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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

  
1. ควำมเป็นมำ 

ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546  

มาตรา 9 ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

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

และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 

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

(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน  
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการ
ให้เหมาะสม 

มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น 
“ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญ

เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน  รวมทั้งประมาณการรายได้
และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 

เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้วให้ส านักงบประมาณ
ด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว 

ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น” 

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

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

ในการนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยก าหนดให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ซึ่งจ าแนกวงเงินและรายละเอียดงบประมาณ
ออกเป็น 5 กลุ่ม ส่วน ประกอบด้วย 1) แผนงานบูรณาการ 2) แผนงานยุทธศาสตร์ 3) แผนงานบุคลากรภาครัฐ            
4) แผนงานพ้ืนฐาน และ 5) รายการค่าด าเนินการภาครัฐ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งให้ส านักงบประมาณ ดังนั้น  กระทรวงศึกษาธิการโดยทุกหน่วยงานใน
สังกัดจึงได้ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศกึษาธิการฉบับนี้ขึ้น  
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เพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่กล่าวมา
ข้างต้น 
 

2. วัตถุประสงค์ของแผน 
2.1  เ พ่ือ ใช้ เ ป็ นกรอบแนวทางและ เป้ าหมายการด า เ นิ น ง านภาพรวมของกระทรว ง  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และใช้เป็นกรอบทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในสังกัด ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดเอกภาพเชิงนโยบายของการปฏิบัติงาน 

2.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     
ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ 

2.3  เพ่ือให้ผู้บริหารทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3. กรอบแนวคิดกำรจัดท ำแผน 
จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลบริบทที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดกรอบแนวคิด

ส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ของกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้  
มีข้อมูลส าคัญที่ศึกษา ประกอบด้วย 1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 2) นโยบาย          
ของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 3) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)         
4) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12         
(พ.ศ. 2560-2564) 6) จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
7) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560–2574)  8) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2560–2564) 
9) กรอบแนวทางและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10) ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11) ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 12) อ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560   
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการปกครอง

ประเทศ มีประเด็นส าคัญที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเข้ารับ
บริการการศึกษาของประชาชน ได้แก่ 

หมวดหน้ำที่ของปวงชนชำวไทย มำตรำ 50 (4) บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษา
ภาคบังคับ 

หมวดหน้ำที่ของรัฐ มำตรำ 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี 
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับ
การดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการด้วยรัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัด
การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัด
ทาแผนการศึกษาแห่งชาติและการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
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ด้วยการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัยภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัด   
ของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับ   
การดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตนให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการ
ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้าในการศึกษาและเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้      
ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมาย
ดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่า ยเงินกองทุน       
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

หมวดกำรปฏิรูปประเทศ มำตรำ 258 (จ) ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษาให้เกิดผล
ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้สามารถเริ่มด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามาตรา 
54 วรรคสอง เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย       
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

(2) ให้ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี 
นับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

(3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มี   
จิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ    
และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู 

(4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด      
และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว  โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ      
และระดับพื้นท่ีดังกล่าว 

หมวดกำรปฏิรูปประเทศ มำตรำ 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา            
ให้มีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่ง ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งด าเนินการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะ
และร่างกฎหมายที่เก่ียวข้อง ในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีด าเนินการ 

 

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

2557 โดยได้ก าหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ ในการบริหารราชการแผ่นดินด าเนินการให้มีการปฏิรูป   
ด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ ดังนี้ 

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

นโยบายที่ 9  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์        
                 กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
นโยบายที่ 10  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน  

   ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
นโยบายที่ 11  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

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

นโยบำยที่ 1 : กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม

ประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี
และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา                
และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย      
มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่ค านึงถึงความรู้ส านึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก 
ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ
เพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึ กษา 
ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย
เป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 

นโยบำยที่ 2 : กำรรักษำควำมม่ันคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ 
2.1  ในระยะเร่งด่วน รัฐบำลให้ควำมส ำคัญต่อกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมกำรเมือง     

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

นโยบำยที่ 3: กำรลดควำมเหลื่อมล  ำของสังคมและกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ 
ความเหลื่อมล้ าในสังคมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนทั้งหลาย   

ของประชาชนจึงมีนโยบายที่จะด าเนินการดังนี้ 
3.1 ในระยะเฉพำะหน้ำจะเร่งสร้ำงโอกำสอำชีพและกำรมีรำยได้ที่ม่ันคงแก่ผู้ที่เข้ำสู่ตลำดแรงงำน

รวมทั งสตรีผู้ด้อยโอกำสและแรงงำนข้ำมชำติที่ถูกกฎหมำยพร้อมทั งยกระดับคุณภำพแรงงำน โดยให้แรงงาน  
ทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐานทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูล
และการด าเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่และของประเทศ
โดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากข้ึน 

3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองการทารุณกรรม 
ต่อแรงงานข้ามชาติการท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็กและปัญหาคนขอทานโดยการปรับปรุงกฎหมาย
ข้อบังคับท่ีจ าเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 

3.5 เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยสร้าง
ความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบ ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

3.6 จัดระเบียบสังคมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนทั่วไปโดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว 

นโยบำยที่ 4 : กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
  รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย   
มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 
  4.1 จัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้  โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบ          
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ 
การเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่  ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
  4.2 ในระยะเฉพำะหน้ำจะปรับเปลี่ ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรศึกษำ  
ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษาและปรับปรุงและบูรณาการระบบ      
การกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือ ด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้
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เยาวชนและประชาชนทั่ว ไปมีสิทธิ เลือกรับบริการการศึกษาทั้ ง ในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน                 
โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
  4.3 ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชำชนทั่วไปมี
โอกำสร่วมจัดกำรศึกษำที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ กระจายอ านาจ
การบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพ        
และความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
  4.4 พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่  
ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร
ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้ เรียน  
ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา  การรับฟังความเห็นผู้ อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม         
และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 

4.5 ส่งเสริมอำชีวศึกษำและกำรศึกษำระดับวิทยำลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะ
ในท้องถิ่นท่ีมีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 

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

4.7 ทะนุบ ำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศำสนำและศำสนำอ่ืนๆ  สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา 
มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 

4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม ภำษำไทยและภำษำถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ     
ความเป็นไทย น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

4.9 สนับสนุนกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ำน  และวัฒนธรรม
สากล  และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียน และเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

4.10 ปลูกฝังค่ำนิยมและจิตส ำนึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพ่ือเปิดพ้ืนที่สาธารณะ
ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

นโยบำยที่ 5 : กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และสุขภำพของประชำชน 
5.2 พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วย แล้วจึงมารักษา       

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

นโยบำยที่ 6 : กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่ำงชำติเข้ำมำเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบ

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

6.17 เพิ่มขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมให้เข้มแข็ง 
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพ่ิมองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ
ผลิตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและ   
การขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ 

6.18 ส่งเสริมภำคเศรษฐกิจดิจิทัลและวำงรำกฐำนของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่าง
จริงจังซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ซึ่งหมายรวมถึงการ
ผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรงทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัลอุปกรณ์
โทรคมนาคมดิจิทัลและการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอ่ืนๆโดยเฉพาะ    
อย่ างยิ่ งภาคสื่ อสารและบันเทิ งตลอดจนการใช้ ดิ จิ ทั ลรองรั บการผลิ ตสิ นค้ าอุตสาหกรรมและการพัฒนา                       
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานส าคัญ
ของประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง 

นโยบำยที่ 7 : กำรส่งเสริมบทบำทและใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน 
7.3 พัฒนำแรงงำนของภำคอุตสำหกรรมเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน  ทั้งแรงงาน

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

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

นโยบำยที่ 8 : กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจยัและพัฒนำ 
และนวัตกรรม 

8.1 สนับสนุนกำรเพิ่มค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศ เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายให้        
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ทั้งนี้เพ่ือให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน และมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอ่ืนที่มีระดับ
การพัฒนาใกล้เคียงกัน และจัดระบบบริหารงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มีเอกภาพ      
และประสิทธิภาพ โดยให้มีความเชื่อมโยง กับภาคเอกชน 

