ส่วนที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำ
ตามบทบั ญญั ติ ข องพระราชกฤษฎี กาว่ าด้ ว ยหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การบริ ห ารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี
พ.ศ. 2546
มาตรา 9 กาหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
(1) ก่อนจะดาเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า
(2) การกาหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลา
และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ
(3) ส่ ว นราชการต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กาหนด
(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่ อประชาชน
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดาเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการ
ให้เหมาะสม
มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น
“ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้ระบุสาระสาคัญ
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้
และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้วให้สานักงบประมาณ
ดาเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว
ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรี มิให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสาหรับภารกิจนั้น”
สาหรั บการจั ดทาแผนปฏิบั ติราชการประจาปี ตามระเบียบส านักนายกรัฐ มนตรีว่าด้วยการจัดทา
แผนการบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2547 ข้อ 8 ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้ ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีก ารบริห ารกิ จการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ภายในก าหนดเวลา
ดังต่อไปนี้
“(2) แผนปฏิบั ติราชการประจาปี ให้ จัดทาและเสนอรัฐ มนตรีให้ ความเห็ นชอบก่อนเสนอคาขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีของปีงบประมาณต่อไป”
ในการนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เห็นชอบแนวทางการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยกาหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ซึ่งจาแนกวงเงินและรายละเอียดงบประมาณ
ออกเป็น 5 กลุ่ม ส่วน ประกอบด้วย 1) แผนงานบูรณาการ 2) แผนงานยุทธศาสตร์ 3) แผนงานบุคลากรภาครัฐ
4) แผนงานพื้นฐาน และ 5) รายการค่าดาเนินการภาครัฐ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งให้สานักงบประมาณ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการโดยทุกหน่วยงานใน
สังกัดจึงได้ร่วมกันจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้ขึ้น
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562)
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เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่กล่าวมา
ข้างต้น
2. วัตถุประสงค์ของแผน
2.1 เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบแนวทางและเป้ า หมายการด าเนิ น งานภาพรว มของกระทรว ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และใช้เป็นกรอบทิศทางหรือแนวทางการดาเนินงานในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในสังกัด ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดเอกภาพเชิงนโยบายของการปฏิบัติงาน
2.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ
2.3 เพื่อให้ ผู้บ ริห ารทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษานาไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. กรอบแนวคิดกำรจัดทำแผน
จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลบริบทที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกาหนดกรอบแนวคิด
ส าหรั บ การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารฉบั บ นี้
มีข้อมูล ส าคัญที่ศึกษา ประกอบด้ว ย 1) รั ฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 2) นโยบาย
ของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 3) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)
4) นโยบายความมั่นคงแห่ งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) 6) จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
7) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2574) 8) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2560–2564)
9) กรอบแนวทางและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10) ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11) ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา 12) อานาจ
หน้าที่ตามกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการปกครอง
ประเทศ มีประเด็นสาคัญที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่ง เสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเข้ารับ
บริการการศึกษาของประชาชน ได้แก่
หมวดหน้ำที่ของปวงชนชำวไทย มำตรำ 50 (4) บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษา
ภาคบังคับ
หมวดหน้ำที่ของรัฐ มำตรำ 54 รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับ
การดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการด้วยรัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัด
การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดาเนินการ กากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัด
ทาแผนการศึกษาแห่งชาติและการดาเนินการและตรวจสอบการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562)
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ด้วยการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัยภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัด
ของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับ
การดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดาเนินการให้ผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตนให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการ
ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้าในการศึกษาและเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้
ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมาย
ดังกล่ าวอย่ างน้ อยต้องกาหนดให้ การบริ ห ารจัดการกองทุนเป็นอิส ระและกาหนดให้ มีการใช้จ่า ยเงินกองทุน
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
หมวดกำรปฏิรูปประเทศ มำตรำ 258 (จ) ให้ดาเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษาให้เกิดผล
ดังต่อไปนี้
(1) ให้สามารถเริ่มดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามาตรา
54 วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
(2) ให้ดาเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
นับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
(3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มี
จิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ
และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู
(4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด
และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ
และระดับพื้นที่ดังกล่าว
หมวดกำรปฏิรูปประเทศ มำตรำ 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา
ให้มีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่ง ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ดาเนินการศึกษาและจัดทาข้อเสนอแนะ
และร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดาเนินการ
2. นโยบำยของรัฐบำล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี)
ตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน
2557 โดยได้กาหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ ในการบริหารราชการแผ่นดินดาเนินการให้มีการปฏิรูป
ด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ ดังนี้
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562)
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นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
นโยบายที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
กระทรวงศึก ษาธิก ารในฐานะที่ มีภ ารกิจ ในการจั ดและส่ ง เสริม สนั บ สนุน การศึ ก ษา เพื่ อพั ฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษย์ ซึ่ งเป็ น พื้ น ฐานในการน าพาประเทศไทยให้ ก้ าวหน้า อย่ างยั่ง ยืน สอดคล้ อ งกั บเจตนารมณ์
ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีบทบาทหลักดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในข้อที่ 4 นโยบาย
การศึกษาและเรี ย นรู้ การทะนุ บ ารุ ง ศาสนา ศิล ปะและวัฒ นธรรม นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิก ารยังเป็ น
ส่ ว นราชการที่ ส าคั ญ ในการร่ ว มขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น การตามนโยบายที่ 1 การปกป้ อ งและเชิ ด ชู ส ถาบั น
พระมหากษัตริย์ นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้า
ของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุ ข
และสุขภาพของประชาชน นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายที่ 7 การส่งเสริม
บทบาทและการใช้ โ อกาสในประชาคมอาเซี ย น นโยบายที่ 8 การพั ฒ นาและส่ งเสริ ม กา รใช้ป ระโยชน์ จ าก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร
และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และนโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่ น ดิน ที่มี ธ รรมาภิบ าล และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิช อบในภาครัฐ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
นโยบำยที่ 1 : กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์
สถาบั น พระมหากษั ตริ ย์ เ ป็ น องค์ป ระกอบส าคั ญของการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยตาม
ประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สาคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี
และปกป้ อ งรั ก ษาพระบรมเดชานุ ภ าพ โดยจะใช้ ม าตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสั ง คมจิ ต วิ ท ยา
และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย
มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่คานึงถึงความรู้สานึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจานวนมาก
ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ
เพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึ กษา
ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนาหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย
เป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด
นโยบำยที่ 2 : กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ
2.1 ในระยะเร่ งด่ วน รั ฐบำลให้ควำมสำคัญต่อกำรเตรียมควำมพร้ อมสู่ประชำคมกำรเมือง
และควำมมั่นคงอำเซียนในกิจ การ 5 ด้าน ได้แก่ การบริห ารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพ
ในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพื่อป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆ และการ
แก้ ไ ขปั ญ หาเส้ น เขตแดนโดยใช้ ก ลไก ทั้ ง ระดั บทวิ ภ าคี แ ละพหุ ภ าคี ทั้ ง จะจั ดระเบี ย บการพั ฒ นาตามกรอบ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562)
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กาหนดให้ปัญหายาเสพติด
การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระทาอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นปัญหา
เฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยง
ต่อเนื่องให้เบ็ ดเสร็ จ เช่น ปั ญหาสถานะและสิ ทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบ
แรงงานต่างด้าว เป็นต้น
2.2 เร่งแก้ไขปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยนายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง
และพั ฒ นามาใช้ ต ามแนวทางกั ล ยาณมิ ต รแบบสั น ติ วิ ธี ส่ ง เสริ ม การพู ด คุ ย สั น ติ สุ ข กั บ ผู้ มี ค วามคิ ด เห็ น
ต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ควบคู่กับ การพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมที่ส อดคล้ องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุ สั งคม
ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพื่อซ้าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้
นโยบำยที่ 3: กำรลดควำมเหลื่อมลำของสังคมและกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ
ความเหลื่อมล้าในสังคมเป็ นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนทั้งหลาย
ของประชาชนจึงมีนโยบายที่จะดาเนินการดังนี้
3.1 ในระยะเฉพำะหน้ำจะเร่งสร้ำงโอกำสอำชีพและกำรมีรำยได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้ำสู่ตลำดแรงงำน
รวมทังสตรีผู้ด้อยโอกำสและแรงงำนข้ำมชำติที่ถูกกฎหมำยพร้อมทังยกระดับคุณภำพแรงงำน โดยให้แรงงาน
ทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐานทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูล
และการดาเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนเพื่อให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่และของประเทศ
โดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น
3.2 ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หำกำรค้ ำ มนุ ษ ย์ ร วมถึ ง ปั ญ หาผู้ ห ลบหนี เ ข้ า เมื อ งการทารุ ณ กรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติการท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็กและปัญหาคนขอทานโดยการปรับปรุงกฎหมาย
ข้อบังคับที่จาเป็นและเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ
3.5 เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยสร้าง
ความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบ ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน
3.6 จัดระเบียบสังคมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนทั่วไปโดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว
นโยบำยที่ 4 : กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย
มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้
4.1 จั ด ให้ มี ก ำรปฏิ รู ป กำรศึ ก ษำและกำรเรี ย นรู้ โดยให้ ค วามส าคั ญ ทั้ ง การศึ ก ษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ
การเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลังคนให้เป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับพื้นที่ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพำะหน้ ำ จะปรั บ เปลี่ ย นกำรจั ด สรรงบ ประมำณสนั บ สนุ น กำรศึ ก ษำ
ให้ ส อดคล้องกับความจ าเป็ น ของผู้ เรี ย นและลั กษณะพื้นที่ของสถานศึกษาและปรับปรุงและบูรณาการระบบ
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือ ด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้
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เยาวชนและประชาชนทั่ ว ไปมี สิ ท ธิ เ ลื อ กรั บ บริ ก ารการศึ ก ษาทั้ ง ในระบบโรงเรี ย นและนอกโรงเรี ย น
โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
4.3 ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชำชนทั่วไปมี
โอกำสร่วมจัดกำรศึกษำที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรู ปการศึกษา และการเรียนรู้ กระจายอานาจ
การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาสู่ ส ถานศึ ก ษา เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามศั ก ยภาพ
และความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
4.4 พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่
ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร
ให้ เ ชื่ อ มโยงกั บ ภู มิ สั ง คม โดยบู ร ณาการความรู้ แ ละคุ ณ ธรรมเข้ า ด้ ว ยกั น เพื่ อ ให้ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น
ทั้ง ในด้ า นความรู้ ทั ก ษะ การใฝ่ เรี ย นรู้ การแก้ ปั ญหา การรับ ฟั ง ความเห็ น ผู้ อื่น การมี คุ ณธรรม จริ ยธรรม
และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 ส่งเสริมอำชีวศึกษำและกำรศึกษำระดับวิทยำลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะ
ในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
4.6 พั ฒ นำระบบกำรผลิ ต และพั ฒ นำครู ที่ มี คุ ณ ภาพและมี จิ ต วิ ญ ญาณของความเป็ น ครู
เน้ น ครู ผู้ ส อนให้ มีวุฒิ ตรงตามวิช าที่ส อนน าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือ ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน
การสอนเพื่อเป็น เครื่องมือช่ว ยครู หรื อเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
4.7 ทะนุบ ำรุ งและอุ ปถั มภ์ พระพุ ทธศำสนำและศำสนำอื่ น ๆ สนับ สนุ นให้ องค์ก รทางศาสนา
มีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม ภำษำไทยและภำษำถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งความหลากหลายของศิล ปวัฒ นธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ
ความเป็นไทย นาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
4.9 สนับสนุนกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ำน และวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียน และเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
4.10 ปลูกฝังค่ำนิยมและจิตสำนึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะ
ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
นโยบำยที่ 5 : กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และสุขภำพของประชำชน
5.2 พัฒ นำระบบบริ กำรสุ ข ภำพ โดยเน้ น การป้ อ งกั น โรคมากกว่า รอให้ ป่ ว ย แล้ ว จึ ง มารั ก ษา
สร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจาย
บุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุ ขให้ เหมาะสมกับท้องถิ่น และให้ ภ าคเอกชนสามารถมีส่ ว นร่ว มในการจ้าง
บุคลากรเพื่อจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเป็นผู้กากับดูแล สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการ
พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข โดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและบุคลากร
ร่วมกันโดยมีข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
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5.7 พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ และสำธำรณสุข โดยจัดให้มี
บุคลากรและเครื่ องมือที่ทันสมัย และให้ มีความร่ว มมือทั้งระหว่างหน่ว ยงานภายในประเทศ และหน่ว ยงาน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความสาคัญ
นโยบำยที่ 6 : กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ
6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่ำงชำติเข้ำมำเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบ
จากการประกาศใช้กฎอัย การศึกในบางพื้ นที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จ ะทาได้ และสร้างสิ่ งจูงใจ
และสิ่งอานวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยว
อั น มี ลั ก ษณะโดดเด่ น ร่ ว มกั น หรื อ จั ด เป็ น กลุ่ ม ได้ เช่ น กลุ่ ม ธรรมชาติ ประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น น้าพุร้อน ธรรมชาติ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน
รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในประเทศทั้ งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้
ความรู้ และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพราคาเป็นธรรม
ตลอดจนการอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว
6.17 เพิ่มขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมให้เข้มแข็ง
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ
ผลิตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและ
การขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ
6.18 ส่งเสริมภำคเศรษฐกิจดิจิทัลและวำงรำกฐำนของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่าง
จริงจังซึ่งจะทาให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ซึ่งหมายรวมถึงการ
ผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรงทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัลอุปกรณ์
โทรคมนาคมดิจิ ทั ลและการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่นๆโดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ภาคสื่ อ สารและบั น เทิ ง ตลอดจนการใช้ ดิ จิ ทั ล รองรั บการผลิ ตสิ น ค้ า อุ ต สาหกรรมและการพั ฒ นา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานสาคัญ
ของประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง
นโยบำยที่ 7 : กำรส่งเสริมบทบำทและใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน
7.3 พัฒนำแรงงำนของภำคอุตสำหกรรมเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ทั้งแรงงาน
วิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติโดยคานึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุ่มที่มี
ข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน เพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน
7.4 เร่งพัฒนำควำมเชื่อมโยงด้ำนกำรขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภำยในอนุภูมิภำคและภู มิภำค
อำเซียนโดยเร่งขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่ว มมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ ม
แม่น้าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) แผนความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจอิระวดี -เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่ วมมือแห่ งอ่าวเบงกอลสาหรับความร่วมมือ
หลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนซึ่งจะช่วยสนับสนุน
ให้ความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในอาเซียนสัมฤทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
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7.6 พั ฒ นำเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษโดยเริ่ ม จากการพั ฒ นาด่ า นการค้ า ชายแดนและโครงข่ า ย
การคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุน
ข้ามแดนโดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนนพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และสิ่งอานวย
ความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่องโดยในระยะแรกให้ความสาคัญกับด่านชายแดน
ที่สาคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึกและบ้านคลองใหญ่ซึ่งจะทาให้
ระบบขนส่ งและโลจิ สติกส์ สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและรองรับปริมาณ
การเดินทางและการขนส่งที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นโยบำยที่ 8 : กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจยั และพัฒนำ
และนวัตกรรม
8.1 สนับสนุนกำรเพิ่มค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายให้
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน และมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่นที่มีระดับ
การพัฒนาใกล้เคียงกัน และจัดระบบบริหารงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มีเอกภาพ
และประสิทธิภาพ โดยให้มีความเชื่อมโยง กับภาคเอกชน
8.2 เร่ ง เสริ ม สร้ ำ งสั ง คมนวั ต กรรม โดยส่ ง เสริ ม ระบบการเรี ย นการสอน ที่ เ ชื่ อ มโยงระหว่ า ง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกาลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยง
ระหว่ างการเรี ย นรู้ กับ การท างาน การให้ บุ คลากรด้ านการวิ จัย ของภาครั ฐ สามารถไปท างานในภาคเอกชน
และการให้ อุต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อ ม มีช่อ งทางได้เ ทคโนโลยี โ ดยความร่ว มมือ จากหน่ ว ยงาน
และสถานศึกษาภาครัฐ
8.3 ปฏิรูประบบกำรให้สิ่งจูงใจระเบียบและกฎหมำยที่เป็นอุปสรรคต่อกำรนำงำนวิจัยและพัฒนำ
ไปต่ อ ยอดหรื อ ใช้ ป ระโยชน์ รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม การจั ด ท าแผนพั ฒ นาการวิ จั ย และพั ฒ นาในระดั บ ภาคหรื อ
กลุ่มจังหวัดเพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจัยของรัฐและภาคเอกชน
8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้ำงพืนฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีด้ำนกำรวิจัย
และพั ฒ นำและด้ ำ นนวั ต กรรม ซึ่ ง เป็ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางปั ญ ญาที่ ส าคั ญ ในการต่ อ ยอดสู่ ก ารใช้
เชิ ง พาณิ ช ย์ ข องภาคอุ ต สาหกรรมให้ มี ค วามพร้ อ มทั นสมั ย และกระจายในพื้ น ที่ ต่ า งๆ เช่น การพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการตั้งศูนย์วิเคราะห์ห้องปฏิบัติการสถาบันและศูนย์วิจัยเป็นต้น
นโยบำยที่ 9 : กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรและกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์
กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน ในปัจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ทาลายป่ามากขึ้นทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช และแร่ธาตุถูกทาลายหรือนาไปใช้
ประโยชน์ทางพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมากทั้งปัญหาภาวะมลพิษโดยเฉพาะขยะประเภทต่างๆ
ก็รุ น แรงยิ่ ง ขึ้น รั ฐ บาลจึ งมีน โยบายจะรั ก ษาความมั่น คงของฐานทรัพ ยากรธรรมชาติโ ดยสร้ างสมดุล ระหว่า ง
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดังนี้
9.5 เร่ งรั ด กำรควบคุม มลพิ ษทังทำงอำกำศ ขยะ และน ำเสียที่เ กิดจำกกำรผลิตและบริ โ ภค
เพื่ อ สร้ างคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อมที่ ดี ให้ แก่ ป ระชาชนโดยให้ ความส าคั ญในการเร่ งรั ดแก้ ไขปั ญหาการจั ดการขยะ
เป็นลาดับแรกส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งกาจัดขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมในสถานที่กาจัดขยะในพื้น ที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐ เป็นหลั กในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขย ะมูลฝอย
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โดยการแปรรู ป เป็ น พลั ง งานก็ จ ะสนั บ สนุ นให้ ด าเนิน การส่ ว นขยะอุ ตสาหกรรมนั้ นจะวางระเบี ยบมาตรการ
การบริหารจัดการเป็นพิเศษโดยกาหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยก
เป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน สาหรับขยะของเสียอัน ตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบ
กากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้งรวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตราย
ที่เกิดจากการรั่วไหลและการเกิดอุบัติเหตุให้ความสาคัญในการจัดการอย่างครบวงจรและใช้มาตรการทางกฎหมาย
และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
นโยบำยที่ 10 : กำรส่งเสริ มกำรบริ หำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบในภำครัฐ
10.5 ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก
หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบั งคับต่างๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควรหรือเปิดช่อ งโอกาส
การทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว
ใช้เวลานาน ซ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
3. ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติได้ดาเนินการ
ยกร่ า งตามแนวทางที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ก าหนด เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบแนวทางการพั ฒ นาในระยะ 20 ปี ต่ อ จากนี้
ประกอบด้ว ย วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติ
และมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดาเนินการไปพร้อม
กันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ในทุกสาขาของกาลังอานาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมื องต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม
จิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิ สั ย ทั ศ น์ “ประเทศไทยมี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยการพั ฒ นา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ควำมมั่นคง
การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศใน
ทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทาง
การทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความ
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึก
กาลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่นประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงาน
และรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัย
ในชีวิตทรัพย์สิน มีการออมสาหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า มีที่อยู่อาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562)
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ควำมมั่งคั่ง
ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อ งและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้
สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม
กันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน (Inclusive Growth) มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน
ขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีป ระชาชนที่อยู่ใต้เส้ นความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สาคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่งการผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา
นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักรทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ควำมยั่งยืน
การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรั บ
และเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม
สมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสั งคม มีความเอื้ออาทร เสียสละ
เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสาคัญกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
พัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืนยุทธศำสตร์ที่สำคัญ 6 ด้าน ได้แก่
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง เพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง
ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน ไปจนถึงระดับความมั่นคงของ
มนุษย์ และทุกมิติ ทั้งมิติทางด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาหาร น้า ไปจนถึงมิติทางพลังงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ
(ทรัพยากร) เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มี
อยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ
ภาคเอกชนประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลก บนพื้นฐานของ
หลักธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งที่จะเอื้ออานวยประโยชน์ต่อการดาเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ตลอดถึง
การบริหารประเทศของรัฐบาล ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กาหนด โดยเหตุการณ์สาคัญ
ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับภายในประเทศ โดยมี
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562)
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1.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และที่มิใช่ภาครัฐ
1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่งคงแบบบูรณาการ
2. ยุ ทธศำสตร์ ด้ ำ นกำรสร้ ำ งควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขั น มุ่ งเน้ น การยกระดั บ ศัก ยภาพ
ในหลากหลายมิติ ตั้ งแต่การสร้างพื้นฐานที่มั่นคงของประเทศ การพัฒนาที่สมดุลในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ การกินดีอยู่ดีและรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชน ควบคู่กับการขยายโอกาสของประเทศไทย
ในเวทีโลก ตลอดจนการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่เพิ่มขึ้นในเวทีสากล โดยมีประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
2.1 มหาอานาจทางการเกษตร (เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตร
อัจฉริยะ เกษตรแปรรูป)
2.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการแพทย์ครบ
วงจร อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรมและบริการขนส่ง และโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ)
2.3 แม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลก (ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ท่องเที่ยวสาราญทางน้า ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค )
2.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยง เชื่อมโลก (เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ เพิ่มพื้นที่และ
เมืองเศรษฐกิจ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
สร้างพลวัตทางกฎหมาย
2.5 สร้างนักรบเศรษฐกิจยุคใหม่ (สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การเงิน สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล ปรับบทบาทและกลไกภาครัฐ
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ เพื่อคนไทยในอนาคต มีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง
มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่
และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอคนไทยในอนาคตต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมทั้งกาย
ใจ สติปัญญา สามารถเรียนรู้ ได้ตลอดชีวิต มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม
นักคิด และผู้ประกอบการบนฐานของการรู้คุณค่าความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และมีสุขภาวะที่ดี โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (Transformation of Culture)
3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3.3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม
3.4 การตระหนักถึงพหุปัญญา (multiple intelligence)
3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ สติปัญญา และสังคม
3.6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ
4. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคมตั้งอยู่บนหลักการและพื้นฐานสาคัญคือการสร้างสังคมคุณภาพสังคมในทุกๆ ด้านไปพร้อมกัน
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562)
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โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ประกอบด้วย การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic
Security) โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
4.1 การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม
4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม
4.4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายที่
สาคัญ คือ การบริโภคที่ยั่งยืนและการผลิตที่ยั่งยืน การดาเนินการที่สาคัญคือต้องเร่งวางระบบการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ บริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพโดยการวางระบบบริหารจัดการ
น้าอย่างบูรณาการให้มีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน้า ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน เน้นการปรับระบบการบริหาร
จั ด การอุ ท กภัย อย่ า งบู ร ณาการ รวมทั้ ง ยกระดั บ ความสามารถในการป้ อ งกัน ผลกระทบและปรั บ ตั ว ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคที่
ปล่อยคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการจัดการขยะสารพิษ และของเสียอันตรายอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
5.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
5.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
5.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
5.4 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
5.5 พัฒนาความมั่นคงทางน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสม
กับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่ว ยงานของรัฐที่ทาหน้าที่กากับ หรือให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มี
การแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรั บตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การนานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ่ และระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า
และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
6.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการา และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส
6.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
6.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ เปิดกว้าง ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
6.4 ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง
6.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและ
เป็นมืออาชีพในการพัฒนาประเทศ
6.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต
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6.7 ภาครัฐดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
6.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาคมีความเป็นกลาง
น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้
4. นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ. 2558 – 2564
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเป็นนโยบายระดั บชาติ กาหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการดาเนินการ
ด้ า นความมั่ น คงของภาครั ฐ ในระยะ 7 ปี โดยได้ ป ระเมิ น สภาวะแวดล้ อ มทางภู มิ รั ฐ ศาสตร์ สถานการณ์
และความเปลี่ ย นแปลงของบริ บ ทความมั่ น คง น าไปสู่ ก ารก าหนดทิ ศ ทางหลั ก ในการด าเนิ น การเพื่ อ รั ก ษา
ผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ได้กาหนดลาดับความสาคัญ
โดยพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบต่อความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ ซึ่งส่งผลต่อความอยู่รอดปลอดภัย
ของชาติและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในด้านต่างๆ และภูมิคุ้มกันของชาติในภาพรวมเป็น “เกณฑ์สาคัญ ”
โดยกาหนดความสาคัญเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ และส่วนที่ 2
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไปซึ่งการจัดสรรทรัพยากรจะให้น้าหนักต่อนโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็น
แก่นหลักของชาติเป็น ลาดับสาคัญในระดับต้น แต่ทั้งนี้ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั้งสองส่วนต้องได้รับการ
ขับเคลื่อนไปพร้อมกัน เพื่อให้เกิดภาพแห่งความสาเร็จโดยรวมและสามารถรักษาผลประโยชน์แห่งชาติได้อย่าง
ครบถ้วน ทั้งเสถียรภาพ ความเป็นปึกแผ่นของประเทศ และการมีจุดยืนที่ชัดเจนเหมาะสม ซึ่งจะทาให้ประเทศ
มีเกียรติ และศักดิ์ศรี ในประชาคมโลกกรอบความคิดหลักในการกาหนดนโยบาย ได้คานึงถึงค่านิยมหลักของชาติ
ซึ่งเป็นสิ่งที่คนในชาติจะต้องยึดถือและพึงรักษาไว้ร่วมกัน และผลประโยชน์แห่งชาติซึ่งเป็นความมุ่งประสงค์ของ
ชาติ ที่จะทาให้ค่านิยมหลักของชาติดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงต่อเนื่อง ค่ านิยมหลักของชาติ ได้แก่ 1) มีความรักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ อั น เป็ น สถาบั น หลั ก ของชาติ 2) เชื่อ มั่นในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม มีเหตุมีผล เคารพสิทธิ
เสรี ภ าพ หน้ าที่ และหลั กนิติธ รรม 4) เห็ นคุณค่าในคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสั ตย์สุ จริต และวัฒ นธรรม
ประเพณีอัน ดีงามของสั งคมไทย 5) เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และยอมรับความแตกต่างหลากหลายทาง
ความคิด ความเชื่อ อัตลั กษณ์และวัฒ นธรรม บนพื้นฐานของการยึดมั่นในความเป็นพหุ สังคม 6) อยู่ร่ว มกับ
ประชาคมโลกอย่างสันติ ด้วยมิตรภาพอันดี
ผลประโยชน์ แ ห่ ง ชาติ ได้ แ ก่ 1) การมี เ อกราช อธิ ป ไตย และบู ร ณภาพแห่ ง เขตอ านาจรั ฐ
2) การดารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ 3) การดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 4) การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุ ข เป็นปึกแผ่น มั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 5) ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมี
สุขของประชาชน 6) ความยั่ งยืน ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม ความมั่นคงทางพลั งงาน อาหาร
7) ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
8) การอยู่ ร่ว มกัน อย่ างสั น ติ ประสานสอดคล้ องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชี วิต ประเทศมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคมอาเซียน
และดาเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ”
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วัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 2) เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์ 3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง ความเป็นธรรมและความสมานฉันท์
ในชาติ เ พื่ อ ลดการเผชิ ญ หน้ า และการใช้ ค วามรุ น แรงในทุ ก รู ป แบบ 4) เพื่ อ ให้ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง 5) เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาท
และความเข้ ม แข็ ง ของทุ ก ภาคส่ ว นในการรั บ มื อ กั บ ภั ย คุ ก คามทุ ก รู ป แบบที่ ก ระทบกั บ ความมั่ น คง
6) เพื่อ ให้ ก ารจั ดการฐานทรั พยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้ อม พลั ง งาน และอาหาร มี ความมั่ นคง ความยั่ งยื น
และมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยงจากผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์
7) เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและวิกฤติการณ์ความมั่นคง
อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 8) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพในการป้องกันประเทศ สนับสนุนภารกิจ
ที่ไม่ใช่การสงคราม และสามารถผนึกกาลังของกองทัพกับทุกภาคส่วนในการเผชิญกับภัยคุกคามด้านการป้องกัน
ประเทศในทุกรูปแบบ 9) เพื่อส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสันติ ในการอยู่ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่มประเทศอาเซียน ประชาคมโลกบนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์และการดารงเกียรติภูมิของชาติ
นโยบำยควำมมั่นคง ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่ว นที่ 1 นโยบายส าคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของประเทศ 3 นโยบาย คือ
1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 2) สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ และ 3) ป้องกันและแก้ไขการก่อ
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ทั่วไป 13 นโยบาย คือ (1) จัดระบบบริหารจัดการชายแดน
เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาข้ามพรมแดน (2) สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
(3) ปกป้ องรั กษาผลประโยชน์ แห่ งชาติ ทางทะเล (4) จั ดระบบ ป้ องกั น และแก้ ไขปั ญหาผู้ ห ลบหนี เข้ าเมื อง
(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน (6) เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
คอร์ รั ป ชัน (7) เสริ มสร้ า งความมั่น คงทางเทคโนโลยีส ารสนเทศและไซเบอร์ (8) รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรั พ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม (9) เสริ มสร้ างความมั่น คงทางพลั งงานและอาหาร (10) พัฒ นาระบบ
การเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ (11) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกัน
ประเทศ (12) พั ฒ นาระบบงานข่ า วกรองให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ (13) เสริ ม สร้ า งดุ ล ยภาพในการด าเนิ น
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
5. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)
กรอบวิสัยทัศน์
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สาหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็น
การแปลงยุทธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน
ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กาหนดสาระสาคัญไว้ ดังนี้
วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562)
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กำรกำหนดตำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
กาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทาขึ้น ประเทศไทย
เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ของภูมิภาค
สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้ำหมำยกำรพัฒนำในมิติหลัก ๆ ประกอบด้วย 6 เป้าหมาย ดังนี้
1. คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
2. การลดความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจน
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้
4. ทุ น ทางธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มสามารถสนั บ สนุ น การเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต ร
กับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้า
5. มี ค วามมั่ น คงในเอกราชและอธิ ป ไตย สั ง คมปลอดภั ย สามั ค คี สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ดี
และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอานาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ ให้ความสาคัญกับการวางรากฐาน
การพั ฒ นาคนให้ มี ความสมบู ร ณ์ เริ่ ม ตั้ง แต่ กลุ่ มเด็ก ปฐมวั ยที่ ต้อ งพั ฒ นาให้ มีสุ ขภาพกายและใจที่ดี มี ทัก ษะ
ทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้
และความสามารถปรั บตัวเท่าทัน กับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคม
ที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนา
ทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
2. เป้ำหมำยและตัวชีวัด
2.1 เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.1.5 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน
2.2 ตัวชีวัด
เป้ำหมำย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม
ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น
เป้ำหมำย 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถเพิ่มขึน
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562)
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ตัวชี้วัด 2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ตัวชี้วัด 2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 2.3 วัยแรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน และมี
ทักษะทางการเงินเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัด 4 ผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อปี
เป้ำหมำย 3 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล และมีควำมสำมำรถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ากว่า 500
ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85
ตัวชี้วัด 3.4 แรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพื่อขอรับวุฒิ ปวช. และ
ปวส. เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี
เป้ำหมำยที่ 5 สถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ
เพิ่มขึนโดยเฉพำะสถำบันครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันทำงศำสนำ ชุมชน สื่อมวลชน และ ภำคเอกชน
ตัวชี้วัด 5.2 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีการปฏิบัติตามหลักคาสอนทางศาสนาเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 5.3 ธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสำธำรณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์
3.1.1 ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพึ่งพาตัวเอง มีความ
ซื่อสัตย์ มีวินัย มีจริยธรรม คุณธรรม มีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจาวัน และให้พ่อแม่
หรือผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กสามารถเรียนรู้และยึดถือเป็นต้นแบบในการดาเนินชีวิต
3.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ความมีร ะเบี ยบวินัย จิ ตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้ อมภายในและโดยรอบสถานศึกษา
ให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง
3.1.6 ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารน าวั ฒ นธรรมการท างานที่ พึ ง ประสงค์ ไ ปใช้ ป ฏิ บั ติ จ นให้ เ ป็ น
คุณลักษณะที่สาคัญของคนในสังคมไทย อาทิ การตรงต่อเวลา ความรับผิ ดชอบ ความมีระเบียบวินัย การทางาน
เป็นทีม การเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง การทางานอย่างกระตือรือร้น
3.2 พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ
3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
1) ให้ ความรู้ แก่พ่อแม่ห รือผู้ ดูแลเด็กในเรื่องการมีโภชนาการที่เหมาะสม วิธีการ
เลี้ยงดูเด็กที่จะกระตุ้นพัฒนาการเด็กในช่วง 0-3 ปีแรก รวมทั้งสนับสนุนให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน
2) กาหนดมาตรการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางานให้พ่อแม่สามารถ
เลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตนเอง ทั้งการจูงใจให้สถานประกอบการจัดให้มีการจ้างงานที่ยืดหยุ่น รณรงค์ให้ผู้ชาย ตระหนัก
และมีส่วนร่วมในการทาหน้าที่ในบ้านและดูแลบุตรมากขึ้น
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562)

