาสตร์ตามกรอบปฏิรูปการศึกษาให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน       

ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้ าอย่างทั่วถึง  

ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ 
พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศำสตร์ 
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล 
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องของการพัฒนาประเทศ 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เป้ำประสงค์หลัก 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
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4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีมีส่วนร่วมจาก 

ทุกภาคส่วน 
 

6.  จุดเน้นเชิงนโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์)  
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) ได้ก าหนดจุดเน้น เชิง

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
6.1 น ้อมน ำแนวพระรำชด ำร ิ ส ืบสำนพระรำชปณ ิธำนและพระบรมรำโชบำย            

ด้ำนกำรศึกษำ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน   
ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 

1)  พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร       
เทพยวรางกูร มีใจความส าคัญว่า (1) "การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียน
มีทัศนคติที่ถูกต้อง (2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิก          
และอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)" 

2) สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา 

(1) นักเรียน 
o “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียนล้าหลัง  

มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือให้คนเก่งได้ล าดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น 
แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.2555) 

o “ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้
นักเรียน ชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน” (6 มิ.ย.2555) 

o “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น จะได้มี
ความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค.2555) 

o “ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.2555) 
(2) คร ู
o “เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะ

จ านวนไม่พอ และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็ก        
ให้ได้ผลตามที่ต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูก
จิตส านึกโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ ทางวิชาการ 
ในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือ มีความรักความ
เมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตน ไม่คิดย้ายไปย้ายมา” 
(11 มิ.ย.2555) 

o “ต้องปรับปรุงครู.ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง”    
( 6 มิ.ย.2555) 

o “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนต าราส่งผู้บริหารเพ่ือให้ได้
ต าแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน 
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ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี ่ยนระเบียบตรงจุดนี ้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ   
หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค.2555) 

o “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียน
ต้องการรู้ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม”  
(5 ก.ค.2555) 

6.2 กำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี 
1) กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -

2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศำสตร์ชำติเป็นจุดเน้นด้ำนกำรศึกษำ 
ที่จะด ำเนินกำร 6 ด้ำน คือ  

(1) ความมั่นคง  
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

6.3 จุดเน้นกำรด ำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
1) ด าเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  
2) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต

คอรัปชั่น 
3) กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE  มีการด าเนินการ

สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2560  
4) ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการเป็นรูปธรรม 

6.4 จุดเน้นส ำคัญ  นโยบำย แนวทำงหลักกำรด ำเนินงำนและโครงกำรส ำคัญของ
กระทรวงศึกษำธิกำร โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านเป็นหลักในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1. ด้ำนควำมม่ันคง 
แนวทำงหลัก  
1.1 พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน 

1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมน าพระราชปณิธานและพระราช
กระแสด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และสถาบันพระกษัตริย์ 

1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น 
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 

1.2  กำรบริหำรจัดกำร 
1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ชายขอบ/ชายแดน 
1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

2. ด้ำนกำรผลิต พัฒนำก ำลังคนและสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
แนวทำงทำงหลัก : ผลิต พัฒนำก ำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำ

ประเทศ 
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2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร  สื่อ และครูด้านภาษา 
2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดท า 
Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และการอบรมโดย Boot 
Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น 
Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย  

2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560  
จะด าเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 

2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือแก้ปัญหา
ขาดแคลน บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ 

2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ  
การแข่งขัน 

2.2 ผลิตก าลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและ       
จัดการศึกษา ทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน          
เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
เพ่ือให้มีสมรรถนะท่ีเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ  

2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือผลิตนวัตกรรม
และเทคโนโลยี รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม ่

3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
แนวทำงหลัก 
3.1 กำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับ         

ชั้นอนุบาล 3 (เด็กอายุ 3 – 5 ปี) และจัดท ามาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพ่ือประกันคุณภาพ
ให้แก่เด็กปฐมวัยทุกสังกัด 

2) หน่วยงานอ่ืน อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  

 1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ในเด็ก 
เยาวชน และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือ -เนตรนารี              
รวมทั้งรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี 

 2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน  

1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิม 3 วิชา ซึ่ งอยู่ ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชา

ภูมิศาสตร์   ICT และ  Design and Technology โดยวิชา  ICT และ Design and Technology เป็นการ
สนับสนุนช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 

3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะ      
การอ่านให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด 
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4) เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิ เคราะห์ตามรูปแบบ Active 
Learning ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม / วิธีการย่อย 
รวมทั้งการรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education 

3.1.4 การวัดและประเมินผล  
1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให้ผลคะแนนสูงขึ้น 
2) การประเมินผล O – Net ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 

3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการในรูป
คณะท างานออกข้อสอบ 

3.2 กำรผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3.2.1 การสรรหาครู  

1) โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการสรรหาครู (การผลิต 
รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา) 

2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 
3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน

เพ่ือให้ครูอยู่ในห้องเรียน 
3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู 

1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและการ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ / เห็นชอบ รวมทั้งการพัฒนาครูด้วย
ระบบ TPEP Online 

2) หน่วยด าเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและกำรลดควำมเหลื่อมล  ำทำงกำรศึกษำ 
แนวทำงหลัก : โอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่

ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ( ICU) รวมทั้งการด าเนินการตามแนวทาง No Child 
Left Behind คือ จัดท าข้อมูลเพ่ือส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน ผู้ปกครองร่วม
รับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความจ าเป็นและต้องการเป็นพิเศษ  

4.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล    
เพ่ือการศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์     
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  

4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความเท่าเทียม
ในการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House 

5. ด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตประชำชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทำงหลัก : พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน 
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1. โครงการธนาคารขยะ  โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ น ากลับมาใช้
ประโยชน์ 

2. การสร้างจิตส านึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชด าริ : ต้นแบบการ
จัดการ สิ่งแวดล้อม 

3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ 
6. ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร 

แนวทำงหลัก : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
6.1 เรื่องกฎหมาย 

เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพ่ือรองรับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....  
จ านวน 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 วิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครู 
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. เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... 
9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. ....  