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

8.3 ปฏิรูประบบกำรให้สิ่งจูงใจระเบียบและกฎหมำยที่เป็นอุปสรรคต่อกำรน ำงำนวิจัยและพัฒนำ
ไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือ 
กลุ่มจังหวัดเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจัยของรัฐและภาคเอกชน 

8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้ำงพื นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีด้ำนกำรวิจัย
และพัฒนำและด้ำนนวัตกรรม ซึ่ งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาที่ส าคัญในการต่อยอดสู่การใช้ 
เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อมทันสมัยและกระจายในพ้ืนที่ต่างๆ เช่นการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการตั้งศูนย์วิเคราะห์ห้องปฏิบัติการสถาบันและศูนย์วิจัยเป็นต้น 

นโยบำยที่ 9 : กำรรักษำควำมม่ันคงของฐำนทรัพยำกรและกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์
กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงย่ังยืน ในปัจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ท าลายป่ามากขึ้นทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช และแร่ธาตุถูกท าลายหรือน าไปใช้
ประโยชน์ทางพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมากทั้งปัญหาภาวะมลพิษโดยเฉพาะขยะประเภทต่างๆ  
ก็รุนแรงยิ่งขึ้นรัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสร้างสมดุลระหว่าง  
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดังนี้ 

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

นโยบำยที่ 10 : กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกัน 
ปรำบปรำมกำรทุจริต  และประพฤติมิชอบในภำครัฐ 

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

 
3. ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการ

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

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา         
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ควำมม่ันคง  
การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศใน

ทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทาง
การทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความ 
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึก
กาลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่นประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงาน      
และรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัย    
ในชีวิตทรัพย์สิน มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
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ควำมม่ังคั่ง 
ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้

สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม
กันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน (Inclusive Growth) มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน           
ขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่งการผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา 
นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักรทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ควำมย่ังยืน 
การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได ้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับ    
และเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม
สมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละ         
เพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมี       
ส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการ 

พัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืนยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญ 6 ด้าน ได้แก่   
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง   เพ่ือบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง 

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 รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลก บนพ้ืนฐานของ
หลักธรรมาภิบาล เพ่ือมุ่งที่จะเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ตลอดถึง    
การบริหารประเทศของรัฐบาล ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด โดยเหตุการณ์ส าคัญ
ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับภายในประเทศ โดยมี
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  

1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
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1.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และท่ีมิใช่ภาครัฐ 

1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่งคงแบบบูรณาการ  
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพ            

ในหลากหลายมิติ ตั้งแต่การสร้างพ้ืนฐานที่มั่นคงของประเทศ การพัฒนาที่สมดุลในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ การกินดีอยู่ดีและรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชน ควบคู่กับการขยายโอกาสของประเทศไทย
ในเวทีโลก ตลอดจนการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่เพ่ิมขึ้นในเวทีสากล โดยมีประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

2.1 มหาอ านาจทางการเกษตร (เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตร
อัจฉริยะ เกษตรแปรรูป) 

2.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการแพทย์ครบ
วงจร อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรมและบริการขนส่ง และโลจิสติกส์ 
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ) 

2.3 แม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลก (ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ) 

2.4 โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมโยง เชื่อมโลก (เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ เพ่ิมพ้ืนที่และ
เมืองเศรษฐกิจ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
สร้างพลวัตทางกฎหมาย 

2.5 สร้างนักรบเศรษฐกิจยุคใหม่ (สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การเงิน สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล ปรับบทบาทและกลไกภาครัฐ 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  เพ่ือคนไทยในอนาคต มีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อื่น มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอ ารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของช าติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่
และอ่ืน 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 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
3.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

4. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้าง   
ความเป็นธรรมในสังคมตั้งอยู่บนหลักการและพ้ืนฐานส าคัญคือการสร้างสังคมคุณภาพสังคมในทุกๆ ด้านไปพร้อมกัน    
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โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ประกอบด้วย การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic 
Security) โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

4.1 การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม  
4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม  
4.4 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 

5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายที่
ส าคัญ คือ การบริโภคที่ยั่งยืนและการผลิตที่ยั่งยืน การด าเนินการที่ส าคัญคือต้องเร่งวางระบบการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ บริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพโดยการวางระบบบริหารจัดการ
น้ าอย่างบูรณาการให้มีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน้ า ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อ             
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคที่
ปล่อยคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการจัดการขยะสารพิษ  และของเสียอันตรายอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

5.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
5.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
5.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
5.4 พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
5.5 พัฒนาความมั่นคงทางน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
5.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เพ่ือการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประช าชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสม
กับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่กากับ หรือให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มี
การแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง      
การน านวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ่ และระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า     
และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

6.1 ภาครัฐที่ยึดประช าชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการา และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส 

6.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ช าติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

6.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ เปิดกว้าง ส่งเสริมให้ประช าชนและทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

6.4 ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง 
6.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและ

เป็นมืออาชีพในการพัฒนาประเทศ 
6.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต 
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6.7 ภาครัฐดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
6.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประช าชนโดยเสมอภาคมีความเป็นกลาง 

น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

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

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

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

วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคมอาเซียน
และด าเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ” 
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วัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 2) เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ 
ศาสนาพระมหากษัตริย์  3) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง ความเป็นธรรมและความสมานฉันท์   
ในชาติ เ พ่ือลดการเผชิญหน้า และการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ 4) เพ่ือให้จังหวัดชายแดนภาคใต้                 
มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง 5) เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาท
และความเข้มแข็ งของทุกภาคส่วนในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง 
6) เพ่ือให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร มีความมั่นคง ความยั่งยืน        
และมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยงจากผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ 
7) เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและวิกฤติการณ์ความมั่นคง 
อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ  8) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพในการป้องกันประเทศ สนับสนุนภารกิจ
ที่ไม่ใช่การสงคราม และสามารถผนึกก าลังของกองทัพกับทุกภาคส่วนในการเผชิญกับภัยคุกคามด้านการป้องกัน
ประเทศในทุกรูปแบบ 9) เพ่ือส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสันติ ในการอยู่ร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
กลุ่มประเทศอาเซียน ประชาคมโลกบนพ้ืนฐานของการรักษาผลประโยชน์และการด ารงเกียรติภูมิของชาติ 

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

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

ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป 13 นโยบาย คือ  (1)  จัดระบบบริหารจัดการชายแดน
เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาข้ามพรมแดน (2) สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ     
(3) ปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (4) จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง                 
(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน (6) เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
คอร์รัปชัน (7) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ (8) รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (9) เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร (10) พัฒนาระบบ       
การเตรียมพร้อมแห่งชาติเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ (11) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกัน
ประเทศ (12) พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ และ (13) เสริมสร้างดุลยภาพในการด าเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 
5. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (2560-2564)   

กรอบวิสัยทัศน์ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

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

วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา        
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
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กำรก ำหนดต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น  ประเทศไทย  
เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค        
สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์          
และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

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

กับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงอาหาร พลังงาน และน้ า 
5.  มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี            

และเพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย 
6.  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ

และมีส่วนร่วมจากประชาชน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์   ให้ความส าคัญกับการวางรากฐาน  

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

1. วัตถุประสงค์  
1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 

2. เป้ำหมำยและตัวชี วัด 
2.1 เป้ำหมำยกำรพัฒนำ  

2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน  
2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้  

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2.1.5 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 

โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 
 

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

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

ทักษะทางการเงินเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  
ตัวชี้วัด 4 ผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อปี 
เป้ำหมำย 3 คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล และมีควำมสำมำรถ 

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

ปวส. เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี  
เป้ำหมำยที่ 5 สถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ 

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

3. แนวทำงกำรพัฒนำ  
3.1  ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม  มีวินัย จิตสำธำรณะ และพฤติกรรม   