- 17 -

3) พัฒนาหลักสูตรการสอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการ และปรับปรุงสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย ให้ มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒ นาทักษะส าคัญด้านต่างๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะ
ด้านความคิดความจา ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมิน
ตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม
และความเป็นมืออาชีพ
3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
1) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสอดคล้อง
กับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย และเน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์
ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ
2) สนั บ สนุ น ให้ เด็กเข้าร่ว มกิจกรรมทั้งในและนอกห้ องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒ นา
ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบาเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ
การทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต
3) สร้ างแรงจู งใจให้ เด็ กเข้ าสู่ การศึ กษาในระบบทวิ ภาคี และสหกิ จศึ กษาที่ มุ่ งการ
ฝึกทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
3.2.3 ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการ
ของตลาดงาน
3) จั ดตั้งศูน ย์บริการข้อมูล และให้ คาปรึกษาในการเป็นผู้ ประกอบการรายใหม่
และอาชีพอิส ระทั้งการจัดหาแหล่งเงิน ทุนและการตลาดที่เหมาะสม และให้ส ถาบันการศึกษาจัดทาหลักสูตร
ระยะสั้นพัฒนาทักษะพื้นฐานและทักษะที่จาเป็นสาหรับแรงงานกลุ่มนี้
3.2.4 พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานเพิ่มขึ้น
1) จัดทาหลักสูตรพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัย สมรรถนะ
ทางกาย ลักษณะงาน และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในการทางานร่วมกันระหว่างรุ่น
3.3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.3.1 ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีขนาดและจานวนผู้เรียนต่ากว่า
เกณฑ์ ม าตรฐานให้ มี ก ารจั ด ทรั พ ยากรร่ ว มกั น ให้ มี ข นาดและจ านวนที่ เ หมาะสมตามความจ าเป็ น ของพื้ น ที่
และโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง
3.3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะนา
และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับระบบประเมิน
วิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียน
การสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง
3.3.3 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ เข้าร่วม
ระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพี่เลี้ยงให้ร่วมวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน
3.3.4 ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน
และผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งขยาย
การจัดทาและการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น
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3.3.5 จัดทาสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการ
ทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก
3.3.6 ปรั บปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ งเรียนรู้เชิง สร้างสรรค์และมีชีวิต อาทิ
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจั ดการ
ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.7 ผลักดันให้สถำบันทำงสังคมมีส่วนร่วมพัฒนำประเทศอย่ำงเข้มแข็ง
3.7.2 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการทาวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพื้นที่
4. แผนงำน โครงกำรสำคัญ
4.1 แผนงานการลงทุนพัฒนาเพิ่มศักยภาพเด็กปฐมวัย
4.2 แผนงานการสร้างความอยู่ดีมีสุขและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
4.3 แผนงานการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 2 กำรสร้ ำ งควำมเป็ น ธรรมลดควำมเหลื่ อ มล ำในสั งคม ให้ ค วามส าคั ญ กั บ
การดาเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและ สาธารณสุข
รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการดาเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ ขับเคลื่อน
และผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช้นโยบาย
แรงงานที่ส นั บสนุ น การเพิ่มผลิ ตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
และสั งคมโดยเฉพาะอย่ างยิ่งการสนั บ สนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ ความช่ว ยเหลื อที่เชื่อมโยง
การเพิ่มผลิตภาพสาหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่าสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุน
ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาองค์กรการเงิน
ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม
เป็ น ต้ น และในขณะเดี ย วกั น ก็ ต้ อ งเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ ง บประมาณเชิ ง พื้ น ที่ แ ละบู ร ณาการเพื่ อ การ
ลดความเหลื่อมล้า
1. วัตถุประสงค์
1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
2. เป้ำหมำย
2.1 เป้ำหมำยที่ 2 เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรพืนฐำนทำงสังคมของภำครัฐ
2.2 ตัวชีวัด
ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุ ทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับ
ร้อยละ 90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่ มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐ านะทางเศรษฐกิจสั งคม
และระหว่างพื้นที่
ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 มีจานวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพื้นที่ และภูมิภาคลดลง
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 กำรเพิ่มโอกำสให้กับกลุ่มเป้ำหมำยประชำกรร้อยละ 40 ที่มีรำยได้ต่ำสุดให้สำมำรถเข้ำถึง
บริ กำรที่ มี คุณ ภำพของรั ฐ และมีอ ำชีพ ทั้ งในด้า นการศึ กษาในระดับ ที่ สู ง ขึ้น การได้รั บ ขยายการคุ้ม ครอง
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ทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการพัฒนา
ทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได้โดย
3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ้ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้น ที่ และสภาพร่างกาย การดูแล
นักเรียนยากจนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไป
ยังสถานศึกษา การให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน รวมถึง
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในพื้นที่ห่างไกล
3.2 กำรกระจำยกำรให้ บ ริ ก ำรภำครั ฐ ทั งด้ ำ นกำรศึ ก ษำ สำธำรณสุ ข และสวั ส ดิ ก ำร
ที่มีคุณภำพให้ ครอบคลุมและทั่วถึง
3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกัน
มากขึ้นระหว่างพื้นที่ โดย
1) ก าหนดมาตรการสร้ า งแรงจู ง ใจให้ บุ ค ลากรครู มี ก ารกระจายตั ว อย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งมาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทาง ความก้าวหน้า
ทางอาชีพที่ชัดเจน เพิ่มโอกาสในการพัฒนาครู
2) สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยนาผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน
3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน
3.2.4 ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม พร้อมทั้ง ส่งเสริม
บทบาทของกลุ่ มข้างต้น ในระดับการบริห ารและการตัดสิ นใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ
3.3 กำรเสริมสร้ำงศักยภำพชุมชน กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
กำรเงินฐำนรำกตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ มีสิทธิในกำร
จัดกำรทุน ที่ดิน และทรัพยำกรภำยในชุมชม
3.3.2 ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ด้ ว ยกระบวนการวิ จั ย และการถ่ า ยทอด
องค์ความรู้ในชุมชนเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่และการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้งส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน
3.3.3 พัฒ นาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่ งเสริมการประกอบอาชีพ ของผู้ ประกอบการระดับ
ชุมชน การสนั บ สนุน ศูน ย์ ฝึ กอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม ( Cluster)
ในพื้นที่กับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกันพัฒนาความรู้
ในเชิงทฤษฎีและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในทางปฏิบัติเพื่อสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการประกอบธุรกิจ
การสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว
4. แผนงำน โครงกำรสำคัญ
4.1 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ห่างไกลอย่างครอบคลุม
4.1.1 โครงการ Free Wifi เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ
4.1.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเด็ก
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4.2 โครงการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน เน้นการพัฒนา
และใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนา
และยกระดับคุณภาพของกาลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ควบคู่
กับการเพิ่มผลิตภาพของฐานการผลิตและบริการเดิมรวมทั้งการต่อยอดการผลิตและบริการเดิมโดยใช้ดิจิทัล
และเทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากนั้น จะให้ความสาคัญกับการใช้ศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ การส่งเสริม
การเชื่ อ มโยงตลอดห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ใหม่ และการพั ฒ นา
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการ
ให้สามารถรองรับการแข่งขันที่เสรีขึ้น การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รวมทั้งการสร้างสังคมผู้ประกอบการที่ผลิตได้ขายเป็น โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภค
อย่างรวดเร็วและมาตรฐานสากลของสินค้าและบริการที่สูงขึ้นรวมถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนา
ระบบและกลไก ตลอดจนการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อกระจายโอกาสเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและ ท้องถิ่นและแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
1. วัตถุประสงค์
1.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา
2. เป้ำหมำยและตัวชีวัด
2.2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา
เป้ำหมำยที่ 1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ
ตัวชีวัดที่ 1.1 อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรอุตสาหกรรม และบริการ (นอกเหนือจากบริการ
ภาครัฐ) ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 3 4 5 และ 6 ต่อปี ตามลาดับ
3. แนวทำงกำรพัฒนำที่มีควำมสำคัญสูงและสำมำรถผลักดันสู่กำรปฏิบัติ
3.2 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำร
3.2.2 ภำคอุตสำหกรรม
1) พัฒนำต่อยอดควำมเข้มแข็งของอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพปัจจุบันเพื่อยกระดับ
ไปสู่อุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขันสูง
1.1) ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้สาคัญของ ประเทศใน
ปัจจุบันให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าเพื่อผลิตสินค้าที่รองรับความต้องการที่หลากหลาย ของผู้บริโภค โดยการ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปรับกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการมุ่งเน้นที่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้มีทักษะ
ขั้น ก้าวหน้าเพื่อต่อยอดฐานองค์ความรู้ เทคโนโลยีเดิมไปสู่ การใช้และพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง การส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตมากขึ้น และสร้างมูลว่าเพิ่มของ
สิ น ค้ า ที่ สู ง ขึ้ น โดยการวิ จั ย และพั ฒ นา การใช้ น วั ต กรรม ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละพื้ น ฐานทางวั ฒ นธรรม
และภูมิปัญญาไทย รวมทั้งการส่งเสริมการทางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม
ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมและเตรียมความ พร้อมของบุ คลากรที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม
โดยผ่านระบบการศึกษาทวิภาคีและสหกิจศึกษา หรือระบบอื่นที่เหมาะสม และด้านการวิจัยและพัฒนาในสาขา
เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าที่เหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรมและ สามารถต่อยอดเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพ ในปัจจุบันได้
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1.2) สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการ เชื่อมโยง
ความร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ตลอดห่วงโซ่มูลว่าตั้งแต่ภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ
อาทิ มาตรการจูงใจสถานประกอบการให้มีการแลกเปลี่ ยนความรู้ พัฒนาบุคลากร/แรงงาน และทาการวิจัย
และพัฒนาร่วมกัน โดยสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยและพัฒนามีบทบาทเป็นกลไก หลักในการ
เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างธุรกิจหรือสถานประกอบการต่าง ๆ ที่รวมตัวกันเป็นคลัสเตอร์ รวมทั้ง การสร้าง
กลไกและระบบมาตรฐานที่มีการตรวจสอบย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมให้เกิ ดการจัดการวัตถุดิบต้นน้า
ภาคเกษตรจนถึงบริการขนส่งและกระจายสินค้าปลายน้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นอุปสงค์หรือความต้องการ
ของตลาดเป็นกลไกสาคัญในการผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่การผลิต
2) วำงรำกฐำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสำหรับอนำคต
2.1) วางแผนและพัฒ นากาลั งคนรองรับอุ ตสาหกรรมอนาคต โดยต้ องมีการ
กาหนดและขั บ เคลื่ อนแผนการพั ฒ นาก าลั ง คนเพื่ อ ป้ อ นเข้ า สู่ อุ ต สาหกรรมอนาคตเป้ า หมายทั้ งระยะเร่ ง รั ด
และระยะยาวอย่ างจริ งจั ง และต่ อเนื่ อง โดยต้องประสานการทางานร่ ว มกั นทั้ งภาครั ฐ ภาคเอกชน สถาบั น
การศึกษา และสถาบันวิจัยต่างๆ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบสนองต่อการผลิตของอุตสาหกรรม
อนาคตอย่างทันท่วงที โดยในระยะเร่งรัดต้องมีการกาหนดกลไกที่ชัดเจน แต่มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาทักษะ
กาลังแรงงานกลุ่มที่อยู่ในอุตสาหกรรมในปัจจุบันและกลุ่มที่กาลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรมให้มีทักษะพื้นฐานที่สาคัญ
ส าหรั บ อุ ต สาหกรรมอนาคต รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ภ าคเอกชนเป็ น ผู้ ล งทุ น พั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมและระบบ
การศึกษาเร่งรัดเพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมอนาคตในระยะแรกได้อย่างทันการณ์
สาหรั บ การวางแผนพัฒ นากาลั ง คนในระยะต่อไป ต้องกาหนดกลุ่ มกาลั งคนเป้าหมาย รวมทั้งความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะที่จาเป็นต่อการยกระดับความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมอนาคตที่ชัดเจนเพื่อวางระบบ
การพัฒนาบุคลากรสาหรับอุตสาหกรรมอนาคตที่มีประสิทธิผลอย่างแท้จริง
3.2.3 ภำคพัฒนำภำคบริกำรและกำรท่องเที่ยว
1) เสริ ม สร้ ำ งขี ด ควำมสำมำรถกำรแข่ ง ขั น ในเชิ ง ธุ ร กิ จ ของภำคบริ ก ำร
ทีม่ ีศักยภำพ ทังฐำนบริกำรเดิมและฐำนบริกำรใหม่เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่ำงเข้มแข็ง
1.2) ยกระดับธุรกิจบริการที่มีแนวโน้มขยายตัวและมีศักยภาพในการเติบโต
เช่น บริการทางการเงิน บริการสุขภาพ การจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (MICE) การศึกษานานาชาติ
ธุรกิจบันเทิงและคอนเทนต์ ธุรกิจบริการดิจิทัล ธุรกิจบริการขนส่งและโลจิสติกส์ และบริการวิชาชีพ ให้ก้าวไปสู่
บริการที่ทันสมัยมากขึ้นโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ เช่น กิจการ Cloud Service แอพพลิเคชั่นทางการเงิน
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจบริการที่มี ศักยภาพเพื่อให้เกิด
การเติ บ โตอย่ า งบู ร ณาการและส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การแข่ ง ขั น บนฐานการพั ฒ นาเชิ ง ธุ ร กิ จ และกระจาย
ผลประโยชน์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
2) พัฒนำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณำกำร
2.1) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยดาเนินการ
(1) ส่งเสริมการสร้างมูลว่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
โดยใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์และเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน อาทิ
การท่องเที่ยวเชื่อมโยง OTOP ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้ไปสู่วนในชุมชนและท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวที่คานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพื่อให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ตลอดจนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลก
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562)
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(2) พั ฒ นากลุ่ ม คลั ส เตอร์ ท่ อ งเที่ ย วตามศั ก ยภาพของพื้ น ที่ เ ชื่ อ มโยง
กับกิจกรรมการท่องเที่ยวตามความต้องการของตลาด อาทิ การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวสีเขียว การท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา และการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม
(3) ฟื้ น ฟู ค วามเชื่ อ มั่ น และสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข องการท่ อ งเที่ ย วไทย
ในสายตาโลก
(4) ดาเนินกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งเชิงรับและเชิงรุกในตลาดเป้าหมาย
ทั้งตลาดศักยภาพเดิมและตลาดใหม่ โดยมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่ องเที่ยว
ที่มุ่งเน้นให้เกิดความ คุ้มค่าต่อประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน รวมทั้งสนับสนุนให้คนไทยเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพิงตลาดต่างประเทศ
(5) พัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรม
มัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศทั่วประเทศ และ
(6) พั ฒ นาระบบคมนาคมขนส่ งให้ เกิ ดความเชื่ อมโยงกั นเป็ นโครงข่ าย
ทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ
3.2.4 กำรพัฒนำภำคกำรค้ำและกำรลงทุน
4) ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) โดย
(1) สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะ
ในการทาธุร กิจ รู้ จักใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการผลิ ต การจัดการ การขาย และพัฒ นาความเข้มแข็ง
ของชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง โดยสนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนตามความพร้อมและศักยภาพในแต่ละพื้นที่
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการกาหนดหลักสู ตรที่เกี่ยวกับทักษะการเป็นผู้ประกอบการทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการเริ่มต้นธุรกิจ และตระหนักถึงแนวโน้มการทาธุรกิจ
สีเขียว ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้และกระตุ้นการเป็นผู้ประกอบการ
(2) สร้างสั งคมผู้ ประกอบการโดยสร้างสภาพแวดล้ อมที่เอื้อต่อการทาธุรกิจ
ทั้งในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลด้านธุรกิจและสิทธิประโยชน์ แหล่งเงินทุน นวัตกรรมสาหรับ SMEs และการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัดการและการตลาด รวมทั้งกาหนดมาตรการสนับสนุนให้ SMEs มีการจดทะเบียนธุรกิจ
ตามกฎหมาย
(3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ของ SMEs ในลักษณะห่วงโซ่มูลค่า
และการเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งการสร้างโอกาสในการดาเนินธุรกิจในต่างประเทศ โดยการกาหนด
นโยบาย/มาตรการเพื่อจูงใจให้บริษัทขนาดใหญ่ที่มีการค้าและการลงทุนในต่างประเทศเป็นผู้สนับสนุน SMEs
ให้ส ามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศและห่ว งโซ่การผลิ ตของโลก ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนให้ มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา SMEs
4. แผนงำน โครงกำรสำคัญ
ภำคอุตสำหกรรม
4.1. โครงการพัฒนาระบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
4.2 โครงการไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์
ภำคพัฒนำภำคบริกำรและกำรท่องเที่ยว
4.3 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
4.4 แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและยกระดับผู้ประกอบการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562)
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4.5 การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่ครบวงจร (Entrepreneurship)
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ประเด็นท้าทาย
ที่ต้องเร่งดาเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคง ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และยกระดั บ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ สนั บ สนุ น การเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและคุ ณ ภาพชี วิ ต
ของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภคพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น
ต้อ งเร่ ง เตรี ย มความพร้ อมในลดการปล่ อ ยก๊ าซเรื อนกระจกและเพิ่ มขี ดความสามารถในการปรั บตั ว ต่ อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1. วัตถุประสงค์
1.4 พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ
2. เป้ำหมำยและตัวชีวัด
เป้ำหมำยที่ 4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรลดก๊ำซเรือนกระจกและขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัว
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
3.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3.5.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วน
ต่าง ๆ ในการรั บมื อกั บการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ โดยสนับสนุนการสร้ างองค์ ความรู้เกี่ ยวกับผลกระทบ
และความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และหน่วยงาน ในระดับต่าง ๆ
ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น รวมทั้งชุมชน ให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับปัญหาการ เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ปล่อยคาร์บอนต่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยควบคู่กับหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง และบรรจุไว้ในระบบการศึกษาภาคบังคับ
4. แผนงำนและโครงกำรสำคัญ
4.1 แผนงานและโครงการตาม Roadmap การจั ดการขยะมู ลฝอยและของเสี ยอั นตราย
และแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 5 กำรเสริ ม สร้ ำ งควำมมั่ น คงแห่ ง ชำติ เ พื่ อ กำรพั ฒ นำประเทศสู่ ค วำมมั่ น คั่ ง
และยั่งยืน ให้ความสาคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้ มีความเห็นต่างทางความคิด และอุดมการณ์
บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการเตรียมการรับมือกับ
ภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ
๒๐ ปีข้างหน้า
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเสริ มสร้ างความมั่น คงภายใน และป้องกันปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของชาติ
2. เป้ำหมำยและตัวชีวัด
เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป้ำหมำยที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562)
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ตัวชีวัด 1.1 กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 กำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน เพื่อให้เกิดควำมสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถำบันหลักของชำติ
3.1.1 สร้ างจิ ตส านึ กของคนในชาติให้ มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย์ โดยปลู กฝั งและสร้ างความตระหนักถึงความส าคัญ พร้อมทั้ งกาหนดมาตรการเพื่อป้ องกั น
การกระทาที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ
3.1.2 เสริมสร้ างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒ นา
ภาคการเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและคานึงถึงความมั่นคง
และผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง
3.1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติสุข
แนวทางสั น ติวิธี และกระบวนการมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนในพื้ นที่ บนพื้นฐานความแตกต่างทางอัตลั กษณ์
และชาติพันธุ์ เพื่อขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาส
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพื้นที่
4. แผนงำนและโครงกำรสำคัญ
4.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
4.2 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำล
ในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาสาคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพื่อให้
เป็ นปั จ จัย สนับ สนุน ส าคัญที่จ ะช่ว ยส่ งเสริ มการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลสาเร็จบรรลุ เป้าหมาย
ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชน
มีส่วนร่วม มีการกระจายอานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น
และวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2580
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล
2. เป้ำหมำยและตัวชีวัด
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
3.1.1 กาหนดภารกิจ ขอบเขตอานาจหน้าที่ของราชการบริห ารส่ วนกลาง ส่ว นภูมิภาค
และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้าซ้อน โดยให้ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดาเนินภารกิจเกี่ยวกับการ กาหนด
นโยบาย วางแผนระดับประเทศ กาหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน การอนุมัติ อนุญาต การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย
และพัฒนา การบริการวิชาการ การกากับการดาเนิ นงานและภารกิจที่มีพื้นที่ครอบคลุมหลายเขตการปกครอง
โดยกาหนดแนวทางปฏิบั ติที่ชัดเจนและให้ บริการสาธารณะเท่าที่จาเป็น ราชการส่ วนท้องถิ่นดาเนินภารกิจ
ให้บริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตามขีดความสามารถ
และความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ภาค ประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม
เป็ น ผู้ จั ด ท าบริ ก ารสาธารณะขั้ น พื้ น ฐานและตรวจสอบการใช้ อ านาจรั ฐ ในระดั บ ชุ ม ชน รวมทั้ ง จ้ า งเหมา
ให้ภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นผู้จัดทาบริการสาธารณะให้มากที่สุด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562)
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3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.4.1 เร่งทบทวนการกระจายอานาจการถ่ายโอนภารกิจเรื่องการศึกษาและสาธารณสุข
ให้ ค วามชั ด เจน มอบหมายภารกิ จ ที่ เ หมาะสมตามศั ก ยภาพของหน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น และพั ฒ นารู ป แบบ
การจัดบริการสาธารณะที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนกับภาคประชาสังคม
3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.5.1 ปลู ก ฝั ง ให้ ค นไทยไม่ โ กงโดยส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมุ่ ง สร้ า งจิ ต ส านึ ก
และทัศนคติเชิงบวกผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม
ควบคู่กับการปลูกฝัง ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริต
ของสั ง คมไทย โดยอาศั ย กลไกทางสั ง คมเป็ น มาตรการในการลงโทษผู้ ก ระท าผิ ด หรื อ ผู้ ก ระท า การทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ
4. แผนงำนและโครงกำรสำคัญ
4.1 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพื่อป้องกันการทุจริต
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 7 กำรพั ฒ นำโครงสร้ ำ งพื นฐำนและระบบโลจิ ส ติ ก ส์
มุ่ ง เน้ น การขยาย
ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการขยายตัว ของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลั ก
และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยง ในอนุภูมิภาคและในอาเซียน
อย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนา พื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ
การพั ฒนาระบบการบริ หารจั ดการและการก ากั บดู แลให้ สอดคล้ องกั บมาตรฐานสากล เพื่ อเพิ่ มประสิ ทฺ ธิ ภาพ
การดาเนินการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรม
ต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ สร้ า งโอกาสทางเศรษฐกิ จ ให้ กั บ ประเทศ และการพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการในสาขาโลจิ ส ติ ก ส์
และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพื่อไปทาธุรกิจในต่างประเทศ
1. วัตถุประสงค์
เพื่ อ พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งที่ เ กิ ด จากลงทุ น ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน เพื่ อ ลดการน าเข้ า
จากต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
3. เป้ำหมำยและตัวชีวัด
เป้ำหมำยที่ 2 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืนฐำนด้ำนระบบขนส่ง
เป้ำหมำยที่ 3 กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
3.2 กำรสนับสนุนกำรพัฒนำระบบขนส่ง
3.2. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดย
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการพัฒนา
บุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้ บริ การเข้าสู่มาตรฐานสากล ยกระดับทักษะขีดความสามารถของบุคลากร
ในระบบขนส่ งให้มีความรู้ ความสามารถในองค์ความรู้และเทคโนโลยีส มัยใหม่ และสามารถปรับตั ว ให้ ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินจะต้อง
วางแผนพัฒนากาลังคนร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากลด้านการบิน
พร้อมทั้งกาหนดแนวทางยกระดับมาตรฐานหลักสูตรและอุปกรณ์ การเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
ให้สอดคล้ องตามข้อกาหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ องค์กรความร่วมมือด้านการบิน
ในกลุ่มสหภาพยุโรป สานักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา และสานักงานการบินพลเรือนญี่ปุ่น
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562)
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3.3 กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์
3.3.3 พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการกาลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคธุรกิจ โดยเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงานโดยหน่วยงานภาครัฐร่วมดาเนินการกับ ภาคเอกชน
ในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาสาขาโลจิสติกส์ระดับอาชีวะศึกษาและระดับปริญญา ฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะ
หรือเทคนิคเฉพาะด้าน และส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนในการฝึกอบรมในระดับปฏิบัติงาน เพื่อให้กาลังคน
ด้านโลจิสติกส์มีคุณภาพมาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการภาคธุรกิจ
3.5 กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล
3.5.3 ส่ งเสริ มนวัตกรรม การวิจัยและพัฒ นาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศ
ของไทย โดยพัฒนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถรองรับ
ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต
4. แผนงำนและโครงกำรสำคัญ
4.1 แผนงานและโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
4.1.1 แผนพัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการกาลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของภาคธุรกิจ
4.2 แผนงานและโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
4.2.1 แผนพัฒนากาลังคนและสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล
ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสาคัญกับการใช้
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒ นา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความสาคัญกับการพัฒนาสภาวะ
แวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐาน ที่เอื้ออานวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้าง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่
เป้าหมายดังกล่าว
1. วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้น ก้าวหน้า
ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย
2. เป้ำหมำยและตัวชีวัด
เป้ำหมำยที่ 1 เพิ่มควำมเข้มแข็งด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
ตัวชี้วัด 1.1 สัดส่ วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาสู่ร้อยละ 1.5 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ
ตัวชี้วัด 1.2 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น 70 : 30
โดยมีสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาใน อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ :
งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้: ระบบโครงสร้าง พื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน เป็น 55 : 25 : 20
ตัว ชี้วัด 2.3 สัดส่ วนการลงทุนวิจัยและพัฒ นาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
ประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้: ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน
เป้ำหมำยที่ 3 เพิ่มจำนวนบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเป็น 25 คนต่อประชำกร 10,000 คน
ตัวชี้วัด 3.1 บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 10,000 คน
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562)
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3.1.3 ลงทุน วิจั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมทางสั งคมเพื่อ ลดความเหลื่ อ มล้ า
และยกระดับ คุณ ภาพชี วิต ของประชาชน อาทิ เทคโนโลยี การศึ กษา เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
เทคโนโลยี เ พื่ อ ผู้ พิ ก าร เทคโนโลยี เ พื่ อ ผู้ สู ง อายุ เทคโนโลยี ท างการแพทย์ (ยาและวั ค ซี น ) โดยอาศั ย กลไก
การดาเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค ประชาชน
หรือชุมชน
3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย
1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ สอดคล้องกับ
ความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology : T)
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer : E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M)) ด้วยการ สร้างสิ่งจูงใจ การสร้างแรง
บัน ดาลใจ การสนั บ สนุน ทุนการศึกษา เพื่อเพิ่มจานวนผู้ ส าเร็จการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(STEM Education) ในสถานศึกษา รวมทั้งเร่งผลิตกาลังคนและครู วิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ
2) เร่ งสร้ างนั กวิจั ยมืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในสาขาวิศวกรรมการผลิ ต ขั้นสู ง
แพทยศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) นักออกแบบ และในสาขาที่ขาดแคลนและ สอดคล้องกับ
การเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายและทิศทางการพัฒ นาประเทศ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นนักบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม นักถ่ายทอดเทคโนโลยี นักประเมินผล
และบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจนและพัฒนาตลาด
รองรับงานสาหรับบุคลากรวิจัย โดยกาหนดเป็นเงื่อนไขให้โครงการลงทุนขนาดกลางและขนาดใหญ่จะต้องมี
การทาวิจัยรองรับการดาเนินโครงการ
3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี เข้าใจตลาด
และรูป แบบการทาธุร กิจ และการบริ ห ารจัดการทรัพย์สิ นทางปัญญา รวมทั้งเข้าถึงและเข้าใจความต้องการ
ของผู้ใช้ประโยชน์ โดยใช้หลักการตลาดนางานวิจัย เพื่อให้สามารถประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนวิจัย และได้งานวิจัย
ที่มีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
4. แผนงำนและโครงกำรสำคัญ
4.1 โครงการส่ ง เสริ ม การจั ด ท ามาตรฐานนวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ไ ทย เพื่ อ น าขึ้ น บั ญ ชี
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภำค เมือง และพืนที่เศรษฐกิจ มุ่งเน้นการพัฒนาและเร่งดาเนิ นการ
ในประเด็ น ท้ า ทาย ได้ แ ก่ .การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของฐานการผลิ ต และบริ ก ารเดิ ม และขยายฐานการผลิ ต
และบริ การใหม่ที่ส ร้ างรายได้ส าหรับ ประชาชนในภาค การพัฒ นาเมืองให้ เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒ นา
และฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล
และการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ชายแดนให้ เ จริ ญ เติ บ โตและแข่ ง ขั น ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น รวมทั้ ง การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น
2. เป้ำหมำยและตัวชีวัด
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 กำรพัฒนำภำคเพื่อสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้กระจำยตัวอย่ำงทั่วถึง
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562)