6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นท่ี 

ให้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการ
ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

7. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560-2579) 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 เพ่ือใช้เป็น

แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็นกรอบและแนวทาง        
การพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของ
แผนคือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้าง
งานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่



 

 

 

       แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ของกระทรวงศึกษาธกิาร (เพื่อประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2561) 
 

- 41 - 

ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับ
บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความ   
เท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบท
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)  ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้     

วิสัยทัศน์ :  
คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และ

ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง 
ยุทธศำสตร์หลัก ประกอบด้วย    
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  

8. แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 

2564) โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์มาใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน เพ่ือสร้าง
ผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียน ได้อย่างมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยสาระส าคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
   “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุขในสังคม”  
พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 

    2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
    3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้ำหมำยหลักของแผนพัฒนำฯ (Extreme Goals) 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 

  และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
    2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
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    3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
    4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 

ตัวชี วัดตำมเป้ำหมำยหลัก   
    1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา  

2. ร้อยละที่ เพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษา 
  ขั้นพ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ   

3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้ เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  

     5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

และระดับอุดมศึกษาที่ท างานให้  
7. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท าหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์  
9. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
10. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ปี  
11. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15–17 ปี  

    13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
    14. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด /พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

 ยุทธศำสตร์ 
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล    
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา    
3. ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ    

การพัฒนาประเทศ    
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

 
9. กรอบแนวทำงและยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้การจัดท า
งบประมาณรายจ่ายฯ สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายเรื่องส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลได้           
อย่างต่อเนื่องและได้รับผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดแนวทางส าคัญ ดังนี้ 

1. ให้ความส าคัญกับการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  (Agenda)      
โดยก าหนดให้มีแผนงานบูรณาการเรื่องส าคัญ ที่สอดคล้องตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายส าคัญของรัฐบาล โดยก าหนดให้มี
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หน่วยงานเจ้าภาพหลักจัดประชุม ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องวางแผนการปฏิบัติงาน      
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือให้มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่าและไม่ซ้ าซ้อนกัน 

2. ให้มีการบูรณาการงบประมาณในมิติพ้ืนที่ (area) โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน 
บูรณาการการจัดท างบประมาณร่วมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้การจัดสรร
งบประมาณในมิติพ้ืนที่มีความสอดคล้อง กับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแก้ไขปัญหาของประชาชนตาม
นโยบายส าคัญของรัฐบาล 

3. การจัดงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนในมิติกระทรวง/หน่วยงาน 
(Function) จะต้องสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน โดยให้มีการบูรณาการภารกิจของ
หน่วยงานภายในกระทรวงเดียวกัน เพ่ือลดความซ้ าซ้อน มีการจัดสรรงบประมาณอย่างประหยัด และมีความคุ้มค่า 

ทั้งนี้ การจัดท างบประมาณจะต้องให้เกิดการบูรณาการงบประมาณทั้ง 3 มิติ ดังกล่าวข้างต้น 
เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

4. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืน จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับนโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสร้างงบประมาณ             
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้มีการก าหนดเป้าหมาย    
กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลส าเร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีความชัดเจน 
สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายส าคัญของรัฐบาล 
ภารกิจของหน่วยงานและแนวทางการจัดท างบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนให้มีการ
จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน ในขั้นตอนการจัดท าค าของบประมาณ          
โดยพิจารณาถึงความพร้อม ขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ และความครอบคลุม แหล่งเงิน เพ่ือให้     
การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ ก าหนดไว้  และสามารเริ่มด าเนินการได้ตั้ งแต่ต้นปี งบประมาณ                  
(โดยน างบประมาณตามข้อเสนอเบื้ องต้น (Pre-Ceiling) ข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ              
และงบประมาณในมิติพ้ืนที่ไปใช้ประกอบการจัดท าค าของบประมาณ) 

 

10. ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดท าขึ้นเพ่ือให้

หน่วยงานของรัฐน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดล าดับความส าคัญของภารกิจหน่วยงานและใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณให้
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นการวางรากฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในระยะยาวต่อไป 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดไว้ 6 
ยุทธศาสตร์และ 1 รายการค่าด าเนินการภาครัฐ โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
1.1 กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของสถำบันหลักของชำติ 
 นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
1.1.1 สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหนและธ ารงไว้ซึ่งการเทิดทูน พิทักษ์ รักษา

ถวายพระเกียรติและถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพ
และความเข้มแข็งของกลไกเพ่ือป้องกันและปราบปรามการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนสนับสนุน
การด าเนินงานตามพระราชประสงค์ 
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1.1.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้ าใจเกี่ ยวกับบทบาทและความส า คัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงานและแนวพระราชด าริกับทุกภาคส่วน และต่างประเทศ 

1.1.3 ก าหนดมาตรการ พร้อมส่งเสริมการด าเนินมาตรการทางกฎหมายเพ่ือปกป้อง         
พระเกียรติยศและพระบรมเดชานุภาพของของสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการเฝ้าระวังและด าเนินการต่อการ
เคลื่อนไหวที่ส่งผลกระทบต่อของสถาบันพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.2 กำรสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์ 
 นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
1.2.1 ปลูกฝัง สร้างความรู้ความเข้าใจในทัศนคติความเป็นไทยและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก 
1.2.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์

ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงานและแนวพระราชด าริกับทุกภาคส่วนและต่างประเทศ 
1.2.3 สร้างความรู้ความเข้าใจส าหรับประชาชนในการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง

ทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง 
1.2.4 ส่งเสริมการให้ความรู้และสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องควบคู่กับการด าเนิน

มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการบอดเบือนและน าเสนอข้อมูลซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง 
1.3 กำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
1.3.4 พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงานในพ้ืนที่และการเสริมสร้าง

ความมั่นคงของชาติ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะทวิภาษา  
1.5 กำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 

นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
1.5.1 สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงานและประชากร     

กลุ่มเสี่ยงโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส่งเสริมสถาบันครอบครัว สถานศึกษา สถานประกอบการหมู่บ้าน/
ชุมชนให้มีบทบาทส าคัญในการให้ความรู้ ความเข้าใจและปลูกฝังค่านิยมถูกต้องเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด 

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
2.5 กำรพัฒนำด้ำนคมนำคมและระบบโลจิสติกส์ 

นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
2.5.4 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ การผลิตบุคลากร รวมทั้งการขยาย

เครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 
2.7 กำรส่งเสริมกำรวิจัยและนวัตกรรม 

นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
2.7.1 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองภาคการผลิตและบริการสาขา

ยุทธศาสตร์และสามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาส าคัญเร่งด่วนของประเทศอย่างยั่งยืน รวมถึงการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมส าหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

2.7.2 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือให้ได้มาซึ่งเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและต้นแบบที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม
ให้กับชุมชน 
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2.7.3 สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการวิจัยและนวัตกรรม น าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
ที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ไปใช้เพื่ออ้างอิง และ/หรือ ต่อยอด 

2.7.4 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรวิจัย สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศและหน่วยงานภาครัฐในการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

2.7.5 ส่งเสริมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้ง
สนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการวิจัย และมาตรฐานอุตสาหกรรมตลอดจนส่งเสริมการผลิตและเพ่ิมสัดส่วน
บุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการตามสาขายุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ 

2.11 กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 

 2.11.1 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง 

2.11.2 ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาไทย          
โดยพัฒนาการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน สร้างความตระหนักให้ประชาเรียนรู้ คิดและท า       
อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2.13 กำรพัฒนำและยกระดับผลิตภำพแรงงำน 
 นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
 2.13.1 ยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงาน โดยการมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษา    

สถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาสมรรถนะแรงงานให้มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน มาตรฐานอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
3.1 กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัย 

นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
3.1.1 ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้ 

การท างานและการด ารงชีวิต ให้เหมาะสมกับประชากรแต่ละช่วงวัย 
3.2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
3.2.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริม   

การพัฒนาทักษะ ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม พลศึกษา และคุณลักษณะที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21   
ทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ     
การปฏิบัติจริง การสร้างสมรรถนะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาวิชาหรืออาชีพตามความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียน รวมทั้งเร่งรัดการยกระดับการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการศึกษาทุกระดับทุกประเภท
การศึกษา 

3.2.2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบและมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบ
และกลไกลการทดสอบ การวัดและการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา   
ทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาระบบคลังข้อสอบเพ่ือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ครอบคลุม  
การวัดความรู้ ทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน รวมทั้งพัฒนามาตรฐานและระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษา    
ทั้งการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก  
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3.2.3 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา        
ให้สอดคล้องกับนโยบายการผลิตและพัฒนาครู ตามความต้องการใช้ครูทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพพัฒนา
สถาบันการศึกษาที่เป็นหน่วยผลิตครูและสถานศึกษาที่เป็นหน่วยปฏิบัติการสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐานใน
สาขาวิชาที่สถาบันการศึกษาเชี่ยวชาญ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น
ผู้สนับสนุนการเรียนรู้  (Facilitator) ผู้กระตุ้นแรงจูงใจ (Motivation) ผู้สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration)        
ผู้ให้ค าปรึกษาและชี้แนะ (Coaching & Mentoring) และเพ่ือแก้ปัญหาการสอนไม่ตรงวุฒิ สอนคละชั้น และการสอน
ในสาขาขาดแคลนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

3.2.4 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ       
โดยพัฒนาสถาบันระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาให้ผลิตและพัฒนาก าลังคนตามความเชี่ยวชาญและ      
ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและตามนโยบาย    
ของประเทศ รวมทั้งปรับหลักสูตรและการประเมินการศึกษาด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ ตลอดจน
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภ ายใน        
และต่างประเทศ 

3.2.5 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เชื่อมโยงผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย รวมทั้งการจัดการศึกษาทางไกล          
ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู ตลอดจนเสริมสร้างโอกาส   
ให้ผู้ เรียนรู้มีการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพสนับสนุนการบูรณาการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม          
เพ่ือการศึกษา และการบูรณาการฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์
ร่วมกันไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.6 ส่งเสริมการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5ปี) การจัดการศึกษากลุ่มเฉพาะด้านเฉพาะทาง 
และกลุ่มที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษในทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กทุก
สังกัด บูรณาการฐานข้อมูลและพัฒนาระบบติดตามเด็กออกกลางคันและเด็กท่ีอยู่นอกระบบการศึกษา สร้างกลไก
ความร่วมมือพัฒนาระบบการสะสมและเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาในระบบ นอกระบบการศึกษาตาม
อัธยาศัย และประสบการณ์จากการท างาน รวมทั้งปรับระบบการศึกษาให้ผู้เรียนสายสามัญและสายอาชีพเรียน
ข้ามสายได้ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายเอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรน  ำและสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่ำงย่ังยืน 

5.2 กำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม 
 นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
 5.2.1 ส่งเสริมการลดการเกิดขยะมูลฝอยที่ต้นทาง เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กร

ปกครอง ส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตราย และการน าขยะไปใช้ประโยชน์รวมถึงตั้งพ้ืนที่
ต้นแบบในการลดและคัดแยกขยะ ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับได้ผลกระทบ 

6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
6.1 กำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
6.1.1 สนับสนุนการสร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม 

การรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต และประยุกต์หลัก
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือและให้ใช้กับทุกกลุ่มในสังคมสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรม 
จริยธรรม ของนักการเมือง ข้าราชการ ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาสังคม เพ่ือการต่อต้านทุจริต เสริมพลัง
การมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต รวมถึงการตรวจสอบการด าเนินงาน
ของภาครัฐ 

6.7 กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
6.7.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานราชการให้มีประสิทธิภาพและขนาดที่เหมาะสม       

มีการบริหารงานเชิงรุก มุ่งเน้นระบบการบริหารงานแนวใหม่ที่ทันสมัย คล่องตัว และเกิดความคุ้มค่า 
6.7.2 พัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริต มีการวางระบบ

ตรวจสอบและประเมินผลตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและความคุ้มค่า รวมทั้งการลงโทษผู้กระท าผิดอย่างจริงจัง 
ส าหรับแผนงานบูรณาการ เป็นแผนงานที่ด าเนินการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ       

หรือยุทธศาสตร์ส าคัญที่คณะรัฐมนตรีก าหนดให้หน่วยงานรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไป ร่วมกัน
วางแผน ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ ายงบประมารณร่วมกัน เพ่ือลดความ
ซ้ าซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่าสามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ 
และก าหนดให้การจัดท างบประมาณเป็นลักษณะ Project based จ านวน 29 แผนงาน 

1. การสร้างความปรองดองและสมานฉันท ์
2. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3. การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
4. การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
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. การจัดการปัญหาที่ดินท ากิน 
19. การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
20. การสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองกรับสังคมผู้สูงอายุ 
21. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
22. การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
23. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
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24. การป้องกัน ปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
25. การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
26. การอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ 
27. การส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
28. การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
29. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 

11. ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
11.1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยทุกหน่วยงานในสังกัดได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และเร่งรัด

ด าเนินการน านโยบายสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งในการขับเคลื่อนด าเนินการด้าน
การศึกษาครบรอบ 2 ปี (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2557 – 30 กันยายน 2559) มีความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้  

นโยบำยที่ 1  กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
1. จัดงำนเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ 

และพระบรมวงศำนุวงศ์  ได้แก่ จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ภายใต้ชื่องาน “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน จัดงาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบ รมราชินีนาถ เนื่ องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล               
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานจักรยานแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา              
และมัธยมศึกษาที่ยากจนและด้อยโอกาส เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี 2559  และจัดท าสารานุกรมการศึกษา     
ร่วมสมัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น 

2. ขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรส่งเสริมสนับสนุนโครงกำรอันเนื่อง                 
มำจำกพระรำชด ำริ  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2550 จนถึงปี พ.ศ. 2558 มีสถานศึกษาแบบอย่างรวมทั้งสิ้น 21,117 แห่ง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จ านวน 121 แห่ง (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559) ทั้งนี้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 

1) พัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง” ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา” โดยร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  ในการด าเนินงานการพัฒนาตามความเหมาะสม          
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศสถานศึกษาพอเพียง จ านวน 41 แห่ง ทั่วประเทศ 

2) ส านักงาน กศน. ได้เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่    
ประจ าต าบล ในพ้ืนที่ กศน.ต าบล/แขวง จ านวน 7,424 แห่ง พร้อมกันทั่วประเทศ 