ที่พึงประสงค์  
3.1.1 ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพ่ึงพาตัวเอง มีความ  

ซื่อสัตย์ มีวินัย มีจริยธรรม คุณธรรม มีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจ าวัน และให้พ่อแม่
หรือผู้ปกครองเป็นแบบอย่างท่ีดีให้เด็กสามารถเรียนรู้และยึดถือเป็นต้นแบบในการด าเนินชีวิต  

3.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษา       
ให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง 

3.1.6 ผลักดันให้มีการน าวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ไปใช้ปฏิบัติจนให้เป็น 
คุณลักษณะที่ส าคัญของคนในสังคมไทย อาทิ การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย การท างาน
เป็นทีม การเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง การท างานอย่างกระตือรือร้น 

3.2  พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ  
3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม  

1) ให้ความรู้แก่พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กในเรื่องการมีโภชนาการที่เหมาะสม วิธีการ   
เลี้ยงดูเด็กที่จะกระตุ้นพัฒนาการเด็กในช่วง 0-3 ปีแรก รวมทั้งสนับสนุนให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน    

2) ก าหนดมาตรการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานให้พ่อแม่สามารถ  
เลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตนเอง ทั้งการจูงใจให้สถานประกอบการจัดให้มีการจ้างงานที่ยืดหยุ่น รณรงค์ให้ผู้ชาย ตระหนัก
และมีส่วนร่วมในการท าหน้าที่ในบ้านและดูแลบุตรมากขึ้น         
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3) พัฒนาหลักสูตรการสอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการ และปรับปรุงสถานพัฒนา  
เด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะส าคัญด้านต่างๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะ      
ด้านความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมิน
ตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม      
และความเป็นมืออาชีพ 

3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด  
สร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน  

1) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสอดคล้อง
กับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย และเน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ 

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

3) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาที่มุ่งการ         
ฝึกทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 

3.2.3 ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการ
ของตลาดงาน  

3) จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลและให้ค าปรึกษาในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่    
และอาชีพอิสระทั้งการจัดหาแหล่งเงินทุนและการตลาดที่เหมาะสม และให้สถาบันการศึกษาจัดท าหลักสูตร   
ระยะสั้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานและทักษะที่จ าเป็นส าหรับแรงงานกลุ่มนี้ 

3.2.4 พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานเพ่ิมข้ึน  
1) จัดท าหลักสูตรพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัย สมรรถนะ 

ทางกาย ลักษณะงาน และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในการท างานร่วมกันระหว่างรุ่น 
3.3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  

3.3.1 ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีขนาดและจ านวนผู้เรียนต่ ากว่า 
เกณฑ์มาตรฐานให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสมตามความจ าเป็นของพ้ืนที่            
และโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง  

3.3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะน า 
และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับระบบประเมิน   
วิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียน
การสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง  

3.3.3 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ เข้าร่วม
ระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ีเลี้ยงให้ร่วมวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน 

3.3.4 ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน    
และผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งขยาย 
การจัดท าและการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น  
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3.3.5 จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์ 
สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการ      
ทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก  

3.3.6 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต อาทิ 
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการ
ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.7  ผลักดันให้สถำบันทำงสังคมมีส่วนร่วมพัฒนำประเทศอย่ำงเข้มแข็ง  
3.7.2  ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนสามารถ  

เข้าถึงได้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการท าวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพ้ืนที่ 
4. แผนงำน โครงกำรส ำคัญ 

4.1 แผนงานการลงทุนพัฒนาเพ่ิมศักยภาพเด็กปฐมวัย  
4.2 แผนงานการสร้างความอยู่ดีมีสุขและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  
4.3  แผนงานการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม  

ยุทธศำสตร์ที่  2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล  ำในสังคม  ให้ความส าคัญกับ             
การด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและ  สาธารณสุข 
รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้  ขับเคลื่อน     
และผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้นโยบาย
แรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ       
และสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้คว ามช่วยเหลือที่เชื่อมโยง      
การเพ่ิมผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุน
ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม  การพัฒนาองค์กรการเงิน            
ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม    
เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพ้ืนที่และบูรณาการเพ่ือการ             
ลดความเหลื่อมล้ า 

1. วัตถุประสงค์ 
1.2 เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 

2. เป้ำหมำย  
2.1  เป้ำหมำยที่ 2 เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรพื นฐำนทำงสังคมของภำครัฐ  
2.2  ตัวชี วัด  

ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง)  ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับ    
ร้อยละ 90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม          
และระหว่างพ้ืนที่  

ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนน   
ร้อยละ 50 มีจ านวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่ และภูมิภาคลดลง  

3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
3.1 กำรเพิ่มโอกำสให้กับกลุ่มเป้ำหมำยประชำกรร้อยละ 40 ที่มีรำยได้ต่ ำสุดให้สำมำรถเข้ำถึง 

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

3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส       
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ้ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย การดูแล
นักเรียนยากจนที่อาศัยในพื้นท่ีห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไป
ยังสถานศึกษา การให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน รวมถึง
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในพื้นที่ห่างไกล 

3.2 กำรกระจำยกำรให้บริกำรภำครัฐทั งด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข และสวัสดิกำร             
ที่มีคุณภำพให้ ครอบคลุมและท่ัวถึง 

3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกัน  
มากขึ้นระหว่างพ้ืนที่ โดย  

1) ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งมาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทาง ความก้าวหน้า
ทางอาชีพที่ชัดเจน เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาครู  

2) สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยน าผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน  

3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน  

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

3.3 กำรเสริมสร้ำงศักยภำพชุมชน กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
กำรเงินฐำนรำกตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ มีสิทธิในกำร  
จัดกำรทุน ที่ดิน และทรัพยำกรภำยในชุมชม  

3.3.2 ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และการถ่ายทอด           
องค์ความรู้ในชุมชนเพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่และการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้งส่งเสริม 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน  

3.3.3 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับ 
ชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster)         
ในพ้ืนที่กับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกันพัฒนาความรู้
ในเชิงทฤษฎีและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในทางปฏิบัติเพ่ือสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการประกอบธุรกิจ       
การสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการท่องเที่ยว       
เชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว 

4. แผนงำน โครงกำรส ำคัญ 
4.1 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาในพ้ืนที่ห่างไกลอย่างครอบคลุม  

4.1.1 โครงการ Free Wifi เพ่ือการศึกษาทั่วประเทศ  
4.1.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามเด็ก  
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4.2 โครงการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน  เน้นการพัฒนา  

และใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนา  
และยกระดับคุณภาพของก าลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ควบคู่  
กับการเพ่ิมผลิตภาพของฐานการผลิตและบริการเดิมรวมทั้งการต่อยอดการผลิตและบริการเดิมโดยใช้ดิจิทัล           
และเทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากนั้น จะให้ความส าคัญกับการใช้ศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ การส่งเสริม     
การเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาพ้ืนที่ เศรษฐกิจใหม่ และการพัฒนา                 
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการ           
ให้สามารถรองรับการแข่งขันที่เสรีขึ้น การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
รวมทั้งการสร้างสังคมผู้ประกอบการที่ผลิตได้ขายเป็น โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภค
อย่างรวดเร็วและมาตรฐานสากลของสินค้าและบริการที่สูงขึ้นรวมถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งพัฒนา
ระบบและกลไก ตลอดจนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือกระจายโอกาสเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและ ท้องถิ่นและแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ 

1. วัตถุประสงค์ 
1.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา 

2. เป้ำหมำยและตัวชี วัด 
2.2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
เป้ำหมำยที่ 1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้างความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ตัวชี วัดที่ 1.1 อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรอุตสาหกรรม และบริการ (นอกเหนือจากบริการ

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

3.2 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำร 
3.2.2  ภำคอุตสำหกรรม  

1) พัฒนำต่อยอดควำมเข้มแข็งของอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพปัจจุบันเพื่อยกระดับ
ไปสู่อุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั นสูง  