- 28 -

3.1.1 ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง
1) พัฒ นาการท่องเที่ยวให้ มีคุณภาพและความยั่งยื น มีธุรกิจบริการต่อเนื่องกับ
การท่องเที่ยวบริการสุขภาพและการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
(3) สนั บ สนุ น เชี ย งใหม่ ใ ห้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการผลิ ต และธุ ร กิ จ ด้ า นอาหาร
และสินค้าเพื่อสุขภาพ บริการทางการแพทย์และสุขภาพ บริการการศึกษานานาชาติรวมทั้งผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์
โดยเฉพาะกลุ่มดิจิทัล
3.1.2 ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ : พั ฒ นาให้ ห ลุ ด พ้ น จากความยากจน สู่ เ ป้ า หมาย
การพึ่งตนเอง
3.1.3 ภาคกลาง : พัฒนาเป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนา
3.3 กำรพัฒนำพืนที่เศรษฐกิจ
3.3.1 พื้นทีบ่ ริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
3.3.2 พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
4. แผนงำนและโครงกำรสำคัญ
4.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราภาคใต้
4.2 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตโคเนื้อศรีวิชัยภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
4.3 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้าชายฝั่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 10 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำ ให้ความสาคัญกับการปรับปรุง
กลไกภายในประเทศให้มีบูรณาการให้ความสาคัญกับกลไกที่สร้างสรรค์และเป็นธรรมและมีบูรณาการกันในระดับ
อนุภูมิภาคและภูมิภาค และขณะเดียวกันก็ให้ความสาคัญกับการดาเนินการให้เกิดความชัดเจนต่อกลุ่มประเทศ
เพื่อนบ้านถึงบทบาทของประเทศไทยจากมุมมองของการพัฒนาอนุภูมิภาคและภูมิภาค
1. วัตถุประสงค์
1.3 เพื่ อ เพิ่ ม บทบาทของไทยในเวที โ ลกด้ ว ยการส่ ง เสริ ม บทบาทที่ ส ร้ า งสรรค์ ข องไทย
ในกรอบความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs)
2. เป้ำหมำยและตัวชีวัด
เป้ำหมำยที่ 4 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สาคัญทั้งในทุกระดับ
ตัวชีวัด 4.3 ความก้าวหน้าในการดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
3.3 พัฒนำและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบธุ รกิจ กำรบริกำร และกำรลงทุน
ที่โดดเด่นในภูมิภำค ทั้งการให้บริการทางการศึกษา บริการด้านการเงิน บริการด้านสุขภาพ บริการด้านโลจิสติกส์
และการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้ งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย โดยอาศัยจุดเด่นด้านภูมิศาสตร์
ที่ตั้งของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือ และการเชื่อมต่อห่วงโซ่มูลค่า ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
และประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ไทยบวกหนึ่ง)
3.6 กำรสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับประเทศในอนุภูมิภำค ภูมิภำค และนำนำประเทศ
3.6.1 เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศในการผลักดัน
การพัฒนาในอนุ ภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งประเทศกาลั งพัฒ นาในภูมิภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาตามเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น การแก้ ปั ญ หาความยากจนและความเหลื่ อ มล้ า
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การสร้างโอกาสและที่ยืนในสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ การบริหารจัดการภัยพิบัติ การสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงาน อาหาร และน้า และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น
3.6.2 เพิ่มบทบาทนาของไทยในการให้ความช่วยเหลือทางการพัฒนาแก่ประเทศกาลัง
พัฒ นาในการพัฒ นาความเชื่อมโยงด้านต่างๆ การวิจัยและพัฒ นา และการพัฒ นาทุนมนุษย์ ควบคู่กันไปกับ
การขยายความร่วมมือระหว่าง อนุภูมิภาคและภูมิภาคกับประเทศนอกภูมิภาคบนหลักของการรักษาดุลยภาพของ
การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มมหาอานาจต่างๆ
6. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560-2579)
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 เห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579
เพื่อใช้ เป็ นแผนยุ ทธศาสตร์ ระยะยาวส าหรั บหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้ นาไปใช้ เป็ นกรอบ
และแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สาหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมาย
ที่สาคัญของแผนคือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงาน
ท าและสร้ า งงานได้ ภายใต้ บ ริ บ ทเศรษฐกิ จและสั ง คมของประเทศและของโลกที่ ขั บ เคลื่ อนด้ ว ยนวั ต กรรม
และความคิดสร้ างสรรค์ รวมทั้ งความเป็ นพลวั ตร เพื่ อให้ ประเทศไทยสามารถก้ าวข้ามกับดั กประเทศที่มี รายได้
ปานกลาง ไปสู่ ป ระเทศที่พัฒ นาแล้ ว ซึ่ง ภายใต้ก รอบแผนการศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560–2579 ได้ กาหนด
สาระสาคัญสาหรับบรรลุเป้า หมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา
(Access) ความเท่ า เที ย มทางการศึ ก ษา (Equity) คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (Quality) ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency)
และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้
วิสัยทัศน์ :
คนไทยทุ ก คนได้ รั บ การศึ ก ษาและเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ภาพ ด ารงชี วิ ต อย่ า งเป็ น สุ ข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้าภายในประเทศลดลง
ยุทธศำสตร์หลัก ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
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7. จุดเน้นเชิงนโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิล ป์) ได้กาหนดจุดเน้น
เชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
7.1 น้อ มน ำแนวพระรำชด ำริ สืบ สำนพระรำชปณิธ ำนและพระบรมรำโชบำย
ด้ำนกำรศึกษำ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน
ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้
1) พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วมหาวชิ ราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร มีใจความสาคัญว่า (1) "การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียน
มีทัศนคติที่ถูกต้อง (2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิก
และอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)"
2) สืบ สานพระราชปณิธ านด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา
(1) นักเรียน
o “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนที่เรียนล้าหลัง
มิใช่ส อนให้ เด็กคิดแต่จ ะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อให้ คนเก่งได้ล าดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่ห นึ่งของชั้น
แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.2555)
o “ครู ไ ม่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ค วามรู้ ท างเทคโนโลยี ม าก แต่ ต้ อ งมุ่ ง ปลู ก ฝั ง ความดี ใ ห้
นักเรียน ชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องทาเช่นกัน” (6 มิ.ย.2555)
o “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักทางานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น จะได้มี
ความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค.2555)
o “ทาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.2555)
(2) ครู
o “เรื่องครูมีความสาคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะ
จานวนไม่พอ และครูย้ ายบ่ อย ดังนั้ น ก่อนคัดเลื อกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒ นาครูก่อน ให้ พร้อมที่จะสอนเด็ก
ให้ได้ผลตามที่ต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูก
จิตสานึกโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการ
ในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือ มีความรักความ
เมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพื่อจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตน ไม่คิดย้ายไปย้ายมา”
(11 มิ.ย.2555)
o “ต้องปรับปรุงครู.ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง”
( 6 มิ.ย.2555)
o “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตาราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้
ต าแหน่ งและเงิ นเดื อนสู งขึ้ น แล้ วบางที ก็ ย้ ายไปที่ ใหม่ ส่ วนครู ที่ มุ่ งการสอนหนั งสื อกลั บไม่ ได้ อะไรตอบแทน
ระบบไม่ย ุต ิธ รรม เราต้อ งเปลี ่ย นระเบีย บตรงจุด นี้ การสอนหนัง สือ ต้อ งถือ ว่า เป็น ความดีค วามชอบ
หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค. 2555)
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o “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียน
ต้องการรู้ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม”
(5 ก.ค.2555)
7.2 กำรดำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี
1) กระทรวงศึกษาธิการจะดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.25612580) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศำสตร์ชำติเป็นจุดเน้นด้ำนกำรศึกษำ
ที่จะดำเนินกำร 6 ด้ำน คือ
(1) ความมั่นคง
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
7.3 จุดเน้นกำรดำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร
1) ดาเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
2) ทุกโครงการของกระทรวงศึก ษาธิ การต้อ งเน้ นความโปร่ง ใส และต่อต้ านการทุ จริ ต
คอรัปชั่น
3) กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการดาเนินการ
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2560
4) ดาเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการดาเนินการเป็นรูปธรรม
7.4
จุ ด เน้ น ส ำคั ญ นโยบำย แนวทำงหลั ก กำรด ำเนิ น งำนและโครงกำรส ำคั ญ ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านเป็นหลักในการดาเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้
1. ด้ำนควำมมั่นคง
แนวทำงหลัก
1.1 พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน
1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักน้อมนาพระราชปณิธานและพระราช
กระแสด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และสถาบันพระกษัตริย์
1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
1.2 กำรบริหำรจัดกำร
1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ชายขอบ/ชายแดน
1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2. ด้ำนกำรผลิต พัฒนำกำลังคนและสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
แนวทำงทำงหลัก : ผลิต พัฒนำกำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำ
ประเทศ
2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา
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2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยจัดทา Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และการ
อบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย
2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560
จะดาเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อแก้ปัญหา
ขาดแคลน บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ
2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
การแข่งขัน
2.2 ผลิตกาลั งคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและ
จั ดการศึ กษา ทวิ ภาคี อี กรู ปแบบหนึ่ งโดยใช้ ส ถานการณ์ จริ งจากสถานประกอบการและชุ มชน “ปรั บโรงงาน
เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่ กับการฝึกทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น
เพื่อให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ
2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพื่อผลิตนวัตกรรม
และเทคโนโลยี รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่
3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
แนวทำงหลัก
3.1 กำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล
3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
1) กระทรวงศึ ก ษาธิ การ รั บผิ ด ชอบดู เ ด็ กระดั บ ชั้ น อนุ บ าล 1 ถึ ง ระดั บ
ชั้นอนุบาล 3 (เด็กอายุ 3 – 5 ปี) และจัดทามาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้ บริหารเพื่อประกันคุณภาพ
ให้แก่เด็กปฐมวัยทุกสังกัด
2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก
เยาวชน และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลู กเสื อ -เนตรนารี
รวมทั้งรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี
2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”
3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้
2) ปรับ ปรุงหลั ก สู ตร โดยเพิ่ม 3 วิช า ซึ่ง อยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิช า
ภูมิศาสตร์ ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการ
สนับสนุนช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา
3) แก้ ไ ขปัญ หาอ่า นไม่อ อกเขี ย นไม่ ไ ด้ เน้ นกิ จ กรรมการอ่ า นโดยเฉพาะ
การอ่านให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด
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4) เน้ น การจั ดการเรี ยนการสอน การคิ ดวิ เคราะห์ ตามรู ปแบบ Active
Learning ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรม / วิธีการย่อย
รวมทั้งการรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education
3.1.4 การวัดและประเมินผล
1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้ผลคะแนนสูงขึ้น
2) การประเมินผล O – Net ในวิชาสังคมศึกษาให้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน เป็ น ผู้ ป ระเมิน ส าหรับวิช าคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้ ส ถาบันส่ งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ
3) การออกข้อสอบวิช าคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดาเนินการในรูป
คณะทางานออกข้อสอบ
3.2 กำรผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3.2.1 การสรรหาครู
1) โครงการผลิ ตครู เพื่ อ พั ฒ นาท้ องถิ่ น มอบให้ ส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักดาเนินการสรรหาครู (การผลิต
รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา)
2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู
3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน
เพื่อให้ครูอยู่ในห้องเรียน
3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู
1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและการ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุ มัติ/เห็นชอบ รวมทั้งการพัฒนาครูด้วย
ระบบ TPEP Online
2) หน่ วยด าเนิ นการ ให้ หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและกำรลดควำมเหลื่อมลำทำงกำรศึกษำ
แนวทำงหลัก : โอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่
ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการดาเนินการตามแนวทาง No Child
Left Behind คือ จัดทาข้อมูลเพื่อส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน ผู้ปกครองร่วม
รับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความจาเป็นและต้องการเป็นพิเศษ
4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ ร่วมกัน ทั้ งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสร้างความเท่าเทียม
ในการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House
5. ด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตประชำชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทำงหลัก : พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน
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5.1 โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรีย นและชุม ชนร่ว มคัดแยกขยะ นากลับมาใช้
ประโยชน์
5.2 การสร้างจิตสานึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชดาริ : ต้นแบบ
การจัดการ สิ่งแวดล้อม
5.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ
6. ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร
แนวทำงหลัก : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
6.1 เรื่องกฎหมาย
เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพื่อรองรับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
จานวน 12 ฉบับ ดังนี้
6.1.1 กฎหมายหลัก
1) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
2) พ.ร.บ.กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. ....
3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา : จัดตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
6.1.2 กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา
1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครู
5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. ....
6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ....
8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. ....
6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน
6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่
ให้สานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานะในการ
ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก
8. แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –
2564) โดยได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์มาใช้เป็นกรอบในการดาเนินงาน เพื่อสร้าง
ผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียน ได้อย่างมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยสาระสาคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562)
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พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เป้ำหมำยหลักของแผนพัฒนำฯ (Extreme Goals)
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
ตัวชีวัดตำมเป้ำหมำยหลัก
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา
2. ร้ อ ยละที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของคะแนนเฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าหลั ก ระดั บ การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติ
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
4. ร้ อ ยละคะแนนเฉลี่ ย ของผู้ เ รี ย นทุ ก ระดั บ การศึ ก ษามี ค วามเป็ น พลเมื อ งและพลโลก
5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ
6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษาที่ทางานให้
7. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์
9. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
10. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ปี
11. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15–17 ปี
13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน
14. จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด /พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
ยุทธศำสตร์
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ
การพัฒนาประเทศ
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562)
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6. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การและส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษา
9. ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดทาขึ้นเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่สาคัญของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ. 2558-2573) กรอบ
แนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ(พ.ศ. 2560-2564) นโยบายรัฐบาล
และแผนแม่บทอื่น ๆ รวมทั้งได้น้อมนา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางโดยคานึงถึงหลักความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
และให้ประเทศมีความมั่นคง ประชาชนมีความมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของประเทศ โดยมีหลักการสาคัญ
ดังนี้
1. นาแนวทางการพัฒนาที่สาคัญของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์
มากาหนดเป็นกรอบโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้สามารถแสดงความเชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาในระยะยาวได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. กาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน
สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมทั้ง ให้ความสาคัญ
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. นายุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 มากาหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และกาหนดนโยบาย การจัดสรร
งบประมาณที่มีการระบุพื้นที่ดาเนินการของโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องดาเนินการไว้ให้ชัดเจน
4. กาหนดยุทธศาสตร์ชี้นาเพื่อเป็นทิศทางการดาเนินงานการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ระดับภาค ไว้ใน
เอกสารประกอบยุทธศาสตร์ การจั ดสรรงบประมาณ เพื่อให้ส่ วนราชการใช้เป็นแนวทางในการเสนอขอจั ดสรร
งบประมาณลงในแต่ละภาค/พื้นที่ อย่ างเหมาะสม และส านักงบประมาณใช้เป็นกรอบในการพิจ ารณาจั ดสรร
งบประมาณที่มีการบูรณาการงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่ ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดกระบวนการวางแผนและ
พัฒนาพื้นที่ระดับภาคที่มีความสอดคล้องกันต่อไป
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้กาหนดไว้ ๖
ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดาเนินการภาครัฐ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้กาหนดไว้ 6
ยุทธศาสตร์และ 1 รายการค่าดาเนินการภาครัฐ โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง
1.1 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ
1.1.1 สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธารงไว้ซึ่งการเทิดทูน พิทักษ์
รั ก ษาถวายพระเกี ย รติ แ ละถวายความปลอดภั ย พระมหากษั ต ริ ย์ และพระบรมวงศานุ ว งศ์ รวมทั้ ง พั ฒ นา
ประสิทธิภาพและความเข้มแข็งของกลไกเพื่อป้องกันและปราบปรามการล่ วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
ตลอดจนสนับสนุนการดาเนินงานตามพระราชประสงค์
1.1.2 เสริ มสร้ างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงานและแนวพระราชดาริกับทุกภาคส่วนและต่างประเทศ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562)
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1.1.3 กาหนดมาตรการ พร้อมส่งเสริมการดาเนินมาตรการทางกฎหมายเพื่อปกป้อง
พระเกียรติยศและพระบรมเดชานุภาพของของสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการเฝ้าระวังและดาเนินการต่อการ