นโยบำยที่ 2 กำรรักษำควำมม่ันคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ 
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานส าคัญหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมขับเคลื่อนงานตามนโยบายด้านการ

รักษาความมั่นคงของรัฐ และการต่างประเทศสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะ                       
การด าเนินงานด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนที่ติดกับประเทศพ้ืนบ้าน พ้ืนที่จังหวัดชายฝั่งทะเล         
และเกาะแก่ง การส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีการด าเนินงาน
ที่ส าคัญ ดังนี้ 
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1. กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ ด าเนินงานสร้าง
ภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2559 ตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง 
ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559 ซึ่งสาระส าคัญของแผนประชารัฐฯ ดังกล่าว ได้มีการก าหนดเป้าหมาย              
คือ หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ 81,905 แห่ง โดยด าเนินงาน ดังนี้ 

1) กำรจัดท ำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ เพ่ือรองรับแผนป้องกัน    
และปราบปรามยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ภายใต้ปฏิบัติการประชาร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ปี 2559            
ได้ก าหนดเป้าหมายสถานศึกษา เป็น 2 กลุ่ม คือสถานศึกษาในพ้ืนที่ที่มีปัญหารุนแรงและสถานศึกษาในพ้ืนที่       
มีปัญหาเบาบางถึงปานกลาง 

2) กำรก ำหนดแนวทำงแก้ไขปัญหำผู้เสพ ผู้ติดยำเสพติดในสถำนศึกษำ (นักเรียน/นักศึกษำ)   
3) กำรขับเคลื่อนแผนงำนและงบประมำณที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม          

ยำเสพติด (ป.ป.ส.) จัดสรรให้กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสิ้น 108,856,000 บาท 
2. แก้ ไขปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงในจั งหวัดชำยแดนภำคใต้  น้ อมน ายุทธศาสตร์ เข้ าใจ                  

เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมสันติสุข เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้าง
ขวัญก าลังใจและช่วยเหลือเยียวยา ควบคู่กับการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  

3. เสริมสร้ำงควำมร่วมมือและควำมสัมพันธ์ด้ำนกำรศึกษำกับนำนำประเทศ  ให้การต้อนรับและหารือ
ประเด็นความร่วมมือด้านการศึกษากับผู้แทนประเทศต่าง ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางการศึกษา และน ากลไก
ทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย  

นโยบำยที่ 3 กำรลดควำมเหลื่อมล  ำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ 
กระทรวงศึกษาธิการได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต            

ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. กำรลดควำมเหลื่ อมล  ำทำงกำรศึกษำ กระทรวงศึกษาธิการได้วางแผนยุทธศาสตร์               
การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อท าหน้าที่วางแผนด าเนินการและรายงานผลการด าเนินงานตาม
นโยบายด้านการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 10 ชุดลงไป               
ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือร่วมด าเนินการภายใต้ 4 กลยุทธ์ คือ 1) ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
เสมอภาค และยุติธรรม 2) พัฒนาคุณภาพผู้ เรียนทุกระดับ ทุกกลุ่ม และทุกประเภท 3) พัฒ นาระบบ                  
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4) พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา และ 3 มาตรการ          
คือ ประกันโอกาส ประกันคุณภาพ และประกันประสิทธิภาพ  

 มำตรกำรประกันโอกำส มำตรกำรประกันคุณภำพ และมำตรกำรประกันสิทธิภำพ                    
โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งได้จัดสรร
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ รวม 3 หมื่นกว่าโรงเรียน ทั้งค่าจัดการเรียนการสอน    
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าหนังสือเรียน ตลอดจนค่าเสื้อผ้าท าให้นักเรียนได้รับประโยชน์
รวม 7,24,166 คน จ าแนกเป็นรายสังกัด 

 กำรรับรองควำมรู้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพครู ซึ่งส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ด าเนินการ
รับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รวมทั้งรับรองความรู้ในการเข้าสู่วิชาชีพ 
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 โครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน (กศน. ฝึกอำชีพให้ประชำชน หนึ่งคนหนึ่งอำชีพ) ส านักงาน กศน. 
ด าเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ซึ่งจัดกิจกรรมฝึกอาชีพในรูปแบบของกลุ่มสนใจ และในรูปแบบชั้นเรียน
วิชาชีพ (ระยะสั้น และระยะยาว) เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอาชีพมีช่องทางในการประกอบอาชีพ มีรายได้              
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยการสร้างอาชีพใหม่ต่อยอดอาชีพเดิม หรือท าเป็นอาชีพเสริมได้ ซึ่งผลการด าเนินงาน 
สามารถจัดหลักสูตรให้ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพได้ จ านวน 5 หลักสูตร ได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม     
และบริการ ความคิดสร้างสรรค์ และกลุ่มอาชีพเฉพาะทาง และมีผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ 276,486 คน  

2. พัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ สตรี และเด็ก  
1) กำรพัฒนำ กศน.ต ำบล เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำ  เพ่ือสร้างและกระจาย

โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน  
2) กำรยกระดับกำรศึกษำให้กับพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย (รปภ.) ให้จบกำรศึกษำ

ระดับชั นมัธยมศึกษำตอนต้น ได้ก าหนดแนวทางการยกระดับการศึกษาให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย 
(รปภ.) ให้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ไว้ 2 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 การเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ ใช้เวลาเรียน 2 ภาคเรียน  แนวทางที่ 2 การประเมินเทียบระดับการศึกษา ใช้เวลาประเมิน       
1 ภาคเรียน (6 เดือน) ผลการด าเนินงาน มีพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ที่สมัครเข้ายกระดับการศึกษา   
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2,782 คน แบ่งเป็น (1) แบบพบกลุ่ม จ านวน 1,929 คน (2) แบบทางไกล 
จ านวน 116 คน และ (3) เทียบระดับการศึกษา จ านวน 737 คน 

3. กำรด ำเนินงำนโครงกำร 1 อ ำเภอ 1 ทุน โดยสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศแก่นักเรียน นักศึกษาไทย ยั่งยืน ส าหรับผลการด าเนินงานโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2558                 
มีผู้เข้าร่วมโครงการ รวม 4 รุ่น จ านวน 3,093 คน  

นโยบำยที่ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม  
การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 

ประกอบอาชีพและด ารงชีพได้โดยมีความใฝ่รู้และมีทักษะที่ เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สามารถด ารงตนได้
อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย โดยด าเนินงานส าคัญดังนี้ 

1.  กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
1) โครงกำรลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้  เพ่ือให้นักเรียนเรียนในห้องเรียนน้อยลง แต่ เรียน         