 1.1) ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ส าคัญของ ประเทศใน
ปัจจุบันให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าเพื่อผลิตสินค้าท่ีรองรับความต้องการที่หลากหลาย ของผู้บริโภค โดยการ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปรับกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการมุ่งเน้นที่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้มีทักษะ     
ขั้นก้าวหน้าเพ่ือต่อยอดฐานองค์ความรู้เทคโนโลยีเดิมไปสู่การใช้และพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง การส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตมากขึ้น และสร้างมูลว่าเพ่ิมของ
สินค้าที่สูงขึ้นโดยการวิจัยและพัฒนา การใช้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม              
และภูมิปัญญาไทย รวมทั้งการส่งเสริมการท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม    
ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมและเตรียมความ พร้อมของบุคลากรที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม       
โดยผ่านระบบการศึกษาทวิภาคีและสหกิจศึกษา หรือระบบอ่ืนที่เหมาะสม และด้านการวิจัยและพัฒนาในสาขา
เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าที่เหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรมและ สามารถต่อยอดเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพ ในปัจจุบันได้ 
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1.2) สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการ เชื่อมโยง
ความร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ตลอดห่วงโซ่มูลว่าตั้งแต่ภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ    
อาทิ มาตรการจูงใจสถานประกอบการให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาบุคลากร/แรงงาน และท าการวิจัย     
และพัฒนาร่วมกัน โดยสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยและพัฒนามีบทบาทเป็นกลไก  หลักในการ
เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างธุรกิจหรือสถานประกอบการต่าง ๆ ที่รวมตัวกันเป็นคลัสเตอร์ รวมทั้ง การสร้าง
กลไกและระบบมาตรฐานที่มีการตรวจสอบย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการวัตถุดิบต้นน้ า      
ภาคเกษตรจนถึงบริการขนส่งและกระจายสินค้าปลายน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นอุปสงค์หรือความต้องการ      
ของตลาดเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันการสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่การผลิต 

2) วำงรำกฐำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมส ำหรับอนำคต 
2.1) วางแผนและพัฒนาก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต โดยต้องมีการ 

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

3.2.3   ภำคพัฒนำภำคบริกำรและกำรท่องเที่ยว 
1) เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันในเชิงธุรกิจของภำคบริกำร            

ทีมี่ศักยภำพ ทั งฐำนบริกำรเดิมและฐำนบริกำรใหม่เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่ำงเข้มแข็ง 
1.2) ยกระดับธุรกิจบริการที่มีแนวโน้มขยายตัวและมีศักยภาพในการเติบโต     

เช่น บริการทางการเงิน บริการสุขภาพ การจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (MICE) การศึกษานานาชาติ 
ธุรกิจบันเทิงและคอนเทนต์ ธุรกิจบริการดิจิทัล ธุรกิจบริการขนส่งและโลจิสติกส์ และบริการวิชาชีพ ให้ก้าวไปสู่
บริการที่ทันสมัยมากขึ้นโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ เช่น กิจการ Cloud Service แอพพลิเคชั่นทางการเงิน    
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจบริการที่มี  ศักยภาพเพ่ือให้เกิด
การเติบโตอย่ างบู รณาการและส่ งเสริ มให้ เกิ ดการแข่ งขั นบนฐานการพัฒนาเชิ งธุ รกิ จและกระจาย                
ผลประโยชน์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

2) พัฒนำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณำกำร  
2.1) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยด าเนินการ  

(1) ส่งเสริมการสร้างมูลว่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
โดยใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์และเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน อาทิ 
การท่องเที่ยวเชื่อมโยง OTOP ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้ไปสู่วนในชุมชนและท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างทั่วถึง   
และเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ตลอดจนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์       
ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพ่ือให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากท่ัวโลก  
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(2) พัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยวตามศักยภาพของพ้ืนที่เชื่อมโยง        
กับกิจกรรมการท่องเที่ยวตามความต้องการของตลาด อาทิ การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ    
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวสีเขียว การท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม     
การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา และการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม  

(3) ฟ้ืนฟูความเชื่อมั่นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวไทย        
ในสายตาโลก   

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

(5) พัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรม 
มัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศทั่วประเทศ และ   

(6) พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่าย         
ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ 

3.2.4 กำรพัฒนำภำคกำรค้ำและกำรลงทุน 
4) ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) โดย  

(1) สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะ
ในการท าธุรกิจ  รู้จักใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต การจัดการ การขาย และพัฒนาความเข้มแข็ง      
ของชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง โดยสนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนตามความพร้อมและศักยภาพในแต่ละพ้ืนที่ 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการก าหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะการเป็นผู้ประกอบการทั้งในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการเริ่มต้นธุรกิจ และตระหนักถึงแนวโน้มการท าธุรกิจ  
สีเขียว ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้และกระตุ้นการเป็นผู้ประกอบการ  

(2) สร้างสังคมผู้ประกอบการโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท าธุรกิจ    
ทั้งในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลด้านธุรกิจและสิทธิประโยชน์ แหล่งเงินทุน นวัตกรรมส าหรับ SMEs และการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัดการและการตลาด รวมทั้งก าหนดมาตรการสนับสนุนให้ SMEs มีการจดทะเบียนธุรกิจ      
ตามกฎหมาย  

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

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

ที่ต้องเร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคง ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ     
และยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต             
ของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต  และการบริโภคพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น 
ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

1. วัตถุประสงค์ 
1.4 พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจากการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
2. เป้ำหมำยและตัวชี วัด 

เป้ำหมำยที่ 4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรลดก๊ำซเรือนกระจกและขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัว
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
3.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3.5.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วน

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

4. แผนงำนและโครงกำรส ำคัญ 
4.1 แผนงานและโครงการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย                

และแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564  
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมม่ันคั่ง        

และยั่งยืน ให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ     
และสังคมของประเทศโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิด และอุดมการณ์  
บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการเตรียมการรับมือกับ   
ภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ  
๒๐ ปีข้างหน้า 

1. วัตถุประสงค์  
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงภายใน และป้องกันปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมของชาติ 
2. เป้ำหมำยและตัวชี วัด  

เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป้ำหมำยที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ  
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    ตัวชี วัด 1.1 กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
3. แนวทำงกำรพัฒนำ 

3.1 กำรรักษำควำมม่ันคงภำยใน  เพื่อให้เกิดควำมสงบในสังคมและธ ำรงไว้ซึ่งสถำบันหลักของชำติ  
3.1.1 สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกัน         
การกระท าที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ  

3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนา       
ภาคการเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่าง  
ทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและค านึงถึงความมั่นคง
และผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง  

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

4. แผนงำนและโครงกำรส ำคัญ  
4.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  
4.2 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้  

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำล     
ในสังคมไทย  เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพ่ือให้
เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมาย        
ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชน      
มีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น  
และวางพ้ืนฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2580 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 

2. เป้ำหมำยและตัวชี วัด 
3. แนวทำงกำรพัฒนำ  

3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  

3.1.1 ก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค      
และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน  โดยให้ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด าเนินภารกิจเกี่ยวกับการ ก าหนด
นโยบาย วางแผนระดับประเทศ ก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน การอนุมัติ อนุญาต การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย
และพัฒนา การบริการวิชาการ การก ากับการด าเนินงานและภารกิจที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมหลายเขตการปกครอง  
โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและให้บริการสาธารณะเท่าที่จ าเป็น ราชการส่วนท้องถิ่นด าเนินภารกิจ
ให้บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ตามขีดความสามารถ
และความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ภาค ประชาสังคมและประชาชนในพ้ืนที่เข้าร่วม
เป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐในระดับชุมชน รวมทั้งจ้างเหมา             
ให้ภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นผู้จัดท าบริการสาธารณะให้มากที่สุด 
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3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.4.1 เร่งทบทวนการกระจายอ านาจการถ่ายโอนภารกิจเรื่องการศึกษาและสาธารณสุข    