เคลื่ อ นไหวที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ของสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ แ ละการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 กำรสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ
1.2.1 ปลู ก ฝั ง สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจในทั ศ นคติ ค วามเป็ น ไทยและวิ ถี ชี วิ ต แบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก
1.2.2 ส่ ง เสริ ม ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ บทบาทและความส าคั ญ ของสถาบั น
พระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงานและแนวพระราชดาริกับทุกภาคส่วนและต่างประเทศ
1.2.3 สร้ างความรู้ความเข้ าใจส าหรั บประชาชนในการอยู่ร่ว มกัน บนพื้น ฐานความ
แตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง
1.2.4 ส่งเสริมการให้ ความรู้และสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูล ที่ถูกต้องควบคู่กับการ
ดาเนินมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการบิดเบือนและนาเสนอข้อมูลซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
1.3 กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยใน ตลอดจนกำรบริหำร
จัดกำรควำมมั่นคงชำยแดนและควำมมั่นคงทำงทะเล
1.3.2 กำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ
1.3.2.1 จุดเน้นการพัฒนาภาคใต้ชายแดน
1.3.2.1.1 สนับสนุนการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบและมีเอกภาพ
และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินการ โดยน้อมนาแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา” และ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นหลัก
ในการดาเนินงาน เพื่อประโยชน์และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้พหุวัฒนธรรม
1.3.2.1.4 พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงานในพื้นที่
และการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะทวิภาษา
1.3.4 กำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ
1.3.4.1 สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงานและประชากร
กลุ่มเสี่ยง โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส่งเสริมสถาบันครอบครัว สถานศึกษา สถานประกอบการ หมู่บ้าน/
ชุมชนให้มีบทบาทสาคัญในการให้ความรู้ ความเข้าใจและปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
2.3 กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะผู้ประกอบกำร ยกระดับ
ผลิตภำพแรงงำนและพัฒนำ SMEs สู่สำกล
2.3.1 กำรพัฒนำและยกระดับผลิตภำพแรงงำน
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ
2.3.1.1 ยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงาน โดยการมีส่วนร่วมของสถาบันการศึกษา
สถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาสมรรถนะแรงงานให้มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน มาตรฐานอาชีพ สอดคล้อง กับความต้องการของตลาดงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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2.3.2 กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนำ SMEs สู่สำกล
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ
2.3.2.1 สนับสนุนการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมรายใหม่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ของผู้ประกอบการ ฯ
ทั้งในเรื่องศูนย์บ่มเพาะ และการให้คาปรึกษาทางธุรกิจให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในตลาดยุคใหม่ (Smart SMEs)
2.4 กำรพัฒนำพืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน และ
พัฒนำระบบเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ
2.4.2 กำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ
2.4.2.1.4 การพัฒนาศักยภาพโครงสร้ างพื้นฐานด้านสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พัฒนาบุคลากรการศึกษาให้มีการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี การใช้ดิจิทัลอย่างเข้มข้นขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนา
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก รวมทั้งยกระดับระบบการให้บริการสาธารณสุข การบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์
และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2.5.4 กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ
2.5.4.7 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริม การสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากร
วิจัย สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ทั้งในประเทศและต่ างประเทศและหน่วยงานภาครัฐในการลงทุนวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
2.5.4.9 ส่งเสริ มการเพิ่มประสิทธิภ าพของระบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาไทย
โดยพัฒนาการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเรียนรู้ คิดและทา
อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
3.1 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ
3.1.1.2 ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ ทั ก ษะชี วิ ต และการเรี ย นรู้
การประกอบอาชีพและการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันและทางานกับผู้อื่นได้ภายใต้บริบทสังคม ที่เป็นพหุวัฒนธรรม
รวมถึงสร้างโอกาสทางการศึกษาสาหรับกลุ่มด้อยโอกาส
3.1.1.6 ส่งเสริมการฝึกอาชีพเพื่อสร้ างรายได้อย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้สูงวัย เพื่อสร้ างความ
มั่นคงในชีวิต กาหนดมาตรการจูงใจในการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ และการขยายอายุงานในสาขาที่ขาดแคลน
3.2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง
3.2.1 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ
3.2.1.1 ส่ งเสริ มการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การเรีย นการสอน และกระบวนการเรี ย นรู้ ที่
ส่งเสริม การพัฒนาการอ่าน ทักษะ ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม พลศึกษา และคุณลักษณะ ที่จาเป็นสาหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ องค์ความรู้แบบสหวิทยาการ
การปฏิบัติจริงเอื้อต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การสร้างสมรรถนะความเชี่ยวชาญ
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เฉพาะด้านในสาขาวิชาหรืออาชีพตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน รวมทั้งเร่งรัดการยกระดับการเรียนรู้
วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษา (STEMA)
3.2.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบและมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา พัฒนา
ระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา
ทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาระบบคลังข้อสอบเพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ครอบคลุมการ
วัดความรู้ ทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน รวมทั้งพัฒนามาตรฐานและระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ทั้งการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
3.2.1.3 ส่งเสริมการผลิต และพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ให้ เ ป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ผู้ ก ระตุ้ น แรงจู ง ใจ ผู้ ส ร้ า งแรงบั น ดาลใจ ผู้ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาและชี้ แ นะ ตลอดจน
สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง พัฒนา
สถาบัน การศึกษาที่เป็ นหน่ วยผลิตครูและสถานศึกษาที่เป็นหน่ว ยปฏิบัติก ารสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ในสาขาวิชาที่สถาบันการศึกษาเชี่ยวชาญ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
3.2.1.4 พัฒนาสถาบันระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาให้ผลิตและพัฒนากาลังคน
ตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ให้สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและตามนโยบาย
ของประเทศ ปรับหลักสูตรและการประเมินการศึกษาด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ สร้างเครือข่าย
ความร่ว มมือในการผลิ ตและพัฒ นากาลังคนตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่ างองค์กรภายในและต่ างประเทศ
รวมทั้งจัดทาข้อมูลความต้องการของตลาดงานทั้งด้านอาชีพและสมรรถนะและติดตามการทางานของผู้สาเร็จ
การศึกษาเพื่อใช้วางแผนการผลิตกาลังคน
3.2.1.5 ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาสื่ อ และเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้
ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จัดการศึกษาทางไกลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ สนับสนุนการบูรณาการโครงข่าย
สื่อสารโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา และการบูรณาการฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการศึกษาให้สามารถเชื่อมโยง
และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.1.6 ส่ งเสริ ม การขยายโอกาสการเข้าถึง บริก ารทางการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3 – 5 ปี) การจัดการศึกษากลุ่มเฉพาะ
ด้าน เฉพาะทาง และกลุ่มที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ในทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา เช่น โรงเรียนสาหรับ
ผู้ สู ง วั ย การบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ทุ ก สั ง กั ด บู ร ณาการฐานข้ อ มู ล และพั ฒ นาระบบติ ด ตามเด็ ก
ออกกลางคันและเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา สร้างกลไกความร่วมมือพัฒนาระบบ การสะสมและเทียบโอนผล
การเรียนการศึกษาในระบบและนอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย และประสบการณ์จากการทางาน รวมทั้งปรับ
ระบบการศึกษาให้ผู้เรียนสายสามัญและสายอาชีพเรียนข้ามสายได้ ตลอดจนส่งเสริมการผลิตสื่อการอ่าน และการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ และราคาถูก และพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงสร้ างสรรค์ และมีชีวิตให้มีความหลากหลายเอื้อต่อ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.3 กำรปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ
3.3.1.1 ส่งเสริมและพัฒ นากระบวนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย
จิตสาธารณะ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ค่ านิยม และความเป็นไทย วางรากฐานวิถีชีวิตของคนไทย โดยส่งเสริม
การเลี้ย งดูในครอบครัว ฝึกให้เด็ กรู้ จักการพึ่งพาตัวเอง มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ส่ งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียน
การสอนในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การนาหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจาวัน
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ผลักดันให้มีการนาวัฒนธรรมการทางานที่พึงประสงค์ไปปฏิบัติ ตลอดจนเสริมสร้ างค่านิยมหลักของคนไทย 12
ประการ
3.3.1.2 ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเครือข่าย
ทางสังคมให้มีบทบาทและความสามารถในการปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
3.3.1.3 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม ตระหนักและร่วมกันเป็นเครือข่ าย มีส่วนร่วม
ในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อสร้ างสังคม
ที่อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
3.6 กำรพัฒนำพืนที่ระดับภำคด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ
3.6.2 จุดเน้นการพัฒนาภาคตะวันออก
3.6.2.1 ส่งเสริมให้สถาบันศึกษาปรับปรุงหลักสูตร คุณภาพอาจารย์ผู้สอน ตลอดจน
กระบวนการเรี ย น การสอนให้ มี คุ ณ ภาพและได้ม าตรฐานสอดคล้ อ งกั บ สภาพเศรษฐกิ จ และสั งคมของภาค
เพื่อตอบสนองความต้องการภาคการผลิต บริการ การตลาดและทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรแก้ไขปั ญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ำ และสร้ำงกำร
เติบโตจำกภำยใน
4.1 กำรสร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ
4.1.1.15 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การทางานแบบมีส่วนร่วม การจัดทาแผนพัฒนา
ระดั บ ชุ ม ชน การสร้ า งและพั ฒ นาผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงในชุ ม ชน การพั ฒ นาอาชี พ และการสร้ า งรายได้
โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน
4.4 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรม และควำม
เข้มแข็งของชุมชน
4.4.1 การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ
4.4.1.8 ส่งเสริมการเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชน
ให้รู้เท่าทันสื่อ ตลอดจนเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชนสาหรับเด็กและเยาวชน
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรนำและสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่ำงยั่งยืน
5.1 กำรจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันกำรทำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ
5.1.1 กำรจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันกำรทำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ
5.1.1.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการปลูกจิตสานึกเยาวชนและประชาชนในการอนุรักษ์
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการขยายเครือข่ายอาสาสมัครในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
5.4.1.1 ส่งเสริมการลดการเกิดขยะมูลฝอยที่ต้นทาง และการนาขยะไปใช้ประโยชน์
5.4 กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.4.1 กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและกำรจัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อม
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ
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5.4.1.1 ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด ส่งเสริมการ
แปรรู ป ขยะมู ล ฝอยและวัต ถุดิบ ที่ เหลื อ จากกระบวนการผลิ ตเป็ นพลั งงานโดยใช้น วัตกรรมและเทคโนโลยี ที่
เหมาะสมกับพื้นที่ รวมถึงการจัดตั้งพื้นที่ต้นแบบในการลดและคัดแยกขยะ ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบ
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ
6.1 กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐให้มีขนำดที่เหมำะสม
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ
6.1.1.1 ปรับปรุงโครงสร้ างหน่วยงานราชการให้มีประสิทธิภาพและขนาดที่เหมาะสมมีการ
บริหารงานเชิงรุก มุ่งเน้นระบบการบริหารงานแนวใหม่ที่ทันสมัย คล่องตัวและเกิดความคุ้มค่า
6.1.1.2 พัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริต มีการวางระบบ
ตรวจสอบและประเมิน ผลตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และความคุ้มค่ ารวมทั้งการลงโทษผู้ กระทาผิ ด
อย่างจริงจัง
6.1.1.3 พัฒนาหน่วยงานภาครัฐทุกระดับให้มีการทางานอย่างบูรณาการ เพิ่มการมีส่วนร่วม
ของภาคีทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการภาครัฐและการติดตามตรวจสอบ
6.1.1.4 พัฒนากาลังคนภาครัฐให้มีศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
รวมทั้งสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม รักษาวินัย และธรรมาภิบาลที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม
6.2 กำรวำงระบบบริหำรงำนรำชกำรแบบบูรณำกำร
6.2.1 กำรส่งเสริมกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ
6.2.1.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้ านการศึกษา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง
ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเพิ่มกระบวนการมี
ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาสังคม
6.3 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ
6.3.1 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ
6.3.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์การให้มีความทันสมัย มีระบบการทางานที่คล่องตัว รวดเร็ว
6.3.1.2 ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทางาน โดยเน้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6.3.1.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของคนในองค์การ ให้มีประสิทธิภาพสร้างคุณค่าในการปฏิบัติ
ภารกิจของรัฐ
6.4 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ
6.4.1.1 เสริมสร้ างวัฒนธรรมต้านการทุจริต โดยเสริมพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและต้านทุจริตทุกรูปแบบและประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพีย งในการปรับ ฐานความคิดทุกช่ว งวั ยให้ มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสั ตย์สุ จริต และให้มีความรอบรู้ที่
เหมาะสม ยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง สามารถแยกแยะระหว่ างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม นาไปสู่เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่สมดุล
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ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณเพื่อกำรพัฒนำพืนที่ระดับภำค
1. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคเหนือ
จุดเน้นการพัฒนา
1.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
1.3.1 สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม
และทั่วถึงโดยให้ความสาคัญกับประเด็น ดังนี้
1.3.1.1 สร้ า งเสริม หลั ก สู ตร กระบวนการเรีย น การสอน การวั ดผลและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาและพัฒนาครูผู้สอนเพื่อให้
สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยและสังคมศึกษา
1.3.1.2 ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคนไทยให้ ส ามารถพู ด ได้ ห ลากหลายภาษา
เพื่อรองรับ
การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ เช่ น ทั ก ษะภาษาจี น ในการสื่ อ สารกั บ
กลุ่มนักท่องเที่ยวและการทาธุรกิจ เป็นต้น
1.3.1.3 ถ่ ายทอดองค์ความรู้ ด้านการออกแบบ เพื่อเศรษฐกิจสร้ างสรรค์
เชิงศิลปะล้านนา
1.3.1.4 ส่ งเสริมการนาเทคโนโลยีด้ านศิลปวัฒนธรรมและความรู้ด้ านการ
ออกแบบร่วมสมัยมาพัฒนาการผลิตหัตถอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่งานหัตถศิลป์
โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน
2. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จุดเน้นการพัฒนา
2.2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.2.5 สนั บ สนุ นการพัฒ นาและยกระดับผลิ ตภาพแรงงานโดยให้ ความส าคัญกับ
ประเด็น ดังนี้
2.2.5.2 ย ก ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง แ ร ง ง า น ใ น ร ะ ดั บ อ า ชี ว ศึ ก ษ า
และระดั บ อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาด ส่ ง เสริ ม ให้ มี ผู้ ส นใจเห็ น
ความสาคัญและประโยชน์ในการศึกษาระดับวิชาชีพชั้นสูงและอาชีวศึกษา ส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการ
เรียนการสอนระหว่างสถานศึกษากับภาคเอกชนและหน่วยงานในต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอนระบบ
ทวิภาคี ทวิศึกษาและทวิวุฒิเพื่อเปิดโอกาสและสร้างทางเลือกต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน
2.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
2.3.1 สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและ
ทั่วถึงโดยสร้างเสริมหลักสูตร กระบวนการเรียน การสอน การวัดผลและประเมินผลสั มฤทธิ์ท างการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และพัฒนาครูผู้สอนเพื่อให้ส ามารถจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคกลาง
จุดเน้นการพัฒนา
3.2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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3.2.3 สนับสนุนการพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงานโดยส่งเสริมการยกระดับ
การศึกษาของแรงงานในระดับ อาชีว ศึกษา และระดับอุด มศึกษา เพื่ อพัฒ นาคุณภาพให้ ส อดคล้ องกับสภาพ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมของภาคเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของภาคการผลิ ต บริ ก าร การตลาดและทั น
ต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการจัดการเรียน
การสอนระบบทวิภาคี ทวิศึกษาและทวิวุฒิเพื่อเปิดโอกาสและสร้างทางเลือกต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน
3.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3.3.1 สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม
และทั่วถึงโดยสร้างเสริมหลักสูตร กระบวนการเรียน การสอน การวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ท างการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา และพัฒนาครูผู้สอนเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์
วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา
4. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคตะวันออก
จุดเน้นการพัฒนา
4.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4.3.1 สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม
และทั่วถึงโดยสร้างเสริมหลักสูตร กระบวนการเรียน การสอน การวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ท างการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษาและพัฒนาครูผู้สอนเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษารวมถึงยกระดับ
การจัดการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
5. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคใต้
จุดเน้นการพัฒนา
5.2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
5.2.2 สนับ สนุนการพัฒ นาและยกระดับผลิ ตภาพแรงงาน โดยให้ ความส าคัญกับ
ประเด็น ดังนี้
5.2.2.1 ยกระดั บ การศึ ก ษาของแรงงานในระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา และ
ระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
5.2.2.2 ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนระหว่ า ง
สถานศึกษากาบภาคเอกชนและหน่วยงานในต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ทวิศึกษาและ
ทวิวุฒิเพื่อเปิดโอกาสและสร้างทางเลือกต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน
5.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
5.3.1 สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม
และทั่วถึงโดยมีประเด็นสาคัญ ดังนี้
5.3.1.1 สร้ า งเสริ ม หลั ก สู ต ร กระบวนการเรี ย น การสอน การวั ด ผลและ
ประเมิน ผลสัมฤทธิ์ท างการศึกษาในระดับ ชั้นมัธ ยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษาและพัฒนาครูผู้ สอนเพื่อให้
สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยและสังคมศึกษา
5.3.1.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษา ครู อาจารย์ เข้าไปมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหานักเรียนมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดพังงา สุราษฎร์ธานี และกระบี่
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6. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคใต้ชายแดน
จุดเน้นการพัฒนา
6.2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
6.2.2 สนับ สนุนการพัฒ นาและยกระดับผลิ ตภาพแรงงาน โดยให้ ความส าคัญกับ
ประเด็น ดังนี้
6.2.2.1 ส่งเสริมการยกระดับการศึกษาของแรงงานในระดับอาชีวศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
6.2.2.2 ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนระหว่ า ง
สถานศึกษากับภาคเอกชนและหน่วยงานในต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภ าคี ทวิศึกษาและ
ทวิวุฒิเพื่อเปิดโอกาสและสร้างทางเลือกต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน
6.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
6.3.1 สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม
และทั่วถึงโดยสร้างเสริมหลักสูตร กระบวนการเรียน การสอน การวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ท างการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และพัฒนาครูผู้สอนเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา
ส าหรั บ แผนงานบู ร ณาการ เป็ นแผนงานที่ ด าเนิ น การให้ ส อดคล้ อ งตามยุท ธศาสตร์ ช าติ
หรื อยุ ทธศาสตร์ ส าคัญที่คณะรั ฐ มนตรี กาหนดให้ ห น่ว ยงานรับงบประมาณตั้งแต่ส องหน่ว ยงานขึ้นไปร่ว มกั น
วางแผน กาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมารณร่วมกัน เพื่อลดความ
ซ้าซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่าสามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ
และกาหนดให้การจัดทางบประมาณเป็นลักษณะ Project based จานวน 24 แผนงาน
1. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
3. การป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
4. การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
5. การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
6. การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
7. การพัฒนาผู้ประประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสู่สากล
8. การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
9. การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
10. การพัฒนาคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
11. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
12. การวิจัยและนวัตกรรม
13. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
14. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง
15. การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
16. การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
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17. การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
18. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
19. การส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20. การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22. การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
23. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
24. การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
11. ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
11.1 ผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล
กระทรวงศึกษาธิการ โดยทุกหน่วยงานในสังกัดได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และเร่งรัด
ดาเนิ น การน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติใ ห้ บ รรลุ ผ ลตามเป้า หมายที่ กาหนด ซึ่ง ในการขั บ เคลื่ อ นดาเนิน การด้ า น
การศึ กษาครบรอบ 2 ปี (ระหว่ างวั น ที่ 12 กัน ยายน 2557 – 30 กั นยายน 2560) มี ความก้ าวหน้ าในการ
ดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
1. การน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย
ดาเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต
2. การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปรับปรุงเนื้อหาในหนังสือเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้เป็นปัจจุบัน
นโยบำยที่ 2 กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานสาคัญหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมขับเคลื่อนงานตามนโยบายด้านการ
รักษาความมั่นคงของรัฐ และการต่างประเทศสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะ
การดาเนินงานด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ การพั ฒ นาการศึ ก ษาในพื้ น ที่ ช ายแดนที่ ติ ด กั บ ประเทศพื้ น บ้ า น พื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายฝั่ ง ทะเล
และเกาะแก่ง การส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีการดาเนินงาน
ที่สาคัญ ดังนี้
1. ส่งเสริมกำรเรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในสถำนศึกษำ
1.1 พัฒนำ “สถำนศึกษำพอเพียง” ให้เป็น “ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้ำนกำรศึกษำ” โดยประกาศสถานศึกษาพอเพียง จานวน 41 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อทาหน้าที่เป็นแกนนา
ในการขับเคลื่อนขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาทั่วประเทศต่อไป
1.2 ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบล
จานวน 7,424 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสานักงาน กศน. และ กอ.รมน.
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1.3 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่สถำนศึกษำพอเพียง และป้ำยศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ ประจำปี 2560 จานวน 84 แห่ง และมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษา
พอเพียง จานวน 2,670 แห่งทั่วประเทศ
2. กำรดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ มีโครงการ/
กิจกรรมที่ดาเนินการ จานวน 12 โครงการ ซึ่งมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ อาทิเช่น จัดประชุมประสานแผน
เพื่อขับเคลื่อนงานการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560 จัดอบรม
บุคลากรเพื่อเป็นวิทยากรและผู้ประเมินในสถานศึกษาเอกชน โครงการห้องเรียนสีขาว และโครงการสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เป็นต้น
3. แก้ไขปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้
พื้นที่ 44 อาเภอ ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา (4 อาเภอ คือ เทพา
จะนะ นาทวี และสะบ้าย้อย) เป็นการจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
นโยบำยที่ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
การจั ดการศึกษาเพื่อสร้ างคุณภาพของคนไทยให้ส ามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดารงชีพได้โดยมีความใฝ่รู้และมีทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สามารถดารงตนได้
อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยดาเนินงานสาคัญดังนี้
กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้
1. กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย เพื่อเป็นการเสริมสร้างโอกาสทางการศึก ษาและลดความเหลื่อมล้า
ให้กับผู้เรียนรัฐธรรมนูญ ฉบับปีพุทธศักราช 2560 ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยกาหนดให้รัฐ
ต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีดาเนินงานสาคัญ ดังนี้ ประชุมหารือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ทาหน้าที่
ดูแลเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนเกี่ยวกับแนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย จัดทาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการ
ปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. .... จัดทานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2560–2564 ที่สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) จัดทา ร่าง
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ... พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 โดยปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒ นาจนเป็ น เอกสารหลั กสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ขณะนี้ กาลั งดาเนินการเสนอ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาประกาศใช้ดาเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนา
สมอง “เล่นตามรอยพระยุคลบาท” ด้วยความร่วมมือระหว่างสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมกับสานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 ปัจจุบันการดาเนินการในระหว่างปี 2559-2560 มีโรงเรียนต้นแบบ ฯ และเครือข่ายรุ่น 1 แล้ว
จานวน 370 โรงเรียน กระจายทุกเขตพื้นที่การศึกษา
2. ขับเคลื่อนโครงกำรลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งหวังให้มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้สถานศึกษา
มีการพัฒนากิจกรรมเพิ่มเวลารู้ให้ เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และยังคงเน้นเป้าหมายการพัฒนา 4H (Head Heart Hand Health) และให้ความสาคัญ
ทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ แบบ Active Learning มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จานวน
21,417 โรงเรียน จัดทาเอกสารคู่มือบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่บุคลากรหลักของเขตพื้นที่การศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลให้แก่สถานศึกษานาไปปฏิบัติได้
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อย่างถูกต้อง เหมาะสม คัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award) โดยได้ประกาศ
ผลการคัดเลือกในเดือนพฤษภาคม 2560 มีผลงานที่ได้รับรางวัล รวม 77 หน่วยการเรียนรู้ สาหรับ การจัดการ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ ของนักเรียน/นักศึกษาตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ได้ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ 19 แห่ง ในปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) ให้บริการการ
เรียนรู้แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 372 โรงเรียน มีจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 139,601 คน
3. แก้ไขปัญหำกำรอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ จากการติดตามประเมินการอ่านและเขียนภาษาไทย
เชิงการพัฒนาเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือการประเมินอ่าน
ออกเขียนได้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 โดยวัดสมรรถนะ 3 ด้าน คือ อ่านออก อ่านรู้เรื่อง และเขียนได้
และประเมินนักเรียนในทุกสังกัดในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
4. กำรวัดและประเมินผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
1) แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก รอบที่ 4 ได้พัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาและชี้แจงท้าความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาและระบบการประเมินแนวใหม่ ในปีงบประมาณ 2560 รวมทั้งดาเนินงาน
พัฒนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่กาหนดในนโยบายเพื่อให้เป็นผู้ประเมินที่มีมาตรฐานและขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน
ระดับชาติ (National list of Evaluator)
2) ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 โดยประเมินการอ่านออก เขียนได้
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 และการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง (กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จัดทาฐานข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล
รวมทั้งมีการจัดทารายละเอียดการจัดสรรงบประมาณให้แก่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา เพื่อเตรียมการรองรับการประเมินในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
3) วัดและประเมินผลการทดสอบทางการศึกษาได้ดาเนินการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐาน
เพื่อการบริการ ได้แก่ เครื่องมือวัดความสามารถด้านภาษา (Literacy) ด้านคานวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล
(Reasoning Abilities) ข้อสอบวัดความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-4
ข้อสอบมาตรฐานกลางวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 -6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่มีรูปแบบหลากหลายในลักษณะเดียวกับ
ข้อสอบ PISA โดยใช้กระบวนการพัฒนาข้อสอบที่เป็นมาตรฐานเพื่อการบริการแก่สถานศึกษาในการประเมินเพื่อ
การพัฒนาและเป็นกลไก ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
4) การพัฒนาเครื่องมือวัดสาหรับการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชา
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยมอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงาน
ในการพัฒนาเครื่องมือวัด และประสานการดาเนินงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
แก้ปัญหาการออกข้อสอบไม่ตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอน โดยให้หน่วยงานที่จัดทาหลักสูตรเป็นผู้ออกข้อสอบ
5) ฝึกอบรมวิทยากรแกนนาในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (NT/O-NET) ปีการศึกษา 2559
6) ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษสาหรับประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักเรียนและครู โดยดาเนินการต่อเนื่องในเรื่องการใช้แอปพลิเคชั่น
“Echo English” และพัฒนาครูแกนน้าด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษแบบ
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เข้มข้น (Boot Camp) ในระดับภูมิภาคทั่วประเทศ โดยขยายผลการอบรมต่อจากปี 2559 ดาเนินการอบรมครู
รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559 และขยายศูนย์เพิ่มเติมจาก 8 ศูนย์เป็น 12 ศูนย์
7) ปรับระบบการทดสอบ O-NET/ยกระดับผลการประเมิน PISA โดยเน้นการออกข้อสอบ
O-NET ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน ปรับลดกลุ่มสาระการเรียนรู้ การทดสอบ O- NET จาก 8 กลุ่มสาระ
เหลือเพียง 5 กลุ่มสาระ จัดสอบ O-NET วิชาภาษาไทยในรูปแบบอัตนัย ปรับแนวทางการดาเนินการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ยกระดับผลการประเมิน PISA
8) ปรับระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยแบบใหม่ (Thai University Central Admission
System : TCAS) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ด้วยหลักการดังนี้ นักเรียน ควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก เพื่อความเสมอภาค และ
สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. ทุกแห่งจะเข้าระบบ Clearing house เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ ของนักเรียน โดย
การสอบของข้อสอบกลางทั้งหมดจะเลื่อนไปสอบหลังจากที่นักเรียนระดับชั้น ม.6 เรียนจบการศึกษาแล้ว และการ
คัดเลือก TCAS มี 5 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 ยื่นด้วยแฟ้มสะสมผลงาน รอบที่ 2 รับแบบโควตา รอบที่ 3 การรับตรง
ร่วมกัน รอบที่ 4 รับแบบแอดมิดชั่น และรอบที่ 5 การรับตรงอิสระ
9) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดาเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมภายใต้กรอบแนวคิด
โรงเรียนคุณธรรมที่ต้องช่วยกันปลูกฝังให้แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 5 ประการ ได้แก่ 1) ความพอเพียง
2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ และ 5) อุดมการณ์คุณธรรม ผลการดาเนินงานปี
2560 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 3,388,225 คน การอบรมเป็นครูวิทยากร รวมทั้ง สิ้น 135,529 คน
มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 19,082 โรง เป้าหมายปีงบประมาณ 2561 ดาเนินการให้ครอบคลุมทุกโรงเรียน
ในสังกัด สพฐ.
5. กำรพัฒนำสถำนศึกษำ
1) โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (โรงเรียนไอซียู)
โดยโรงเรียนที่เข้าข่ายโรงเรียนไอซียู พิจารณาจากสภาพปัญหาที่เป็นวิกฤติ 7 ด้าน คือ 1) ด้านคุณภาพ
2) ด้านกายภาพ 3) ด้านบุคลากร 4) ด้านการบริหารจัดการ 5) ด้านโอกาสทางการศึกษา 6) ด้านสังคม
สิ่งแวดล้อม และ 7) ด้านอื่น ๆ ระยะแรกให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนในโรงเรียนทีประสบปัญหาน้าท่วมในภาคใต้
จ้านวน 1,582 โรง และระยะที่สองให้ความช่วยเหลือโรงเรียน จ้านวน 5,032 โรง แบ่งเป็น โรงเรียนที่ต้องได้รับ
ความช่วยเหลือและพัฒนาอย่างฉุกเฉิน 2,259 โรง โรงเรียนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือและพัฒนาอย่างเร่งด่วน
1,925 โรง และโรงเรียนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือและพัฒนา ไม่ฉุกเฉิน 848 โรง
2) โรงเรียน/ห้องเรียนกีฬา ขยายผลความสาเร็จจากการน้ากีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา
จาก “โครงการสานผันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” สู่โครงการ “ห้องเรียนกีฬา ” ใน 4 ภูมิภาค
ที่จังหวัดสุโขทัย มหาสารคาม กระบี่ สมุทรสาคร ๒๒๙ คน
3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยดาเนินโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน
(แม่เหล็ก) เป้าหมายการดาเนินงานในปี 2560 บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อลดจานวนสถานศึกษาให้มี
จานวนเหมาะสมกับพื้นที่ โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจ้านวนนักเรียนไม่เกิน 40 คน และประกาศเลิกสถานศึกษาที่ไป
เรียนรวมทั้งโรงเรียน โดยมีผลการดาเนินงานของโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) รุ่น 1/รุ่น 2 จานวน 675 โรง
โรงเรียนประชารัฐ รุ่น 1 จานวน 3,342 โรง และโรงเรียนดีใกล้บ้าน มาตรฐานประชารัฐ ตามแผนที่ GIS จานวน
3,409 โรง ทาให้ขณะนี้ มีโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) จ้านวน 7,426 โรง และโรงเรียนที่เข้ามาเรียนรวม
จานวน 9,591 โรง
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6. ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชำชนทั่วไปมี
โอกำสร่วมจัดกำรศึกษำ...
1) ส่งเสริมกลไกประชารัฐ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาผู้นา
2) ส่งเสริมกลไกประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ อยู่ระหว่างเร่งรัดดาเนินการ
ต่อเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ Re-branding ระยะที่ 2 เน้นสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ EMS ผ่านคลิป
VDO ต่างๆ Excellent Model School (EMS) ผลการรับนักศึกษาทวิภาคี ภาคเรียนที่ 1/2560 มีจานวน
เพิ่มขึ้น 723 คน จากเป้าหมาย 4,395 คน และจะเพิ่มขึ้นในภาคเรียนที่ 2/2560 อีก 3,672 คน Database of
Demand and Supply จัดทาระบบสารวจข้อมูลผ่าน Web-based Survey E2 Microsoft Project เป็นการ
กาหนด (ร่าง) แผนการจัดท้าเว็บไซต์ หางาน www.job4r.work
3) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็น
พี่เลี้ยง (U-School Mentoring) มุ่งเน้นการสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาทาหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยง” ให้กับโรงเรียน
โดยทางานร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ในปี 2560 มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมดาเนินการเพิ่มขึ้นเป็นจานวน 127
สถาบัน และวิทยาลัยชุมชน 17 แห่ง โดยใน 74 จังหวัด มีโรงเรียนเข้าร่วมดาเนินการ จานวน 1,359 โรงเรียน ใน
452 กิจกรรมหรือโครงการ โดยมีครู จานวน 13,590 คน และนักเรียน จานวน 163,080 คน เข้าร่วมโครงการฯ
7. พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต..
1) โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์
แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจาปี 2560 ตามกรอบแนวคิด “Power+plus…อาสาพลังบวก
2) สนับสนุนการดาเนินงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวงตามพระดาริ
3) โครงการหนึ่งใจ...เดียวกัน พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน
4) ยกระดับการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนด้วยการศึกษา นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดการศึกษาตลอดชีวิต สานักงาน กศน. จัดทา (ร่าง) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต
พ.ศ. .... มีเป้าหมายในการจัดการศึกษาเพื่อทางรอดของประชาชนที่ด้อย พลาด ขาดโอกาสในการศึกษา เพื่อชีวิต
สังคม ความมั่นคง และความมั่งคั่งของชาติอย่างยั่งยืนและพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
โครงการศูนย์ ดิจิ ทั ล ชุมชน ภายใต้การลงนามความร่ว มมือระหว่างสานักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
จากัด (มหาชน)
8. ส่งเสริมอำชีวศึกษำและกำรศึกษำระดับวิทยำลัยชุมชน...
1) การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับต่างประเทศ
(1) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของ KOSEN เพื่อพัฒนา KOSEN Model
ในประเทศไทย ประกอบด้วย หลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ ๒ สาขา คือ 1) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 2) สาขาแมคคา
ทรอนิกส์ 5 ปีต่อเนื่องตามมาตรฐาน KOSEN มีผลการดาเนินงานดังนี้
(2) โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศระดับพรีเมี่ยม เยอรมัน – ไทย
(GTDEE) เพื่อพัฒนาและขยายอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รวมทั้งมีมาตรการจูงใจให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนา มีสถานศึกษาในโครงการ 6 แห่ง รับผู้เรียนระบบทวิภาคี จ้านวนรวม 560 คน
(3) จัดการศึกษาเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor :
EEC) จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนากาลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560 - 2564) จัดตั้ง
ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกระดับภาค 1 ศูนย์
และระดับจังหวัด 3 ศูนย์
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(4) การพัฒนาครูอาชีวะ โดยพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ. กาหนดในการเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะรวมทั้ งสิ้น 759 คน
พัฒนาครูวิชาชีพในสถานศึกษา ให้ไปพัฒ นาประสบการณ์ในสถานประกอบการรวมทั้งสิ้น 1,170 คน พัฒนาครู
วิชาชีพสาขาต่าง ๆ โดยผ่านสมาคมชมรมวิชาชีพรวมทั้งสิ้น 2,162 คน พัฒนาครูให้มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21
ด้านการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นครูผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตามมาตรฐานของ
ประเทศเยอรมันให้กับสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ภายใต้โครงการมาตรฐานสากล มีสถานศึกษาเข้าร่วม 13 แห่ง
(5) สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี Excellent Model School ภายใต้การทางานของ
คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ทั้งภาคีภาครัฐและภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
มาร่วมพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีความโดดเด่น เชี่ยวชาญเป็นเลิศเฉพาะทางที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน
และรับนักศึกษาเข้าท้างานเมื่อเรียบจบ เน้นให้สถานศึกษาสร้างพื้นฐานด้านวิชาชีพ ส่วนสถานประกอบการจะเข้าไป
ทางานร่วมกับสถานศึกษาในการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน รวมทั้ง
สนับสนุนการฝึกประสบการณ์และการปฏิบัติงานจริง ปัจจุบันมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาต้นแบบ
ทวิภาคีสานพลังประชารัฐ รวมจานวนทั้งสิ้น 68 แห่ง และมีบริษัทที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 14 บริษัท
(6) ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ในปี 2560 ได้ดาเนินการจัดตั้งศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 500 ศูนย์ พัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวร จานวน 80 ศูนย์ มีช่างชุมชนเข้าร่วม
กิจกรรม 489 คน ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จานวน 175 ผลิตภัณฑ์ และประชาชนเข้ารับการพัฒนาอาชีพ 293
อาชีพ นอกจากนี้ ได้มีการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอุทกภัยโดยการให้บริการซ่อมแซมเครื่องมือ
จักรกลการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน และยานพาหนะ รวมถึงการแจกอาหารและถุงยังชีพ
ในพื้นที่ภาคใต้ 64 อาเภอ 11 จังหวัด ระหว่างวันที่ 14 – 20 มกราคม 2560 จานวน 200 จุดบริการ มีอุปกรณ์
และเครื่องใช้ต่างๆ ได้รับการซ่อมแซม รวมทั้งสิ้น 103,739 ชิ้น ก่อสร้าง 2,936 รายการ ระบบไฟฟ้า 4,016
รายการ และอื่นๆ 8,501 รายการ และในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 31
กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2560 จานวน 64 จุดบริการ มีอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ ได้รับการซ่อมแซม รวมทั้งสิ้น
24,381 ชิ้น
(7) วางแผนการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องความต้องการของประเทศและผู้ใช้บัณฑิต เพื่อให้
กาลังคนในระดับอุดมศึกษามีความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศผู้ใช้บัณฑิต สานักงานคณะกรรมการ
การอุ ดมศึกษา จึ งได้แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการวางแผนการผลิ ตและการพัฒ นากาลั งคนเพื่อรองรับดิจิทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นมา โดยคณะอนุกรรมการการดังกล่าวมีหน้าที่ในการพิจารณาการผลิตบัณฑิตในสาขา
ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลและไอทีทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทัง้ วางแผนการผลิตและพัฒนากาลังคนในสาขา
ดังกล่าวให้มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ ผู้ใช้บัณฑิตและรองรับนโยบายของรัฐบาล
ในเรื่องดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
(8) จัดการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน ประจาปีงบประมาณ 2559 โดยมีผู้รับบริการ
การศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รวมทั้งสิ้น 16,968 คน เปิดสอนในสาขาวิชา ได้แก่ อิสลามศึกษา สาธารณสุขชุมชน ฯลฯ รวมทั้งมีผู้รับบริการ
หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต จานวนทั้งสิ้น 31,783 คน/60
ชุมชน ดาเนินการภายใต้ (1) กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้สู่ชุมชน มีผู้รับบริการ 12,433 คน/60 ชุมชน
(2) กิจกรรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต จานวน 19,350 คน
ตัวอย่างหลักสูตร เช่น หลักสูตรภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
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นโยบำยที่ 6 กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ
การศึกษาเป็ น กลไกส าคัญในการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดาเนินการเพิ่มองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้
ซึง่ ดาเนินงาน ดังนี้
1. กำรจัดตังศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจในสถำบันอุดมศึกษำ ปัจจุบันสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดาเนินการจัดทาข้อกาหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี
2560 (TOR 2560) เพื่อกาหนดแนวทางการในดาเนินกิจกรรมการบ่มเพาะและสนับสนุนผู้ประกอบการ และได้
ดาเนินการอนุมัติโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐานของหน่วย
บ่มเพาะฯ (ทักษะอาชีพ) โดยแบ่งเป็นหลักสูตร จานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร ก จานวน 90 โครงการ
และหลักสูตร ข จานวน 5 โครงการ รวมทั้งสิ้น 95 โครงการ จานวนคนที่เข้ารับการฝึกอบรม จานวน 3,760 คน
2. กำรวิจั ยและพัฒนำภำครั ฐร่วมเอกชนในเชิงพำณิชย์ สกอ. จัดสรรงบประมาณให้กับ
โครงการวิจัย จานวนทั้งสิ้น 15 โครงการ ให้กับเครือข่ายบริหารการวิจัย 8 เครือข่ายทั่วประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การรายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการวิจัย และการติดตามประเมินผลโครงการวิจัย ณ สถานที่จริง
(Site visit) ขณะเดียวกันได้มีการประชุมประธานเครือข่ายบริหารการวิจัย 9 เครือข่าย เพื่อร่วมกันกาหนด
แนวทาง ในการดำเนินโครงการวิจัยและข้อกำหนดโครงการวิจัย (TOR) ประจาปีงบประมาณ 2561
3. กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐำนรำก สกอ. จัดสรรงบประมาณให้กับ
โครงการวิจัย จานวนทั้งสิ้น 135 โครงการ ให้กับเครือข่ายบริหารการวิจัย 9 เครือข่าย ทั่วประเทศ ขณะนี้
อยู่ระหว่างการรายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการวิจัย และการติดตามประเมินผลโครงการวิจัย ณ สถานที่จริง
(Site visit) ขณะเดียวกันได้มีการประชุมประธานเครือข่ายบริหารการวิจัย 9 เครือข่าย เพื่อร่วมกันกาหนด
แนวทางในการดาเนินโครงการวิจัย และข้อกาหนดโครงการวิจัย (TOR) ประจาปีงบประมาณ 2561
4. ส่งเสริมกำรจั ดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกำรเรียนรู้กับกำรทำงำน (Work Integrated
Learning : WIL) ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาที่ดาเนินการสหกิจศึกษา 118 แห่ง มีนักศึกษาสหกิจศึกษา 40,914 คน
มีองค์กรผู้ใช้บัณฑิต /สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึก ษา 16,224 แห่ง และจัดทาข้อกาหนด
โครงการ (TOR) โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน ประจาปีงบประมาณ 2561 โดยได้
ดาเนินการแจ้งเวียนไปยังเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย ให้เสนอโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณแล้ว
นโยบำยที่ ๑๐ กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบในภำครัฐ
กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. กำรใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย และกำรป้องกันกำรทุจริตคอรัปชั่น โดยจัดตังศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ให้บริกำรประชำชนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งประชาชนสามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ เรื่องต่าง ๆ
ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น สายด่วน 1579 หรือ www.1579.moe.go.th ปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
4,357 เรื่อง ยุติเรื่องแล้ว 2,904 เรื่อง และอยู่ระหว่างการดาเนินการ 1,453 เรื่อง
2. ปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล โดยดาเนินการโรงเรียนสุจริต ปัจจุบันมี
โรงเรียนสุจริตต้นแบบทั้ง 225 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
ผู้ปกครอง และชุมชน ได้กาหนดเป้าหมายความสาเร็จในปีการศึกษา 2560 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทั่วประเทศ 225 เขต และโรงเรียนอย่างน้อย 10,000 แห่ง เข้าร่วมโครงการ และขยายผลการดาเนินงาน
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ครอบคลุมโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทุกแห่ง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านการขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมหลัก 5
กิจกรรม ได้แก่ 1) การสร้างคนดีให้บ้านเมือง 2) การเสริมสร้างคุณธรรม ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 3) การสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 5) การพัฒนานวัตกรรมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก
11.2 กำรดำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี
1) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งศูนย์ระดับ
ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย (SEAMEO
Regional Centre for STEM Education : SEAMEO STEM-ED) ในประเทศไทยและให้กระทรวงศึกษาธิการ
เน้นการดาเนินการในฐานะเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้และบูรณาการการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงาน
เจ้าภาพหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลประโยชน์ที่ประเทศไทย
จะได้รับจากการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาเป็นระยะ ๆ ด้วย โดยมีบทบาทหน้าที่ 1) พัฒนา
บุคลากรของภูมิภาคด้านสะเต็มศึกษา 2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านสะเต็มศึกษาและความรู้ความสามารถที่จะ
นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศสมาชิก 3) ขับเคลื่อนนโยบายความร่วมมือด้านสะเต็มศึกษาในแต่ละด้าน
ของภู มิ ภ าคให้ เ ป็ น รู ป ธรรมยิ่ ง ขึ้ น และ 4) เสริ ม สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ที่ แ น่ น แฟ้ น ด้ า นสะเต็ ม ศึ ก ษา
ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2) มติคณะรั ฐ มนตรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนากาลังคน
สนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564) โดยให้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนบูรณาการ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้งใน
ส่ ว นของภาครั ฐ และเอกชน ให้ ครอบคลุ มการศึกษาทั้งระบบ รวมทั้งให้ เ ห็ นถึงความเชื่ อมโยงของแผนงาน/
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนากาลังคนฯ กับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาของแผนงานพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564) และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) รวมทั้งให้สานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งยุทธศาสตร์พัฒนากาลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564)
ให้คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการ
เตรียมการยุทธศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
3) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติสถาบัน
เทคโนโลยีจิตรลดา เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ ภายใต้การดูแลอุปถัมภ์ของมูลนิธิสยามบรมราชกุมารี
เพื่ อ โรงเรี ย นจิ ต รลดา มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ น้ น การให้ ก ารศึ ก ษาด้ า นทั ก ษะวิ ช าชี พ และเทคโนโลยี บ นฐานของ
วิทยาศาสตร์
4) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบ
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2569 และอนุมัติกรอบ
อัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ
2561-2564
12. อำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยของกระทรวงศึกษำธิกำร
12.1 พระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ำรรำชกำรกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร พ.ศ. 2546 มาตรา 5
กาหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
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12.2 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 มาตรา 31 ระบุ “กระทรวงมีอานาจหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและกากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กาหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ส่งเสริม และประสานงานการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และ
การกีฬาเพื่อการศึกษา รวมทั้งติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย
กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกระทรวง หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง”
12.3 คำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15
ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม133 ตอนพิเศษ 136 ง 15 มิถุนายน 2559) โดยระบุเหตุผลเพื่อให้
สามารถลดความเหลื่อมล้ า สร้ างโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมในสั งคม แก้ปัญหาความยากจน
ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทรัพ ยากรมนุษย์ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน รวมทั้งเพื่อเป็น
หลักประกันความยั่งยืนมั่นคงและเพื่อให้สามารถจัดงบประมาณสนับสนุนได้อย่างต่อเนื่อง หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติจึงมีคาสั่งฯ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นสาคัญ ดังนี้
1) ให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องตำมที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เตรียมการเพื่อให้เด็กเล็กก่อนวัย
เรียนได้รับการดูแล และพัฒนาทางร่างการ จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยส่งเสริมและสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการรับผิดชอบ
2) ให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำขันพืนฐำน ดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15 ปี ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษา (อนุ บ าล) ระดั บ ประถมศึ ก ษา จนถึ ง มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 หรื อ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือเทียบเท่า รวมถึงการศึกษาพิเศษแก่บุคคลที่มีความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง
และการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กที่ตกอยู่ในภาวะยากลาบากหรือสถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป ให้มีมาตรฐาน
และคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
3) ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี กาหนด
อั ต ราค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน 15 ปี เพื่ อ เสนอตามกระบวนการจั ด ท า
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรีย น ค่าเครื่องแบบ
นั ก เรี ย น ค่ า กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบ โดยให้
กระทรวงศึกษาธิการจัดทาหรือปรั บ ปรุ งกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาแทนและขยายผล แล้ว ให้นาเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา ทั้งนี้ ให้อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึก ษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เดิม ยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการกาหนดอัตราใหม่
12.4 คำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไข
ปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 154 ง 13 กรกฎาคม 2559)
โดยระบุเหตุผลเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและธารงไว้ซึ่งความเป็นสถาบันวิชาการชั้นสูง
ของสถาบัน อุดมศึกษาแต่ละแห่ง สามารถแก้ปัญหาการผลิ ตบัณฑิตที่มีปัญหาด้านคุณภาพและไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคาสั่งฯ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นสาคัญ ดังนี้
1) กำรแต่ ง ตั งบุ ค คลให้ ด ำรงต ำแหน่ ง นำยกสภำสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำและกรรมกำร
สภำสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนด เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
มีประสิทธิภาพสูงสุด
2) ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรโดยคำแนะนำของคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
มีอานาจสั่งการให้สภาสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอุ ดมศึกษาที่มีปัญหาในกรณี ดังนี้ 1) จัดการศึกษาไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานหลั ก สู ต ร 2) จงใจหลี กเลี่ ย งหรื อ ประวิง การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ข้ อ บัง คั บ ของ
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สถาบันอุดมศึกษา 3) มีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต และ 4) เกิดปัญหาความขัดแย้งภายในสถาบันอุดมศึกษา
จนไม่สามารถแก้ไขได้ โดยให้ยับยั้งการรับนิสิตนักศึกษา ปิดหลักสูตร ยุติการจัดการศึกษา หรือดาเนินการอื่นใด
3) ให้กำหนดมำตรกำรให้สถำบันอุดมศึกษำแก้ไขเยียวยำควำมเดือดร้อนหรือเสียหำย
ให้แก่นิสิตนักศึกษำ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการดาเนินการตามกรณีข้างต้น โดยอาจให้สถาบัน อุดมศึกษาอื่นร่วม
ดาเนินการแก้ไขเยียวยาฯ ด้วยก็ได้
12.5 คำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 96 ง 3 เมษายน 2560) อาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคาสั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559
(2) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559
(3) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 ลง
วันที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559
(4) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะข้อ 8
ข้อ 2 ให้ มีค ณะกรรมกำรขับ เคลื่ อนกำรปฏิรู ปกำรศึ กษำของกระทรวงศึกษำธิ ก ำรใน
ภูมิภำค ประกอบด้วย 1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ 2) รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร 3) เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน 4) เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 5) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 6) เลขาธิการสภาการศึกษา 7) ประธานสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย 8) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 9) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ 3 ให้คณะกรรมกำรขับเคลื่อนตำมข้อ 2 มีอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดทิศทางการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด
(2) โอนกิ จ การ ทรั พ ย์ สิ น หนี้ และเงิ น งบประมาณของส่ ว นราชการใด
ในกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็ นของส่ ว นราชการอื่นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามบัญชีที่รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประกาศก าหนด รวมทั้ ง พิ จ ารณาการจั ด สรรงบประมาณให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด
(3) วางแผนงานเกี่ ยวกับ การบริห ารงานบุ คคลของกระทรวงศึ กษาธิ การในระดั บ
ภูมิภาคหรือจังหวัด
(4) เกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เงินงบประมาณและ
ทรั พย์สิ น ของส่ วนราชการต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งกระทรวงโดยต้องไม่เพิ่มอัตรากาลั งคนและ
งบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
การเกลี่ยอัตรากาลังตามวรรคหนึ่ง ให้ตัดโอนอัตราตาแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดินประจาอัตรา รวมตลอด
ทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจา และเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตั้งไว้สาหรับตาแหน่งที่เกลี่ยนั้น
มาเป็ น ของส่ ว นราชการที่ รั บ โอน และการโอนหรื อ การน ารายจ่ า ยที่ ก าหนดไว้ ส าหรั บ ส่ ว นราชการใดใน
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กระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่ ม เติ มไปใช้ ส าหรั บ ส่ ว นราชการที่ รั บ โอน นอกเหนื อ จากกรณี ตามมาตรา 18 แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ วิ ธี ก าร
งบประมาณ พ.ศ. 2502 ให้กระทาได้
(5) แต่งตั้ง โอน หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้ปฏิบัติงานใน
ตาแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด ทั้งนี้ ตามประเภทหรือระดับ
ตาแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกาหนด
ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบัญญัติ
ใด กาหนดให้องค์กรอื่นใดมีอานาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง มิให้นาบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับแก่องค์กรซึ่งมีอานาจ
หน้าที่ดังกล่าว
(6) สั่ ง ให้ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา หรื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใน
ตาแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้น
จากตาแหน่ง
ในกรณี ที่ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู้ บ ริห ารเขตพื้น ที่ การศึก ษา หรื อผู้ ป ฏิบั ติง านผู้ ใ ด
ถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้งดการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิ
ประโยชน์ใด ๆ ในตาแหน่งในระหว่างที่ถู กสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตาแหน่งนับแต่วันที่ได้
รับทราบคาสั่ง
(7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ 9
(8) แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการและคณะท างานเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ การปฏิ บั ติ ง านได้
ตามความจาเป็น
(9) เชิญข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
ข้ อ 4 ให้ ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวง กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร รั บ ผิ ด ชอบงำนธุ ร กำรของ
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนตำมข้อ 2 รวมทังคณะอนุกรรมกำรและคณะทำงำนตำมข้อ 3 (8)
การเบิ กจ่ ายเบี้ ยประชุ มของคณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ และคณะท างานตามวรรค
หนึ่ง ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ ส่วนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริ ห ารจัดการอื่นที่จ าเป็ น ให้ เบิ กจ่ ายได้ตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้ ให้ เบิกจ่ายจากงบประมาณของ
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
ข้ อ 5 ให้ มี ส ำนั กงำนศึ กษำธิ กำรภำค จ ำนวนสิ บแปดภำค สั งกั ดส ำนั กงำนปลั ดกระทรวง
กระทรวงศึกษำธิกำร ตำมบัญชีที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศกำหนด เพื่อปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทาหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอานวยการ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆ และให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้อง
กั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศ ทิ ศ ทางการด าเนิ น งานตามข้ อ 3 (1) นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่ น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตาม
ศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562)