นอกห้องเรียนมากขึ้นและเพ่ิมเวลาเพ่ือจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมอง (Head) คุณธรรม จริยธรรม (Heart)      
ทักษะ (Hand) รวมทั้งสุขภาพ (Health) และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งในปีการศึกษา 2558      
มีโรงเรียนน าร่อง 4,100 โรง ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จ านวน 3,831 โรง ในสังกัด สช. 161 โรง      
และสังกัด อปท. 108 โรง ในปีการศึกษา 2559 ขยายผลโรงเรียนเพ่ิมเติมเป็น 15 ,897 และในปี 2560 มีแผน
ด าเนินการต่อเนื่องอีกใน 30,686 โรงเรียน และจะด าเนินการครบทุกโรงเรียน ในปี 2564 

2) โครงกำรแก้ปัญหำนักเรียนอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ ประกาศให้ “ปี 2558 เป็นปีแห่งการ
ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” โดยก าหนดให้นักเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ตามแนวทางการ
ส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนแบบแจกลูกสะกดค า การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง 
(Brain-based Learning: BBL) จัดท าแผนการเรียนรู้กลางและจัดท าต้นฉบับหนังสือคู่มือการใช้หนังสือเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พัฒนาวิธีการสอนภาษาไทยโดยใช้ภาษาถิ่นร่วมจัดการเรียนรู้ ผลิตสื่อวีดิทัศน์การสอน
ภาษาไทย-ท้องถิ่น เพ่ือเตรียมการขยายผลครูต้นแบบการสอน โดยใช้ช่องทาง DLIT ในการยกระดับการเรียนการ
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สอนแก่เด็กพ้ืนที่แนวชายแดน พื้นที่สูง และพ้ืนที่พิเศษ และจากการติดตามประเมินผลพบว่า นักเรียนอ่านไม่ออก 
เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง มีจ านวนลดลงดังต่อไปนี้ และการด าเนินการในระยะต่อไป มีเป้าหมายในปี 
2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้  

3) ยกระดับมำตรฐำนกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ โดยพัฒนำครูแกนน ำด้ำนกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษ เพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ด าเนินการพัฒนาแอปพลิเคชัน “Echo English” 
จัดการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตร Echo Hybrid ที่มีการน าร่องไปใช้ในปีแรก        
6 โรงเรียน และมีเป้าหมายพัฒนาไปยังโรงเรียนกว่า 10,000 แห่ง ในปี 2559 พัฒนาครูแกนน าด้านการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษด้วยค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Boot camp) จ านวน 350 คน และจะมีการขยายผลการ
พัฒนาไปยังครูใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ อันจะส่งผลถึงการพัฒนาไปยังนักเรียนในโรงเรียนที่ครูแกนน าปฏิบัติการ
สอน ประมาณ 35,000 คน จัดตั้งศูนย์พัฒนาครูแกนน าด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค 
(Boot Camp) จ านวน 8 ศูนย์ 

4) ขยำยผลโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (Distance Learning 
Television : DLTV) ขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance 
Learning Television: DLTV) ได้จัดการเรียนการสอนตามแนวทางพระราชด าริภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television: DLTV) เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู         
ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสทางการศึกษา ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการ DLTV ในปี 2538-2557 มีโรงเรียน       
เข้าร่วมโครงการ 6,000 แห่ง ปี 2558–2559  ได้ขยายโครงการฯ ในโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมข้ึนเป็น 15,369 แห่ง 

5) โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรสอนแบบบูรณำกำรข้ำมกลุ่มสำระวิชำ (STEM Education 
โดยในปี 2557 ด าเนินการกิจกรรมสะเต็มศึกษา ในสถานศึกษา จ านวน 245 โรงเรียน และปี 2558 – 2559  
ด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตร STEM Education ในสถานศึกษาจ านวน 2,495 โรงเรียน 

2.  กำรปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นของผู้เรียน  
โดยการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และการขยายเวลาด าเนินงานกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

3. ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่นและประชำชนทั่วไปมีโอกำส     
ร่วมจัดกำรศึกษำ  โดยส่งเสริมกลไกประชำรัฐของกระทรวงศึกษำธิกำร  โดยควำมร่วมมือ “สำนพลังประชำรัฐ ด้ำน
กำรศึกษำพื นฐำนและ กำรพัฒนำผู้น ำ” ด้ำนกำรศึกษำพื นฐำนและกำรพัฒนำผู้น ำ” ได้ร่วมกับ 15 บริษัทเอกชน      
4  ภาคประชาสังคม และ 2 กระทรวง ด าเนินการโครงการโรงเรียนประชารัฐในทุกต าบลๆ ละหนึ่งแห่ง โดยก าหนด 
เป้าหมาย 7,424 โรงเรียน  และยกระดับวิชำชีพอำชีวศึกษำ (Competitive Workforce) ได้มีการลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 13 องค์กร และภาคประชาสังคม 

4.  พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ       
และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์จัดการศึกษานอกระบบระดับพ้ืนฐาน  ยกระดับ
การศึกษาของพนักงานรักษาความปลอดภัย  ส่งเสริมการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนในทุก โดยมีประกาศจัดตั้ง
แหล่งการเรียนรู้ใน กศน. ต าบล จ านวน 7,424 แห่ง 

5.  เร่งผลิตและพัฒนำก ำลังคนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรพัฒนำประเทศ   โดยส่งเสริม            
กำรอำชีวศึกษำ และเร่งผลิตและพัฒนำก ำลังคนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรพัฒนำประเทศ  โดยการควบรวม
อาชีวะรัฐเอกชน  จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  จัดการศึกษาวิชาชีพ “ทวิวุฒิ” ส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน สู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน พัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ส่งเสริมการผลิต
ก าลังคนในระดับอุดมศึกษา รองรับความต้องการของประเทศ โดยจัดท าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา      
พ.ศ. 2558โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL)  
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และวำงแผนร่วมกับหน่วยงำนผู้ใช้บัณฑิตจัดท ำโครงกำรผลิตก ำลังคนรำยสำขำเพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร 
จัดกำรศึกษำในวิทยำลัยชุมชน ส่งเสริมกำรฝึกทักษะฝีมือด้ำนอำชีวศึกษำ 

6 กำรพัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ   โดยกำรผลิตและพัฒนำครู  
โดยจัดท ำโครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ซ่ึงเป็นระหว่างหน่วยงานที่ใช้ครู ได้แก่ สพฐ. สอศ. กทม. 
และ กศน. ที่จัดสรรอัตราเกษียณ 25% พัฒนาปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติม กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา  แก้ไขปัญหาหนี้สินครู  ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูให้ครบทุกแห่งภายในปี 2560      
โดยได้ส ารวจบ้านพักครูทั้งหมด พบว่า มีจ านวนทั้งสิ้น  44,359 หลัง ในจ านวนนี้   อยู่ ในสภาพที่ดีไม่ต้องซ่อม 
จ านวน 27,422 หลัง มีสภาพที่จ าเป็นต้องซ่อมแซม จ านวน 12,928 หลัง และขณะนี้มีการซ่อมแซมไปแล้ว 2,345 หลัง  
การส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