ให้ความชัดเจน มอบหมายภารกิจที่ เหมาะสมตามศักยภาพของหน่วยงานท้องถิ่น และพัฒนารูปแบบ             
การจัดบริการสาธารณะที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนกับภาคประชาสังคม 

3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกงโดยส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึก       

และทัศนคติเชิงบวกผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม 
ควบคู่กับการปลูกฝัง ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริต
ของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิดหรือผู้กระท า การทุจริต            
และประพฤติมิชอบ 

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

ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนและระบบโลจิสติกส์  มุ่งเน้นการขยาย                
ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก     
และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยง ในอนุภูมิภาคและในอาเซียน  
อย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนา พ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ       
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมประสิทฺธิภาพ             
การด าเนินการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์             
และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพ่ือไปท าธุรกิจในต่างประเทศ 

1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือลดการน าเข้า       

จากต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
3. เป้ำหมำยและตัวชี วัด 

เป้ำหมำยที่ 2 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนด้ำนระบบขนส่ง 
เป้ำหมำยที่ 3 กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ 

3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
3.2 กำรสนับสนุนกำรพัฒนำระบบขนส่ง 

3.2. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดย  
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการพัฒนา

บุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการให้บริการเข้าสู่มาตรฐานสากล ยกระดับทักษะขีดความสามารถของบุคลากร       
ในระบบขนส่งให้มีความรู้ความสามารถในองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสามารถปรับตั วให้ทันต่อ      
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินจะต้อง
วางแผนพัฒนาก าลังคนร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากลด้านการบิน   
พร้อมทั้งก าหนดแนวทางยกระดับมาตรฐานหลักสูตรและอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องตามข้อก าหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  องค์กรความร่วมมือด้านการบิน          
ในกลุ่มสหภาพยุโรป ส านักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา และส านักงานการบินพลเรือนญี่ปุ่น 
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3.3 กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ 
3.3.3 พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการก าลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับ  

ความต้องการของภาคธุรกิจ โดยเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานโดยหน่วยงานภาครัฐร่วมด าเนินการกับ ภาคเอกชน
ในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาสาขาโลจิสติกส์ระดับอาชีวะศึกษาและระดับปริญญา ฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะ
หรือเทคนิคเฉพาะด้าน และส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนในการฝึกอบรมในระดับปฏิบัติงาน เพ่ือให้ก าลังคน
ด้านโลจิสติกส์มีคุณภาพมาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการภาคธุรกิจ 

3.5 กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
3.5.3 ส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศ   

ของไทย โดยพัฒนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถรองรับ    
ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 

4. แผนงำนและโครงกำรส ำคัญ 
4.1 แผนงานและโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 

4.1.1 แผนพัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการก าลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของภาคธุรกิจ 

4.2 แผนงานและโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
4.2.1 แผนพัฒนาก าลังคนและสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล   

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

1. วัตถุประสงค์  
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า 

ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 
2. เป้ำหมำยและตัวชี วัด 

เป้ำหมำยที่ 1 เพิ่มควำมเข้มแข็งด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
ตัวชี้วัด 1.1 สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสู่ร้อยละ 1.5 ของผลิตภัณฑ์     

มวลรวมในประเทศ 
ตัวชี้วัด 1.2 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น 70 : 30  
โดยมีสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาใน อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ : 

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

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

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

 3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย  

1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ สอดคล้องกับ
ความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology : T) 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer :  E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M)) ด้วยการ สร้างสิ่งจูงใจ การสร้างแรง
บันดาลใจ การสนับสนุนทุนการศึกษา เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
และพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
(STEM Education) ในสถานศึกษา รวมทั้งเร่งผลิตก าลังคนและครู วิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ 

2) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิศวกรรมการผลิตขั้นสูง 
แพทยศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) นักออกแบบ และในสาขาที่ขาดแคลนและ สอดคล้องกับ
การเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย     
และพัฒนานวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นนักบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม นักถ่ายทอดเทคโนโลยี นักประเมินผล 
และบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจนและพัฒนาตลาด
รองรับงานส าหรับบุคลากรวิจัย โดยก าหนดเป็นเงื่อนไขให้โครงการลงทุนขนาดกลางและขนาดใหญ่จะต้องมี      
การท าวิจัยรองรับการด าเนินโครงการ  

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

4. แผนงำนและโครงกำรส ำคัญ 
4.1 โครงการส่งเสริมการจัดท ามาตรฐานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทย เพ่ือน าขึ้นบัญชี

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภำค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ มุ่งเน้นการพัฒนาและเร่งด าเนินการ         

ในประเด็นท้าทาย ได้แก่ .การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิต          
และบริการใหม่ที่สร้างรายได้ส าหรับประชาชนในภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนา      
และฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล 
และการบริหารจัดการพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพ่ิม
ประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

1. วัตถุประสงค์  
1.1 เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน  

2. เป้ำหมำยและตัวชี วัด 
3. แนวทำงกำรพัฒนำ  

3.1 กำรพัฒนำภำคเพื่อสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้กระจำยตัวอย่ำงทั่วถึง 
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3.1.1 ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง  
 1) พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการต่อเนื่องกับ    

การท่องเที่ยวบริการสุขภาพและการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 
(3) สนับสนุนเชียงใหม่ให้ เป็นศูนย์กลางการผลิตและธุรกิจด้านอาหาร         

และสินค้าเพ่ือสุขภาพ บริการทางการแพทย์และสุขภาพ บริการการศึกษานานาชาติรวมทั้งผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์ 
โดยเฉพาะกลุ่มดิจิทัล 

3.1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจน สู่ เป้าหมาย           
การพ่ึงตนเอง 

3.1.3 ภาคกลาง : พัฒนาเป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน า  
3.3 กำรพัฒนำพื นที่เศรษฐกิจ  

3.3.1 พื้นทีบ่ริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 
3.3.2 พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

4. แผนงำนและโครงกำรส ำคัญ 
4.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราภาคใต้  
4.2 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตโคเนื้อศรีวิชัยภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
4.3 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ าชายฝั่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

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

1. วัตถุประสงค์ 
1.3 เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทย              

ในกรอบความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) 

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

3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
3.3 พัฒนำและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบธุรกิจ กำรบริกำร และกำรลงทุน     

ที่โดดเด่นในภูมิภำค ทั้งการให้บริการทางการศึกษา บริการด้านการเงิน บริการด้านสุขภาพ บริการด้านโลจิสติกส์ 
และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้ งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย โดยอาศัยจุดเด่นด้านภูมิศาสตร์    
ที่ตั้งของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือ และการเชื่อมต่อห่วงโซ่มูลค่า ร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน
และประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ไทยบวกหนึ่ง) 

3.6 กำรสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับประเทศในอนุภูมิภำค ภูมิภำค และนำนำประเทศ 
3.6.1 เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศในการผลักดัน     

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

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

6. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560-2579) 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560  เห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579              

เพ่ือใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็นกรอบ          
และแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมาย  
ที่ส าคัญของแผนคือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงาน
ท าและสร้างงานได้  ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม              
และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้        
ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 ได้ก าหนด
สาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
(Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency)        
และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้     

วิสัยทัศน์ :  
คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 

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

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และ

ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง 
ยุทธศำสตร์หลัก ประกอบด้วย    
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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7.  จุดเน้นเชิงนโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์)  
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) ได้ก าหนดจุดเน้น      

เชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
7.1 น ้อมน ำแนวพระรำชด ำ ร ิ ส ืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำ โชบำย            

ด้ำนกำรศึกษำ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน   
ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 

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

2) สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา 

(1) นักเรียน 
o “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียนล้าหลัง  

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

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

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

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

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

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

o “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนต าราส่งผู้บริหารเพ่ือให้ได้
ต าแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน 
ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี ่ยนระเบียบตรงจุดนี ้ การสอนหนังสือต้องถือว่า เป็นความดีความชอบ  
หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค. 2555) 
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o “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียน
ต้องการรู้ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม”  
(5 ก.ค.2555) 