- 56 -

(2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัย
และพัฒนา
(3) กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ในพื้นที่รับผิดชอบ
(4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
(5) ประสานการบริห ารงานระหว่างราชการส่ วนกลางและส่ว นภูมิภ าคให้เกิดการ
พัฒ นาอย่ างบู รณาการในระดับ พื้น ที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่ ว นร่ว มและประโยชน์สุ ขของประชาชน
เป็นหลัก
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
ข้อ 6 ให้มีศึกษำธิกำรภำคเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงใน
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบการดาเนินงานของส านักงานศึกษาธิการภาค และให้ มี
รองศึกษาธิการภาคจานวนหนึ่งคนเพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค ทั้งนี้ ผู้ที่จะดารงตาแหน่งรองศึกษาธิการภาค
ต้องเป็นผู้ที่ดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง หรือศึกษาธิการจังหวัด
อยู่ก่อนวันที่คาสั่งนี้ใช้บังคับ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุศึกษาธิการภาค และสั่งบรรจุและ
แต่งตั้งรองศึกษาธิการภาค จากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ
ข้ อ 7 ในแต่ ล ะจั ง หวั ด ให้ มี ค ณะกรรมกำรศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด เรี ย กโดยย่ อ ว่ ำ
“กศจ.” ประกอบด้วย
(1) ผู้ว่าราชการจังหวั ด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน
กรรมการ
(2) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็นรองประธานกรรมการ
(3) ผู้ แ ทนส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ผู้ แ ทนส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสานั กงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทน
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรรมการ
(4 ) ก ร ร ม ก า ร ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ จ า น ว น ไ ม่ เ กิ น ห ก ค น ซึ่ ง รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทน
องค์กรภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และผู้แทนภาคประชาชน ด้านละหนึ่งคน
(5) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
(6) รองศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เป็ น ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร กศจ. อาจแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการ
ในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดจานวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้
ข้อ 8 ให้ กศจ. มีอำนำจหน้ำที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
(1) อานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการ
ศึกษา กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
(2) กาหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนองค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
(3) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา
(4) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดใน
การด าเนิ น งานในลั ก ษณะตั ว ชี้ วั ด ร่ ว มของส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงาน และสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ
(5) เสนอความเห็ น เกี่ย วกั บการบริห ารงานบุค คลของข้า ราชการครูแ ละบุ คลากร
ทางการศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2
(6) ก ากั บ เร่ ง รั ด ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของส่ ว นราชการหรื อ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(7) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่
สถานศึกษา
(8) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 เพื่อแต่ งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด ตามข้อ 9
(9) แต่ งตั้ งคณะอนุ กรรมการหรือ คณะท างานตามความจ าเป็น เพื่ อช่ ว ยเหลื อ การ
ปฏิบัติงานของ กศจ. ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา โดยให้นาองค์ประกอบของ อกศจ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในการเสนอและการแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ คณะท างานตามวรรคหนึ่ ง
ต้องคานึงถึงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ความคุ้มค่า ความประหยัด ความรวดเร็วและไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอนในการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จาเป็น
(10) ปฏิบั ติห น้ าที่อื่ นตามที่ก ฎหมายก าหนด หรื อตามที่ค ณะกรรมการขับเคลื่ อ น
ตามข้อ 2 มอบหมาย
ข้อ 9 ให้ กศจ. เสนอคณะกรรมกำรขับเคลื่อนตำมข้อ 2 เพื่อแต่งตังคณะอนุกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัด เรียกโดยย่อว่ำ “อกศจ.” เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่ กศจ. เกี่ยวกับการบรรจุ
การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดาเนินการทางวินัย การกาหนดวิทยฐานะ หรือการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ อกศจ. ตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วย
(1) กรรมการใน กศจ. จานวนหนึ่งคน เป็นประธานอนุกรรมการ
(2) กรรมการใน กศจ. จานวนสองคน เป็นอนุกรรมการ
(3) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อานวยการสถานศึกษาในจังหวัด
จานวนสองคน เป็นอนุกรรมการ
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน กศจ. จานวนไม่เกินสามคน เป็นอนุกรรมการ
(5) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ในกรณีมีความจาเป็น กศจ. อาจแต่งตั้งข้าราชการในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
จานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
ข้อ 10 กำรเบิกจ่ำยเบียประชุมของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมกำรและคณะทำงำน
ตามข้อ 8 (9) เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ ห ารจั ด การอื่น ๆ ที่ จ าเป็ น ให้ เบิ กจ่ายได้ตามระเบีย บของทางราชการ โดยเบิ กจ่ายจากงบประมาณ
ของสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
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ข้อ 11 ให้มีสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ย วกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกาหนดการ
ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มีอานาจ
หน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
(1) รั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การของ กศจ. อกศจ. คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารราชการ
เชิงยุ ทธศาสตร์ คณะอนุ กรรมการเกี่ย วกับ การพั ฒ นาการศึ กษา คณะอนุกรรมการและคณะทางาน รวมทั้ ง
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
(2) จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
(3) สั่ ง การ ก ากั บ ดู แ ล เร่ ง รั ด ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ของ
ส่ ว นราชการ หรื อ หน่ ว ยงานและสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
(4) จั ดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ
(6) ดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
(7) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
(8) ดาเนิ น การเกี่ ยวกับการตรวจสอบด้านการบริห าร การเงิน และการบัญชีของ
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา
(10) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และด าเนิ น การเกี่ ย วกั บการจั ด การศึ ก ษาเอกชน
(11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจาทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด
ข้อ 12 ให้มีศึกษำธิ กำรจังหวัด เป็น ผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และ
ลูกจ้ำงในสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด อยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของศึกษำธิกำรภำค มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบ
การดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งให้มีอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาก าหนดให้ เ ป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข องผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาและผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา และให้ มี ร องศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด จานวนสามคน
ให้ ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด รองศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด และข้ า ราชการที่ ป ฏิ บั ติ ง านในส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้ศึกษาธิการจังหวัดดารงตาแหน่งเทียบกับ
ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอานวยการระดับสูง และผู้ที่จะดารงตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัดต้องเป็นผู้ที่ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการประเภทผู้บริหารการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค
อยู่ก่อนวันที่คาสั่งนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
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ข้อ 13 กำรบรรจุ แ ละแต่งตังข้ำ รำชกำรครู แ ละบุค ลำกรทำงกำรศึกษำในจังหวัดหรื อ
กรุงเทพมหำนคร ตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ข้ อ 14 เพื่ อ ประโยชน์ ใ นกำรบริ ห ำรงำน ก ำกั บ ดู แ ล และบู ร ณำกำรกำรศึ ก ษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดหรือกรุงเทพมหำนคร ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เลขาธิการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบอานาจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล วิชาการ การบริหาร
ทั่วไป งบประมาณ และทรัพย์สินให้กับศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องนั้น
ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบอานาจในการปฏิบัติราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดาเนินการแทนการมอบอานาจตามวรรคหนึ่ งและ
วรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 กาหนด
ข้อ 15 ให้รัฐมนตรี ว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนตำมข้อ 2 กำหนดสถำนที่ตังของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดให้แล้ว
เสร็จภำยในสี่ สิบห้ำวันนับแต่วันที่คำสั่งนีมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าวต้องไม่เป็นการเพิ่มหรือ
กระทบต่อภาระงบประมาณ
ข้ อ 16 ให้ โ อนบรรดำอ ำนำจหน้ ำ ที่ แ ละกำรด ำเนิ น กำรใด ๆ ตำมอ ำนำจหน้ ำ ที่ ข อง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ก ำ ร ป ฏิ รู ป ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ ำ ธิ ก ำ ร ใ น ภู มิ ภ ำ ค ก ศ จ .
อกศจ. คณะอนุกรรมกำร และคณะทำงำน ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559
และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ไปเป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการ และคณะทางานตามคาสั่งนี้
ข้ อ 17 ให้ โ อนบรรดำอ ำนำจหน้ ำ ที่ แ ละกำรด ำเนิ น กำรใด ๆ ตำมอ ำนำจหน้ ำ ที่ ข อง
ศึก ษำธิ ก ำรภำค รองศึ กษำธิ ก ำรภำค ศึ กษำธิ ก ำรจัง หวั ด และรองศึก ษำธิ กำรจั งหวั ด ตามคาสั่ งหั ว หน้ า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่
21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปเป็นอานาจหน้าที่ของศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค
ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด ตามคาสั่งนี้
ข้อ 18 ให้โอนบรรดำอำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับรำชกำร กิจกำร ทรัพย์สิน งบประมำณ สิทธิ หนี
ภำระผู กพั น ข้ ำรำชกำร พนั กงำนรำชกำร ลู กจ้ ำง และอั ตรำก ำลั งของส ำนั กงำนศึ กษำธิ กำรภำค ส ำนั กงำน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร และสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร ตาม
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภ าค ลงวัน ที่ 21 มีน าคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปเป็นของส านักงานศึกษาธิการภาค
ส านั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงศึ กษาธิก าร และส านั กงานศึก ษาธิ การจั งหวั ด ส านัก งานปลั ดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการตามคาสั่งนี้
ข้อ 19 ให้สำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ตามคาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่
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21 มี น าคม พุ ท ธศั ก ราช 2559 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ที่ มี อ ยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่ ค าสั่ ง นี้ ใ ช้ บั ง คั บ เป็ น ส านั ก งาน
ศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามคาสั่งนี้
ข้อ 20 ให้ศึกษำธิกำรภำค รองศึกษำธิกำรภำค ศึกษำธิกำรจังหวัด และรองศึกษำธิกำร
จั ง หวั ด ตามค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 11/2559 เรื่ อ ง การบริ ห ารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ใน
วันก่อนวันที่คาสั่งนี้มีผลใช้บังคับเป็นศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการ
จังหวัดตามคาสั่งนี้
ข้อ 21 บรรดำบทบัญญัติแห่งกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ คำสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีใด ที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมาย
ว่าด้วยระเบี ยบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้ว ย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ถือว่าอ้างถึง กศจ. ตามคาสั่งนี้ โดยให้บทบัญญัติดังกล่าว
ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคาสั่งนี้
ข้ อ 22 กำรยุ บ เลิ ก และกำรใดที่ ไ ด้ ด ำเนิ น กำรไปในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรยุ บ เลิ ก
คณะกรรมกำรเขตพืนที่กำรศึกษำและ อ.ก.ค.ศ. เขตพืนที่กำรศึกษำ ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21
มีนาคม พุทธศักราช 2559 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่ งชาติ ที่ 38/2559 เรื่ อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งหั ว หน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 10/2559 และคาสั่ ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 ให้ยังคงมีผลใช้บังคับ
ต่อไป
ข้อ 23 ในกรณี ที่ มีปั ญหำเกี่ย วกับ กำรปฏิบั ติต ำมค ำสั่ง นี ให้ เป็ นไปตามคาวินิ จฉั ยของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ข้ อ 24 ในกรณี เ ห็ น สมควร นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ คณะรั ฐ มนตรี อ าจเสนอให้ ค ณะรั ก ษา
ความสงบแห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาสั่งนี้ได้
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ส่วนที่ 2
สำระสำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงศึกษำธิกำร
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลบริบทที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกาหนดกรอบแนวคิด
ส าหรั บ การจั ดท าแผนปฏิ บั ติร าชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึ กษาธิก ารฉบั บ นี้
มีข้อมูลสาคัญ ประกอบด้วย 1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 2) นโยบายของรัฐบาล
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 3) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) 4) นโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
6) จุ ด เน้ น เชิ ง นโยบายของรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (นายธี ร ะเกี ย รติ เจริ ญ เศรษฐศิ ล ป์ )
7) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560–2579) 8) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560–2564) 9) กรอบแนวทางและยุ ทธศาสตร์ก ารจั ดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 10) ยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11) ผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา 12) อานาจหน้าที่ตามกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
และการระดมความคิดเห็น โดยเฉพาะการจัดทาเป้าประสงค์หลักและตัวชี้วัดที่สอดคล้อง ได้จัดทาเป็นสาระสาคัญ
เพื่อการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการมีรายละเอียด ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค เป็นกาลังคน
ที่มีทักษะและศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียบเท่าระดับสากล
2. เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
4. ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกาลังคน
5. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรม
เป้ำประสงค์หลัก
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น
2. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
3. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการกระจาย
อานาจสู่ภูมิภาค
4. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต
5. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของพื้นที่และประเทศ
6. คนไทยมีองค์ความรู้ สามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
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ยุทธศาสตร์
1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
2 การผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ
3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5 การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. จัดการศึกษาที่เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการสร้างอาชีพ เพื่อลดความเหลื่อมล้า
สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ชายขอบ / ชายแดน
3. สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของบุคคล ชุมชน และสังคม
4. เร่งผลิตและพัฒนากาลังคนในสาขาที่ตรงตามความต้องการในการพัฒนาประเทศและพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
5. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนผู้มีความสามารถพิเศษ ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
อย่างต่อเนื่องทุกระดับการศึกษา
6. พัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ การวิจัย และนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
8. สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือตาม
รูปแบบประชารัฐทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ
9. พัฒ นาและปรั บ ปรุ งหลั กสู ตร กระบวนการเรี ย นการสอน ระบบกลไก การติด ตาม การวัด และ
ประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการ
และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
10. ผลิต และพัฒนาครู อาจารย์ อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับความต้องการ ในการจัดการศึกษา
ทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
11. ส่งเสริม สนับสนุน คนทุกช่วงวัยให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะที่ได้มาตรฐานและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเต็มตามศักยภาพอย่างเหมาะสม
12. เสริมสร้าง ปรับเปลี่ยนให้คนไทยทุกคนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และมีพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ตามหลั กค่านิ ย มของคนไทย 12 ประการ และความเป็นพลเมืองตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น
13. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในทุกพื้นที่
ครอบคลุมถึงคนพิการ ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ
14. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา การเรียนรู้และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในทุกพื้นที่อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
15. เร่งสร้างระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
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16. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา
17. พั ฒ นาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษาและการบริ ห ารจั ด การที่ ทั น สมั ย และไม่ ซ้ าซ้ อ น
ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
18. พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ และระบบการรายงานผลของ
ฐานข้ อ มู ล โดยเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล การศึ ก ษาทุ ก ระ ดั บ /ประเภทการศึ ก ษาที่ เ ป็ น เอกภาพ เป็ น ปั จ จุ บั น
และมีมาตรฐานเดียวกัน
19. ผลิ ตและพั ฒนาโปรแกรมประยุ กต์ หรื อสื่ อการเรี ยนรู้ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ให้ ผู้ เรี ยน สถานศึ กษา และ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภท การศึกษา นามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบจัดหาอุปกรณ์ /
ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
20. จั ดหาอุ ป กรณ์ /ทรั พยากรพื้นฐานด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศให้ กั บผู้ เรี ยนอย่ างเพี ยงพอ ทั่ว ถึ ง
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
21. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกและพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของคนทุกช่วงวัยในการดาเนิน
ชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
22. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรีย นรู้ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
23. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
24. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษาและสร้างเครือข่าย/ความเป็น
ภาคีหนุ้ ส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
25. ปรับปรุงกลไกเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับ
ภาค/จังหวัด ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
26. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณด้านการศึกษา/การเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
27. ส่งเสริ มการปรับ ปรุ งการบริ หารจัดการองค์กรให้ เหมาะสมต่อสภาพบริบทสังคมที่เปลี่ ยนแปลง
ลดความล่าช้าและซ้าซ้อนสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ตัวชีวัดและค่ำเป้ำหมำย
หน่วย
นับ

ค่า
เป้าหมาย

1. ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
การธารงรักษาสถาบันหลักของชาติ และการยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ร้อยละ

100

2. ร้อยละของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้/ชายขอบและชายแดน ที่มี
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

3

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
สป (สช.
กศน.)
สพฐ.
สอศ.
สกอ.
สพฐ.

หมายเหตุ : จังหวัดชายแดนภาคใต้/ชายขอบและชายแดน รวม 27 จั งหวัด 107
อาเภอ
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หน่วย
นับ

ค่า
เป้าหมาย

3. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
/ ชายขอบและชายแดนได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ
สามารถมีงานทาหรือนาไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้

ร้อยละ

80

4. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาที่มีมาตรการป้องกันและแก้ไ ข
ปัญหายาเสพติด

ร้อยละ

100

5. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชน และประชาชน ได้รับการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่

ร้อยละ

65

6. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาของ IMD ดีขึ้น

อันดับ

ตัวชี้วัด

7. จานวนผูเ้ รียนที่มคี วามสามารถพิเศษได้รบั การส่งเสริมและพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ (ความสามารถด้านอื่นๆด้วย)

คน

หน่วยงาน
สป. (กศน.)
สพฐ.
สอศ.
สกอ.
สป (สช.
กศน.)
สพฐ.
สอศ.
สกอ.
สป (สช.
กศน.)
สพฐ.
สอศ.
สกอ.
สกศ.

ดีขึ้น
จากปีที่ผ่านมา
(ปี 61)
สพฐ.
19,720
(รร.จุ
ฬาภรณ์/
คน
รร.สังคีตฯ)
19000
มวส. 720
(วมว)สกอ. *

สป.(สช./
กศน.)สพฐ.
สอศ.
สอศ. (120)
สกอ.
สคพ.

8. ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพได้รับ
การพัฒนาให้มีทักษะวิชาชีพ สามารถนาไปประกอบอาชีพเพื่อดารงชีวิตได้

ร้อยละ

80

9. จานวนนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่เสนอขอจดสิทธิบตั รและทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญาเพิม่ ขึ้น

ชิ้น

1,420

10.จานวนผู้เรียนในระบบทวิภาคี/โครงการการบูรณาการการเรียนกับการ
ทางาน (Work Integrated Learning : WIL) เพิ่มขึ้น*
- ผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี
- ผู้ เ รี ย นระดั บ อุ ด มศึ ก ษาในโครงการการบู ร ณาการการเรี ย นกั บ
การทางาน (Work Integrated Learning :WIL)

คน

338,266

11. ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา มากกว่าร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น*

ร้อยละ

เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2561 *

สป. (สช.)
สพฐ./สกอ./
สทศ.

12. ร้อยละของจานวนนักเรียนระดับ ป.3 ที่มคี ะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) มากกว่าร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2561

สป. (สช.)
สพฐ./
สกอ.

สอศ.(283,266)
สกอ.(55,000)
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ค่า
เป้าหมาย

หน่วยงาน

13. ร้อยละการอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้น

หน่วย
นับ
ร้อยละ

85

สกศ.

14. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม

ร้อยละ

100

สป (สช. กศน.)
สพฐ.
สอศ.
สกอ.

-

สพฐ
สทศ.

อย่างน้อย
ร้อยละ 25
100

สพฐ.

ตัวชี้วัด

15. มีระบบทดสอบทางการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
16. สัดส่วนของการบรรจุครูที่มาจากการผลิตครูในระบบปิดเพิ่มขึน้
17. ร้อยละของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ร้อยละ

18. ร้อยละของสถานศึกษามีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพเพิม่ ขึ้น

ร้อยละ

5

สพฐ.

19. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยด้านความเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา

ร้อยละ

50

สป.

20. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับบริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงเพิ่มขึ้น

ร้อยละ

75
ของ
สถานศึกษา

สป.

21. การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อศึกษาหาความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิตรูปแบบ
ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น

ร้อยละ

1,787

สป.(กศน.)

22. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ร้อยละ
ด้วยระบบ DLIT DLTV และ ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น

80

สพฐ./สอศ.

23. สั ด ส่ ว นนั ก เรี ย นปฐมวั ย (3-5 ปี ) ต่ อ ประชากรกลุ่ ม อายุ 3-5 ปี
เพิ่มขึ้น
24. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียน
- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง
- ระดับอาชีวศึกษาลดลง
25. จานวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาขั้น
พื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ

90

สป./สกศ.

คส./
สพฐ.กคศ
และทุกหน่วยงาน
ที่มีครู อาจารย์
และบุลคลากร
ทางการศึกษา

ร้อยละ

ร้อยละ
คน

26. จานวนประชาชนทีเ่ ข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาใน
รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

คน

27. จานวนฐานข้อมูลรายบุคคลด้านการศึกษาของประเทศทีเ่ ป็นปัจจุบัน
สามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ฐาน
ข้อมูล

สป.
สพฐ.
สอศ.
3,031,512 สป.(สช.4,447)
/สพฐ.
(3,027,065)
0.02
5.00

18,000,000

สป.(กศน.)
สอศ.

เพิ่มขึ้น

สกอ.
สป. (ศทก)
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28. มีรูปแบบกองทุนทางการศึกษาเพื่อช่วยเหลือและดูแลผูด้ ้อยโอกาส

ระบบ

ค่า
เป้าหมาย
-

29. ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดหา วัสดุอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่ผเู้ รียนอย่างทั่วถึง
- โรงเรียนทีม่ ีนักเรียน 121-200 คน จานวน 1,521 โรง
- โรงเรียนทีม่ ีนักเรียน 201-400 คน จานวน 1,824 โรง
- โรงเรียนทีม่ ีนักเรียน 401-600 คน จานวน 3,844 โรง
30. จานวนสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่จัดการเรียนการ
สอน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

ร้อยละ

60

แห่ง

30,000

31.ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมแสดงออกถึงความ
ตระหนักในความสาคัญของการดารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การมี
คุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดาเนินชีวิตเพิม่ ขึ้น

ร้อยละ

100

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

32. จานวนภาคี เครือข่าย ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดพัฒนาและส่งเสริ ม องค์กร/ 3,400
การศึกษา
หน่วยงาน

33. จานวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการบริหารจัดการ

โรง

419

หน่วยงาน
สป./สกศ.

สกอ
สป./สพฐ.
สอศ.

สป (สช. กศน.)
สพฐ.
สอศ.
สกอ.
สป (สช. กศน.)
สพฐ.
สอศ.
สกอ.
สป (สช. 2
กศน.)
สพฐ.
3400
สอศ.
สกอ.
สพฐ.

(นร. ต่ากว่า 20คน)

34.จานวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปรับบทบาท
ภารกิจของหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
35. มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่เหมาะสม
ตามลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน ความต้องการกาลังแรงงาน และ
สภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ

เรื่อง

2

สป.

รูปแบบ/
แนวทาง

-

สป.(สช./
กศน.)/
สพฐ./สอศ./
สกอ.
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