7. ส่งเสริมเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ  โดยกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ      
โดยยึดถือภำรกิจ และพื นที่ปฏิบัติงำนเป็นฐำน ด้วยระบบ TEPE Online 

นโยบำยที่ 5 กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และสุขภำพของประชำชน 
กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการวางรากฐาน พัฒนา และส่งเสริม

ความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการด้นสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน โดยเน้นความทั่ วถึง มีคุณภาพ                          
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ส่งเสริมกำรกีฬำเพ่ือสุขภำพ ใช้กีฬำเป็นสื่อในกำรพัฒนำลักษณะนิสัยเยำวชน  โดยลงนาม     
ความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ “ฟีฟ่าเพ่ือสุขภาพเด็กอายุ 11 ปี  การศึกษาสุขอนามัยโดยใช้ฟุตบอลเป็นสื่อ
ส าหรับเด็ก” ความร่วมมือโครงการห้องเรียนกีฬา โดยร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

2. พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์และสำธำรณสุข โดยจัดให้มีบุคลากร
และเครื่องมือที่ทันสมัย  โดยได้ลงนามความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 

นโยบำยที่ 6 กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ  
เพื่อเพิ่มขีดควำมเพิ่มขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
1. จัดตั งศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจ ปัจจุบันมีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University 

Business Incubator : UBI) จ านวน 72 แห่ง ทั่วประเทศ ด าเนินการด้วยระบบเครือข่าย 9 เครือข่าย 
2.  ส่งเสริมบทบำทและพัฒนำศักยภำพในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ โดยสถาบันระหว่างประเทศ        

เพ่ื อการค้าและการพัฒ นา ( International Institute for Trade and Development : ITD) ด า เนิ นการ        
ผ่านโครงการและกิจกรรมฝึกอบรม ประชุม และสัมมนาด้านการค้าและการพัฒนา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ         
และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

นโยบำยที่ 7 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน 
กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีการด าเนินงาน

ส าคัญ ดังนี้  จัดการประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียนและการ
ด าเนินการภายหลังปี 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือประกาศความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการในการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน  และการยกระดับคุณภำพภำษำอังกฤษ รัฐบาลได้ให้ความส าคัญของการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษให้เป็นนโยบายเร่งด่วนของชาติ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการพัฒนาแนวทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ปรับปรุงหลักสูตร และการพัฒนาครู ผ่านกิจกรรมหลัก คือ Echo English” : แอพพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของคนไทย “Boot Camp” : การพัฒนาครูแกนน าด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
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นโยบำยที่ 8 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัย       
และพัฒนำ และนวัตกรรม 

กระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือน าไป 
สู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย โดยด าเนินการ ดังนี้ 

1. ส่งเสริมกำรวิจัยในอุดมศึกษำและกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยวิจัยแห่งชำติ  
1) สนับสนุนกำรด ำเนินกำรวิจัยของสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ ด าเนินการโครงการวิจัยต่อเนื่อง จ านวน 

45 โครงการ และมีแผนด าเนินโครงการวิจัยใหม่ประจ าปี 2559 จ านวน 15 โครงการ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์  ในวารสาร
วิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ จ านวน 49 เรื่อง และแสดงผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการจ านวน 50 เรื่อง 

2) กำรมอบรำงวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงำนตีพิมพ์และถูกอ้ำงอิงในฐำนข้อมูล ISI Web of Science 
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ร่วมกับส านักพิมพ์ Thomson Reuters เจ้าของฐานข้อมูล ISI Web of Science  ได้จัด
พิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ให้กับคณาจารย์และนักวิจัยไทยในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตีพิมพ์และถูกอ้างถึงสูงใน
ฐานข้อมูล ISI Web of Science จ านวน 22 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 13 แห่ง  

2. พัฒนำและส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี 
บูรณำกำร การยกระดับการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์                
และเทคโนโลยี  พัฒนาและขยายผลอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส าหรับเยาวชน  พัฒนาก าลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์ ระยะ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 

3. ควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ  โดยการพัฒนานักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์กับกองทัพบก         
โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุน         
การพัฒนานักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์กับกองทัพบก และพัฒนางานวิจัยด าเนินงานในรูปแบบ “ภาคีสถาบันอุดมศึกษา/วิจัย     
เพ่ือการวิจัย”               

นโยบำยที่ 10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกันปรำบปรำม 
กำรทุจริต และประพฤติมิชอบในภำครัฐ 

กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ดังนี้ 

1. กำรใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย และกำรป้องกันกำรทุจริตคอรัปชั่น  จัดตั งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์ให้บริกำรประชำชนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา    ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น สายด่วน 1579   ร่วมงำนวัน
ต่อต้ำนคอร์รัปชันสำกล (ประเทศไทย)        

2. ปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล  จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลเน้น “มหาวิทยาลัยโปร่งใส  บัณฑิตไทย ไม่โกง” อบรมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ส าหรับ
ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน  จัดโครงการ “ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กรของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา”        

11.2 กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
1) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 รับทราบร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการ

ในสถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....  รวม 21 ส่วนราชการ ที่ส านักงานคณ ะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

2) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 รับทราบแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษารับทราบแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการพัฒนาทรัพยากร
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มนุษย์และระบบการศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และได้น า
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูลในการยกร่างแผนการขับเคลื่อนดังกล่าว ภายใต้หลักการ
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และยึดหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม และการมีส่วนร่วม 

3) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการได้รับ    
การยกเว้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 เรื่อง มาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคนภาครัฐ 
(พ.ศ. 2557 – 2561)  ในส่วนของการก าหนดเงื่อนไขในการจัดอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรการบริหารจัดการอัตราก าลังปกติ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เพ่ือแก้ปัญหา
การขาดแคลนข้าราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็ก  โดยให้ ก.ค.ศ.จัดสรรอัตราว่างจากผลเกษียณอายุของข้าราชการ
ครูเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คืนให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสที่มีจ านวน
นักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ปกติแต่ประสบปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังครู  จ านวนทั้งสิ้น         
922 แห่ง โดยจัดสรรอัตราก าลังครูให้ไม่มากกว่าอัตราก าลังครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. จ านวน 1,085 อัตรา 

12. อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
  12.1 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546  มาตรา 5 
ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

12.2 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542  มาตรา 31 ระบุ “กระทรวงมีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และ  
การกีฬาเพ่ือการศึกษา รวมทั้งติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวง หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง” 

12.3. ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113  ตอนพิเศษ 68 ง 21 มีนาคม 2559)  
โดยได้ระบุเหตุผลข้อเท็จจริงถึงสภาพปัญหาส าคัญในการจัดการศึกษาของประเทศว่าเกิดจากการ  สั่งการและการ
บริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นเอกภาพ  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาให้สามารถ
ขับเคลื่อนได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ  หั วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าสั่งฯ            
ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญ ดังนี้      