7.2 กำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี 
1) กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-

2580) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศำสตร์ชำติเป็นจุดเน้นด้ำนกำรศึกษำ 
ที่จะด ำเนินกำร 6 ด้ำน คือ  

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

7.3 จุดเน้นกำรด ำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
1) ด าเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  
2) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต

คอรัปชั่น 
3) กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE  มีการด าเนินการ

สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2560  
4) ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการเป็นรูปธรรม 

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

1. ด้ำนควำมม่ันคง 
แนวทำงหลัก  
1.1 พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน 

1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักน้อมน าพระราชปณิธานและพระราช
กระแสด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และสถาบันพระกษัตริย์ 

1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น 
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 

1.2  กำรบริหำรจัดกำร 
1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ชายขอบ/ชายแดน 
1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

2. ด้ำนกำรผลิต พัฒนำก ำลังคนและสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
แนวทำงทำงหลัก : ผลิต พัฒนำก ำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำ

ประเทศ 
2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร  สื่อ และครูด้านภาษา 
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2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
โดยจัดท า Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และการ
อบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย  

2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560  
จะด าเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 

2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือแก้ปัญหา
ขาดแคลน บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ 

2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ  
การแข่งขัน 

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

2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือผลิตนวัตกรรม
และเทคโนโลยี รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่ 

3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
แนวทำงหลัก 
3.1 กำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 

3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับ         

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

2) หน่วยงานอ่ืน อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  

 1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก 
เยาวชน และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือ -เนตรนารี              
รวมทั้งรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี 

 2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน  

1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชา

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

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

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

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 

3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการในรูป
คณะท างานออกข้อสอบ 

3.2 กำรผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3.2.1 การสรรหาครู  

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

2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 
3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน

เพ่ือให้ครูอยู่ในห้องเรียน 
3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู 

1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและการ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ รวมทั้งการพัฒนาครูด้วย
ระบบ TPEP Online 

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

4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและกำรลดควำมเหลื่อมล  ำทำงกำรศึกษำ 
แนวทำงหลัก : โอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่

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

4.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล    
เพ่ือการศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์     
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  

4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความเท่าเทียม
ในการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House 

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

5.2 การสร้างจิตส านึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชด าริ : ต้นแบบ
การจัดการ สิ่งแวดล้อม 

5.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ 
6. ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร 

แนวทำงหลัก : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
6.1 เรื่องกฎหมาย 

เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพ่ือรองรับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....  
จ านวน 12 ฉบับ ดังนี้ 

6.1.1 กฎหมายหลัก 
1) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
2) พ.ร.บ.กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. .... 
3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา : จัดตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 

6.1.2 กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา 
1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครู 
5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. .... 
8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... 
9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. ....  

6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นท่ี 

ให้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานะในการ
ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก  
 

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

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

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

    2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
    3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้ำหมำยหลักของแผนพัฒนำฯ (Extreme Goals) 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 

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

ตัวชี วัดตำมเป้ำหมำยหลัก   
    1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแตล่ะวิชา  

2. ร้อยละที่ เ พ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษา 
  ขั้นพ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ   

3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้ เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  

     5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

และระดับอุดมศึกษาที่ท างานให้  
7. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท าหรือประกอบ

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

    13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
    14. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด /พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  

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

การพัฒนาประเทศ    
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
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6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 

9. ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดท าขึ้นเพ่ือให้

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 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 
และแผนแม่บทอ่ืน ๆ รวมทั้งได้น้อมน า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางโดยค านึงถึงหลักความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
และให้ประเทศมีความมั่นคง ประชาชนมีความม่ังคั่ง อย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของประเทศ โดยมีหลักการส าคัญ 
ดังนี้  

1. น าแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญของร่างกรอบยุทธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์   
มาก าหนดเป็นกรอบโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้สามารถแสดงความเชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาในระยะยาวได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2. ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน 
สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งช าติ ฉบับที่ 12 รวมทั้ง ให้ความส าคัญ
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3. น ายุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 มาก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และก าหนดนโยบาย การจัดสรร
งบประมาณที่มีการระบุพื้นที่ด าเนินการของโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องด าเนินการไว้ให้ชัดเจน 

4. ก าหนดยุทธศาสตร์ชี้น าเพ่ือเป็นทิศทางการด าเนินงานการพัฒนาในแต่ละพ้ืนที่ระดับภาค ไว้ใน
เอกสารประกอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการเสนอขอจัดสรร
งบประมาณลงในแต่ละภาค/พ้ืนที่ อย่างเหมาะสม และส านักงบประมาณใช้เป็นกรอบในก ารพิจารณาจัดสรร
งบประมาณที่มีการบูรณาการงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพ้ืนที่ ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดกระบวนการวางแผนและ
พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาคที่มีความสอดคล้องกันต่อไป 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดไว้ ๖ 
ยุทธศาสตร์ และรายการคา่ด าเนินการภาครัฐ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดไว้ 6 
ยุทธศาสตร์และ 1 รายการค่าด าเนินการภาครัฐ โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
1.1  กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของสถำบันหลักของชำติ 

นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
1.1.1 สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงไว้ซึ่งการเทิดทูน พิทักษ์ 

รักษาถวายพระเกียรติและถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งพัฒนา
ประสิทธิภาพและความเข้มแข็งของกลไกเพ่ือป้องกันและปราบปรามการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชประสงค์ 

1.1.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงานและแนวพระราชด าริกับทุกภาคส่วนและต่างประเทศ 
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1.1.3 ก าหนดมาตรการ พร้อมส่งเสริมการด าเนินมาตรการทางกฎหมายเพ่ือปกป้อง         
พระเกียรติยศและพระบรมเดชานุภาพของของสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการเฝ้าระวังและด าเนินการต่อการ
เคลื่อนไหวที่ส่งผลกระทบต่อของสถาบันพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.2  กำรสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์ 
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
1.2.1 ปลูกฝัง สร้างความรู้ความเข้าใจในทัศนคติความเป็นไทยและวิถีชีวิตแบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก 
1.2.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญของสถาบัน

พระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงานและแนวพระราชด าริกับทุกภาคส่วนและต่างประเทศ 
1.2.3 สร้างความรู้ความเข้าใจส าหรับประชาชนในการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ

แตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง 
1.2.4 ส่งเสริมการให้ความรู้และสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องควบคู่กับการ

ด าเนินมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการบิดเบือนและน าเสนอข้อมูลซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคง 
1.3  กำรรักษำควำมม่ันคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยใน ตลอดจนกำรบริหำร

จัดกำรควำมม่ันคงชำยแดนและควำมม่ันคงทำงทะเล 
1.3.2 กำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
1.3.2.1 จุดเน้นการพัฒนาภาคใต้ชายแดน 

1.3.2.1.1 สนับสนุนการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบและมีเอกภาพ 
และเปิดโอกาสให้ภาคประช าชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ โดยน้อมน าแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” และ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นหลัก     
ในการด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์และก ารอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้พหุวัฒนธรรม 

1.3.2.1.4 พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงานในพ้ืนที่
และการเสริมสร้างความม่ันคงของช าติ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะทวิภาษา 

1.3.4 กำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
1.3.4.1 สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงานและประชากร

กลุ่มเสี่ยง โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส่งเสริมสถาบันครอบครัว สถานศึกษา สถานประกอบการ หมู่บ้าน/
ชุมชนให้มีบทบาทส าคัญในการให้ความรู้ ความเข้าใจและปลูกฝังคา่นิยมที่ถูกต้อง เพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด 

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 สนับสนนุการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมรายใหม่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนก ารสร้างองค์ความรู้ของผู้ประกอบการ ฯ 
ทั้งในเรื่องศูนย์บ่มเพาะ และการให้ค าปรึกษาทางธุรกิจให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในตลาดยุคใหม่ (Smart SMEs) 

2.4 กำรพัฒนำพื นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน และ
พัฒนำระบบเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ 