1) ให้มีคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค  
ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นกรรมการตามล าดับ และมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค
หรือจังหวัด  วางแผนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวง ศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด       
และพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวง ศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด   

2) ให้ยุบเลิกคณะกรรมกำรเขตพื นที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ       
และกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  และให้โอนอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
เขตพ้ืนที่การศึกษาของแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
ของจังหวัดนั้นๆ    
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3) ให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ.เขตพื นที่กำรศึกษำ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครู   
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และให้โอนอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ของจังหวัดนั้นๆ    

4) ในแต่ละจังหวัดให้ มีคณะกรรมกำรศึกษำธิ กำรจังหวัด (กศจ.) ประกอบด้วย           
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ   มีศึกษาธิการภาค        
ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ              
การอาชีวศึกษา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด  ท้องถิ่นจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ผู้อ านวย การส านัก
พระพุทธศาสนาจังหวัด  วัฒนธรรมจังหวัด  ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่นและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ               
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามล าดับ  และมีศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการ    
และเลขานุการ      

ทั้งนี้ ให้ กศจ. มีอ านาจหน้าที่ตามที่ได้รับโอนมาจากคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา         
และอ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา  การก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  
องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
ในจังหวัด พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด  ก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด  และวางแผน
การจัดการศึกษาในจังหวัด และพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา  

12.4 ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133  ตอนพิเศษ 68 ง  21 มีนาคม 2559) โดยระบุ
เหตุผลเพ่ือให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีเอกภาพ และสามารถประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษาของประเทศ  โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้สอดรับกับแนวทางการบริหารงานโดย “ประชารัฐ”  หัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติจึงมีค าสั่งฯ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญ ดังนี้    

1)  ให้มีส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค จ ำนวนสิบแปดภำค  สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาค
และจังหวัด โดยการอ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงาน
ในสังกัด หน่วยงานอ่ืนหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ การก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาค
ต่างๆ ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึ กษาธิการ  
และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  รวมทั้งพัฒนาด้านอ่ืนๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ตามศักยภาพและโอกาสของ
บุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่  และก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ    

2) ในแต่ละจังหวัด ให้มีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมาย
ก าหนด  การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมาย สั่งการ ก ากับ 
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เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด  และประสานงานต่างๆ ในระดับจังหวัด      

12.5 ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 
ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม133 ตอนพิเศษ 136 ง  15 มิถุนายน 2559) โดยระบุเหตุผลเพ่ือให้
สามารถลดความเหลื่อมล้ า  สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมในสังคม  แก้ปัญหาความยากจน  
ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  รวมทั้งเพ่ือเป็ น
หลักประกันความยั่งยืนมั่นคงและเพ่ือให้สามารถจัดงบประมาณสนับสนุนได้อย่างต่อเนื่อง หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติจึงมีค าสั่งฯ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญ ดังนี้   

1) ให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องตำมที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด เตรียมการเพ่ือให้เด็กเล็กก่อนวัย
เรียนได้รับการดูแล และพัฒนาทางร่างการ จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยส่งเสริมและสนับสนุน  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการรับผิดชอบ       

2) ให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำขั นพื นฐำน ด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
15 ปีตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)  ระดับประถมศึกษา  จนถึงมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือเทียบเท่า รวมถึงการศึกษาพิเศษแก่บุคคลที่มีความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง 
และการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กที่ตกอยู่ในภาวะยากล าบากหรือสถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป ให้มีมาตรฐาน    
และคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย    

3) ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ก าหนด
อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี เพ่ือเสนอตามกระบวนการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ได้แก่  ค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าหนังสือ  ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน  และค่า ใช้จ่ าย อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ โดยให้
กระทรวงศึกษาธิการจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาแทนและขยายผล แล้วให้น าเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา  ทั้งนี้ ให้อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เดิม ยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการก าหนดอัตราใหม่    

12.6 ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไข
ปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 154 ง  13 กรกฎาคม 2559)  
โดยระบุเหตุผลเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและธ ารงไว้ซึ่งความเป็นสถาบันวิชาการชั้นสูง    
ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง  สามารถแก้ปัญหาการผลิตบัณฑิตที่มีปัญหาด้านคุณภาพและไม่สอดคล้อง       
กับความต้องการของประเทศ  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าสั่งฯ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญ ดังนี้  

1) กำรแต่งตั งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำสถำบันอุดมศึกษำและกรรมกำร         
สภำสถำบันอุดมศึกษำ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือให้การด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษา             
มีประสิทธิภาพสูงสุด    

2) ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ      
มีอ านาจสั่งการให้สภาสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีปัญหาในกรณี ดังนี้ 1) จัดการศึกษาไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานหลักสูตร 2) จงใจหลีกเลี่ยงหรือประวิงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับของ
สถาบันอุดมศึกษา 3) มีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต และ 4) เกิดปัญหาความขัดแย้งภายในสถาบันอุดมศึกษา  
จนไม่สามารถแก้ไขได้  โดยให้ยับยั้งการรับนิสิตนักศึกษา ปิดหลักสูตร  ยุติการจัดการศึกษา หรือด าเนินการอ่ืนใด   
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3) ให้ก ำหนดมำตรกำรให้สถำบันอุดมศึกษำแก้ไขเยียวยำควำมเดือดร้อนหรือเสียหำย
ให้แก่นิสิตนักศึกษำ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการด าเนินการตามกรณีข้างต้น โดยอาจให้สถาบัน อุดมศึกษาอ่ืนร่วม
ด าเนินการแก้ไขเยียวยาฯ ด้วยก็ได้  

12.7 ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 1/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงาน
บุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 7 ง 10 มกราคม 2560)  โดยที่ปัจจุบัน
กระทรวงศึกษาธิการมี อ.ก.พ. กรม ที่ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง จ านวนห้าคณะ ตามที่กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ แต่การด าเนินการในลักษณะดังกล่าวส่งผลให้             
การบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการมีความแตกต่างและไม่เป็นเอกภาพในด้านมาตรฐานของ           
การบริหารงานบุคคล นอกจากนี้ ในการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคยังมีปัญหาเกี่ยวกับ
อัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่งศึกษาธิการภาค และรองศึกษาธิการภาค เพ่ือรองรับการจัดตั้งส านักงาน
ศึกษาธิการภาค ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  11/2559 เรื่อง การบริหารราชการ            
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 

เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน จึงจ าเป็นต้องก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมี อ.ก.พ. 
ขึ้นคณะหนึ่ง เพ่ือท าหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงเพียงคณะเดียว และให้มีการเกลี่ยอัตราก าลังในกระทรวงศึกษาธิการ
เพ่ือก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งเป็นศึกษาธิการภาคและรองศึกษาธิการภาค อันจะท าให้สามารถขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 2 
สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ของกระทรวงศึกษำธิกำร 

 
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลบริบทที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดกรอบแนวคิด

ส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้  
มีข้อมูลส าคัญ  ประกอบด้วย 1) นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี )  
2) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)  3) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564             
4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) 5) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ           
6) จุดเน้น เชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เ จริญ เศรษฐศิลป์ )                         
7) ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560–2579)  8) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2560–
2564) 9) กรอบแนวทางและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561          
10) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 11) ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
12) อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและการระดม         
ความคิดเห็น โดยเฉพาะการจัดท าเป้าประสงค์หลักและตัวชี้วัดที่สอดคล้อง ได้จัดท าเป็นสาระส าคัญ เพ่ือการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 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. ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

เป้ำประสงค์หลัก 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการ

พัฒนาประเทศในอนาคต 
2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีมีส่วนร่วม              

จากทุกภาคส่วน 
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กลยุทธ์ 
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบ       

ที่หลากหลายสอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ 
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้ทันสมัย 

สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  
3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการผลิตสื่อการเรียน   

การสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียน

การสอน 
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
6. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการในการจัด

การศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา  
7. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
8. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้นและครูใน

สาขาวิชาที่ขาดแคลน   
9. สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
10.  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
11.   เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

แพทย์ และพยาบาล  
12.   เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลั งคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ ยนแปลงของ 

เทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
13.   ส่งเสริมภาพลักษณ์ การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพ ให้แก ่

ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
14.   ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ    
15.   เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
16. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
17. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนในทุกพ้ืนที่ 

ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ      
18. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถี

ชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  
19. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่าง

กว้างขวาง   
20. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
21. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความ

หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง    
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22. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัยและไม่ซ้ าซ้อน 
ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

23. พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงานผลของ
ฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา ให้เป็น เอกภาพ  เป็นปัจจุบัน และมี
มาตรฐานเดียวกัน  

24. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ เรียน สถานศึกษา         
และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

25. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง         
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

26. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรม 
ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค /จังหวัด 

27. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ /การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
28. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต  ลดความเหลื่อมล้ า     

สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
29. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้ งสนับสนุน  

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
30. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย /ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับ

องค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 
31. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพร้อม พัฒนาเป็น

สถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ 
 

ตัวชี วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

ตัวชี วัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำน 

1. ผลการประเมินระดับชาติในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการทดสอบ
ระดับชาติ (NT) มีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึน  

2. ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-net/V-net/    
N-net) เพ่ิมขึ้น 

3.   ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
4. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษาของ 

IMD ดีขึ้น จากปี 2559       
5. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
6.    ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ผ่านการประเมินตนเองระดับดีเยี่ยม 
 
7. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไปจาก สมศ. 
8. ร้อยละของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาน าร่องมีการประเมินคุณภาพ

ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกร่วมกันด้วยระบบออนไลน์ 

ร้อยละ 3 
 

ร้อยละ 3 
 

ร้อยละ 100 
 

ดีขึ้น 2 อันดับ 
 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 85 

 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 100 

 

สพฐ. 
 

สพฐ. 
 

สป.(สช./กศน.) 
สพฐ./สกอ./สอศ. 
 

สกศ. 
 

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

ทุกหน่วย 
สอศ. 



 

 

 

       แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ของกระทรวงศึกษาธกิาร (เพื่อประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2561) 
 

- 61 - 

ตัวชี วัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำน 

9. ร้อยละของผู้บรรจุเข้ารับราชการครูตรงตามสาขาวิชาและภูมิล าเนา 
ของอัตราเกษียณ 

10. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาให้เป็น
ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ผู้กระตุ้นแรงจูงใจ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ  
ผู้ให้ค าปรึกษาและชี้แนะผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

11. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

12. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจ 
ต่อระบบสวัสดิการและการบริหารงานบุคคล 

ร้อยละ 25 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 80 
 

สกอ. 
 

สพฐ./สกอ./ 
สอศ. 

 
คส. 

 
กคศ./สกสค. 

13. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา  

14. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา 
ต่อสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม 4) 

15. จ านวนผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน             
(สหกิจศึกษา)                

16.  จ านวนผู้เรียนมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 
 
 
17. ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา      

ระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรี 

ร้อยละ 80 
 

45:55 
 

ไม่ต่ ากว่า 
45,000 คน 
13,100 คน 

 
 
 

ร้อยละ 30 

สอศ./สกอ. 
 

สป.(ศทก.) 
 

สกอ. 
 

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

สกอ. 

18. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิภาคีท่ีเพ่ิมข้ึนต่อปี 
 

19. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ได้รับ       
การเผยแพร่/ตีพิมพ์ 

20. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 

21. จ านวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนกับองค์กร/หน่วยงานทั้ง
ในและต่างประเทศ 

ร้อยละ 30  
จากปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 65 
 

ร้อยละ 65 
 

120 องค์กร/
หน่วยงาน 

สอศ. 
 

สกอ./สคพ. 
  

สกอ./สอศ. 
 

สอศ./สคพ. 

22. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ปี 
23. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

อายุ 15-17 ปี 
24. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขึ้นไป 
25. ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการ

ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจน

10.2 ปี 
ร้อยละ 83 

 
ร้อยละ 57 

 
ร้อยละ 100 

 

สกศ. 
สป.(ศทก.) 

 
สกศ. 

 
สป.(สช./กศน.) 
/สพฐ./สอศ. 
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จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบัน 

26. อัตราการเข้าเรียนก่อนประถมศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี 
27. จ านวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหลงเรียนรู้ที่จัดการศึกษา          

ในรูปแบบ Life Long Learning  
28. ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและ ปวส. เพิ่มข้ึน     

 

 
 

ร้อยละ 80 
จ านวน 

18,000,000 คน 
ร้อยละ 65 

  
 

สป.(ศทก.) 
สป.(กศน.)  

/สกอ. 
สอศ./สกอ. 

29. ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมของสถานศึกษาที่มี 
การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ DLIT และ DLTV   

30. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว 
ไม่ต่ ากว่า 30 Mbps 

31. จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศท่ีทันสมัย /       
เป็นปัจจุบัน 

เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 
 

ร้อยละ 50  
ของสถานศึกษา 

4 ฐานข้อมูล 
 

สพฐ. 
 

สป.(ศทก.) 
 

สป.(ศทก.) 
 

32. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

33. ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-net/V-net/     
N-net) ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ิมข้ึน 

34. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงาน
ท าหรือน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 

35. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
36. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดพัฒนาและ 

ส่งเสริมการศึกษา 

37. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นเครือข่ายได้รับการบริหารจัดการเพ่ือ
เข้าสู่โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
 ร้อยละ 3     

 
ร้อยละ 80 

 
 

74:26 
3,042 

องค์กร/หน่วยงาน 

595 โรง 
 

ทุกหน่วย 
 

สทศ. 
 

สป.(กศน.)/ 
สกอ.(วชช.)/ 

สอศ.  
สป.(ศทก.) 

สอศ. 
 

สพฐ. 

 
 

 