2.4.2 กำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก 
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
2.4.2.1.4 การพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

พัฒนาบุคลากรการศึกษาให้มีการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี การใช้ดิจิทัลอย่างเข้มข้นขึ้น เพ่ือรองรับการพัฒนา
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก รวมทั้งยกระดับระบบการให้บริการสาธารณสุข การบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์
และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

2.5.4 กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
2.5.4.7 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคล ากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 

และสอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วนอยา่งต่อเนื่อง และส่งเสริม ก ารสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากร
วิจัย สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศและหน่วยงานภาครัฐในการลงทุนวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 

2.5.4.9 ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาไทย     
โดยพัฒนาการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเรียนรู้ คิดและท า
อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เพ่ิมโอกาสในการเขา้ถึงข้อมูลข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
3.1 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 

 นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
 3.1.1.2 ส่ง เสริมการพัฒนาทักษะการคิดวิ เคราะห์  ทักษะชีวิตและการเรียนรู้            

การประกอบอาชีพและการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันและท างานกับผู้อ่ืนได้ภายใต้บริบทสังคม ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
รวมถึงสร้างโอกาสทางการศึกษาส าหรับกลุ่มด้อยโอกาส 

3.1.1.6 ส่งเสริมการฝึกอาชีพเพ่ือสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้สูงวัย เพ่ือสร้างความ
มั่นคงในชีวิต ก าหนดมาตรการจูงใจในการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ และการขยายอายุงานในสาขาที่ขาดแคลน 

3.2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและท่ัวถึง 
 3.2.1 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและท่ัวถึง 
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
3.2.1.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้ที่

ส่งเสริม การพัฒนาการอา่น ทักษะ ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม พลศึกษา และคุณลักษณะ ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ องค์ความรู้แบบสหวิทยาการ 
การปฏิบัติจริงเอ้ือต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การสร้างสมรรถนะความเชี่ยวชาญ
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เฉพาะด้านในสาขาวิชาหรืออาชีพตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน รวมทั้งเร่งรัดการยกระดับการเรียนรู้
วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษา (STEMA) 

3.2.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบและมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา พัฒนา
ระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา 
ทุกกลุ่มเปา้หมาย พัฒนาระบบคลังข้อสอบเพ่ือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ครอบคลุมการ
วัดความรู้ ทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน รวมทั้งพัฒนามาตรฐานและระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษา    
ทั้งการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 

3.2.1.3 ส่งเสริมการผลิต และพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ผู้กระตุ้นแรงจูงใจ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ ผู้ให้ค าปรึกษาและชี้แนะ ตลอดจน        
สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง พัฒนา
สถาบันการศึกษาที่เป็นหน่วยผลิตครูและสถานศึกษาที่เป็นหน่วยปฏิบัติการสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน       
ในสาขาวิชาที่สถาบันการศึกษาเชี่ยวชาญ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

3.2.1.4 พัฒนาสถาบันระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาให้ผลิตและพัฒนาก าลังคน
ตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ให้สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและตามนโยบาย
ของประเทศ ปรับหลักสูตรและการประเมินการศึกษาด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามรูปแบบประชารัฐทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
รวมทั้งจัดท าข้อมูลความต้องการของตลาดงานทั้งด้านอาชีพและสมรรถนะและติดตามการท างานของผู้ส าเร็จ  
การศึกษาเพ่ือใช้วางแผนการผลิตก าลังคน 

3.2.1.5 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้    
ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จัดการศึกษาทางไกลให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ สนับสนุนการบูรณาการโครงข่าย
สื่อสารโทรคมน าคมเพ่ือการศึกษา และการบูรณาการฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการศึกษาให้สามารถเชื่อมโยง
และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.1.6 ส่งเสริมการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้        
ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3 – 5 ปี) การจัดการศึกษากลุ่มเฉพาะ
ด้าน เฉพาะทาง และกลุ่มที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ในทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา เช่น โรงเรียนส าหรับ   
ผู้สูงวัย การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กทุกสังกัด บูรณาการฐานข้อมูลและพัฒนาระบบติดตามเด็ก          
ออกกลางคันและเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา สร้างกลไกความร่วมมือพัฒนาระบบ การสะสมและเทียบโอนผล
การเรียนการศึกษาในระบบและนอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย และประสบการณ์จากการท างาน รวมทั้งปรับ
ระบบการศึกษาให้ผู้เรียนสายสามัญและสายอ าชีพเรียนขา้มสายได้ ตลอดจนส่งเสริมการผลิตสื่อการอ่าน และการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ และราคาถูก และพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และมีชีวิตให้มีความหลากหลายเอ้ือต่อ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.3 กำรปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
3.3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย     

จิตสาธารณะ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ค่านิยม และความเป็นไทย วางรากฐานวิถีชีวิตของคนไทย โดยส่งเสริม   
การเลี้ยงดูในครอบครัว ฝึกให้เด็กรู้จักการพ่ึงพาตัวเอง มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียน      
การสอนในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การน าหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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ผลักดันให้มีการน าวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ไปปฏิบัติ ตลอดจนเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 

3.3.1.2 ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเครือข่าย
ทางสังคมให้มีบทบาทและความสามารถในการปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

3.3.1.3 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม ตระหนักและร่วมกันเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วม 
ในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพ่ือสร้างสังคม   
ที่อยู่ร่วมกันอยา่งสมานฉันท ์

3.6 กำรพัฒนำพื นที่ระดับภำคด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
3.6.2 จุดเน้นการพัฒนาภาคตะวันออก 
3.6.2.1 ส่งเสริมให้สถาบันศึกษาปรับปรุงหลักสูตร คุณภาพอาจารย์ผู้สอน ตลอดจน

กระบวนการเรียน การสอนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของภาค        
เพ่ือตอบสนองความต้องการภาคการผลิต บริการ การตลาดและทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ำ และสร้ำงกำร
เติบโตจำกภำยใน 

4.1 กำรสร้ำงควำมม่ันคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
4.1.1.15 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การท างานแบบมีส่วนร่วม การจัดท าแผนพัฒนา

ระดับชุมชน การสร้างและพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในชุมชน การพัฒนาอาชีพและการสร้างรายได้             
โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน 

4.4 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรม และควำม
เข้มแข็งของชุมชน 

4.4.1 การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน 
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
4.4.1.8 ส่งเสริมการเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชน 

ให้รู้เท่าทันสื่อ ตลอดจนเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชนส าหรับเด็กและเยาวชน 
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรน  ำและสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อย่ำงย่ังยืน 
5.1 กำรจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันกำรทำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ 

5.1.1 กำรจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันกำรทำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ 
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
5.1.1.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการปลูกจิตส านึกเยาวชนและประชาชนในการอนุรักษ์   

และจัดการทรัพยากรธรรมช าติ และการขยายเครือขา่ยอาสาสมัครในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
5.4.1.1 ส่งเสริมการลดการเกิดขยะมูลฝอยที่ต้นทาง และการน าขยะไปใช้ประโยชน์ 
5.4 กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.4.1 กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและกำรจัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
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5.4.1.1 ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด ส่งเสริมการ
แปรรูปขยะมูลฝอยและวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตเป็นพลังงานโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ รวมถึงการจัดตั้งพ้ืนที่ต้นแบบในการลดและคัดแยกขยะ ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบ 

6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
6.1 กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐให้มีขนำดที่เหมำะสม 
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
6.1.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานราชการให้มีประสิทธิภาพและขนาดที่เหมาะสมมีการ

บริหารงานเชิงรุก มุ่งเน้นระบบการบริหารงานแนวใหม่ที่ทันสมัย คล่องตัวและเกิดความคุ้มค่า 
6.1.1.2 พัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริต มีการวางระบบ

ตรวจสอบและประเมินผลตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และความคุ้มค่ารวมทั้งการลงโทษผู้กระท าผิด         
อย่างจริงจัง 

6.1.1.3 พัฒนาหน่วยงานภาครัฐทุกระดับให้มีการท างานอย่างบูรณาการ เพ่ิมการมีส่วนร่วม
ของภาคีทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการภาครัฐและการติดตามตรวจสอบ 

6.1.1.4 พัฒนากาลังคนภาครัฐให้มีศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
รวมทั้งสร้างจิตส านึกดา้นคุณธรรม จริยธรรม รักษาวินัย และธรรมาภิบาลที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม 

6.2 กำรวำงระบบบริหำรงำนรำชกำรแบบบูรณำกำร 
6.2.1 กำรส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
6.2.1.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการศึกษา

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้ง
ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเพ่ิมกระบวนการมี
ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาสังคม 

6.3 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 
6.3.1 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 

นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
6.3.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์การให้มีความทันสมัย มีระบบการท างานที่คล่องตัว รวดเร็ว 
6.3.1.2 ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการท างาน โดยเน้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
6.3.1.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของคนในองค์การ ให้มีประสิทธิภาพสร้างคุณค่ าในการปฏิบัติ 

ภารกิจของรัฐ 
6.4 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
6.4.1.1 เสริมสร้างวัฒนธรรมต้านการทุจริต โดยเสริมพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน     

ในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและต้านทุจริตทุกรูปแบบและประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่
เหมาะสม ยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม น าไปสู่เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่สมดุล 
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ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณเพื่อกำรพัฒนำพื นที่ระดับภำค 
1. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคเหนือ 

จุดเน้นการพัฒนา 
1.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

1.3.1 สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม
และท่ัวถึงโดยให้ความส าคัญกับประเด็น ดังนี้ 

1.3.1.1 สร้างเสริมหลักสูตร กระบวนการเรียน การสอน การวัดผลและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาและพัฒนาครูผู้สอนเพ่ือให้
สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทยและสังคมศึกษา 

1.3.1.2 ส่งเสริมและพัฒนาคนไทยให้สามารถพูดได้หลากหลายภาษา      
เพ่ือรองรับ 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ เช่น ทักษะภาษาจีนในการสื่อสารกับ      
กลุ่มนักท่องเที่ยวและการท าธุรกิจ เป็นต้น 

1.3.1.3 ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการออกแบบ เพ่ือเศรษฐกิจสร้างสรรค์    
เชิงศิลปะล้านนา 

1.3.1.4 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีด้านศิลปวัฒนธรรมและความรู้ด้านการ
ออกแบบร่วมสมัยมาพัฒนาการผลิตหัตถอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสู่งานหัตถศิลป์ 
โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน 

2. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จุดเน้นการพัฒนา 
2.2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.2.5 สนับสนุนการพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงานโดยให้ความส 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                  
และระดับอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ส่งเสริมให้มีผู้สนใจเห็น
ความส าคัญและประโยชน์ในการศึกษาระดับวิชาชีพชั้นสูงและอาชีวศึกษา ส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการ
เรียนการสอนระหว่างสถานศึกษากับภาคเอกชนและหน่วยงานในต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอนระบบ   
ทวิภาคี ทวิศึกษาและทวิวุฒิเพื่อเปิดโอกาสและสร้างทางเลือกตา่ง ๆ ที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน 

2.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
2.3.1 สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและ

ทั่วถึงโดยสร้างเสริมหลักสูตร กระบวนการเรียน การสอน การวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และพัฒนาครูผู้สอนเพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา 

3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคกลาง 
จุดเน้นการพัฒนา 
3.2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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3.2.3 สนับสนุนการพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงานโดยส่งเสริมการยกระดับ
การศึกษาของแรงงานในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของภาคเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตบริการ การตลาดและทัน                
ต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง 
พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการจัดการเรียน
การสอนระบบทวิภาคี ทวิศึกษาและทวิวุฒิเพื่อเปิดโอกาสและสร้างทางเลือกตา่ง ๆ ที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน 

3.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
3.3.1 สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม

และทั่วถึงโดยสร้างเสริมหลักสูตร กระบวนการเรียน การสอน การวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา และพัฒนาครูผู้สอนเพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา 

4. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคตะวันออก 
จุดเน้นการพัฒนา 
4.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

4.3.1 สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม
และทั่วถึงโดยสร้างเสริมหลักสูตร กระบวนการเรียน การสอน การวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษาและพัฒนาครูผู้สอนเพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมี
ทักษะการคดิวิเคราะห์ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษารวมถึงยกระดับ
การจัดการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

5. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคใต้ 
จุดเน้นการพัฒนา 
5.2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

5.2.2 สนับสนุนการพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน โดยให้ความส าคัญกับ
ประเด็น ดังนี้ 

5.2.2.1 ยกระดับการศึกษาของแรงงานในระดับอาชี วศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

5.2.2.2 ส่ ง เสริมความร่วมมือด้ านการจัดการเรี ยนการสอนระหว่ าง
สถานศึกษากาบภาคเอกชนและหน่วยงานในต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ทวิศึกษาและ
ทวิวุฒิเพื่อเปิดโอกาสและสร้างทางเลือกตา่ง ๆ ที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน 

5.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
5.3.1 สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเทา่เทียม 

และท่ัวถึงโดยมีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
5.3.1.1 สร้างเสริมหลักสูตร กระบวนการเรียน การสอน การวัดผลและ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษาและพัฒนาครูผู้สอนเพ่ือให้
สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยและสังคมศึกษา 

5.3.1.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษา ครู อาจารย์ เข้าไปมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหานักเรียนมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดพังงา สุราษฎร์ธานี และกระบี ่
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6. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคใต้ชายแดน 
จุดเน้นการพัฒนา 
6.2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

6.2.2 สนับสนุนการพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน โดยให้ความส าคัญกับ
ประเด็น ดังนี้ 

6.2.2.1 ส่งเสริมการยกระดับการศึกษาของแรงงานในระดับอาชีวศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

6.2.2.2 ส่ ง เสริมความร่วมมือด้ านการจัดการเรียนการสอนระหว่ าง
สถานศึกษากับภาคเอกชนและหน่วยงานในต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ทวิศึกษาและ    
ทวิวุฒิเพื่อเปิดโอกาสและสร้างทางเลือกตา่ง ๆ ที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน 

6.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
6.3.1 สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม

และทั่วถึงโดยสร้างเสริมหลักสูตร กระบวนการเรียน การสอน การวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และพัฒนาครูผู้สอนเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา 

 
ส าหรับแผนงานบูรณาการ เป็นแผนงานที่ด าเนินการให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ       

หรือยุทธศาสตร์ส าคัญที่คณะรัฐมนตรีก าหนดให้หน่วยงานรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไปร่วมกัน
วางแผน ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมารณร่วมกัน เพ่ือลดความ
ซ้ าซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่าสามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ 
และก าหนดให้การจัดท างบประมาณเป็นลักษณะ Project based จ านวน 24 แผนงาน 

1. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2. การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
3. การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  
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 เท่าเทียมและท่ัวถึง 
15. การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
16. การสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
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17. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
18. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
19. การส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
20. การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
22. การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
23. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
24. การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 

 
11. ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

11.1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยทุกหน่วยงานในสังกัดได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และเร่งรัด

ด าเนินการน านโยบายสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งในการขับเคลื่อนด าเนินการด้าน
การศึกษาครบรอบ 2 ปี (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2557 – 30 กันยายน 2560) มีความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้  

นโยบายที่ 1  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
1. การน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   โดย

ด าเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต 

2. การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ 
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปรับปรุงเนื้อหาในหนังสือเรียนวิชาที่เก่ียวข้องกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้เป็นปัจจุบัน  

 
นโยบำยที่ 2 กำรรักษำควำมม่ันคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ 
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานส าคัญหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมขับเคลื่อนงานตามนโยบายด้านการ

รักษาความมั่นคงของรัฐ และการต่างประเทศสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะ                       
การด าเนินงานด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา การพัฒนาการศึกษาใน พ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนที่ติดกับประเทศพ้ืนบ้าน พ้ืนที่จังหวัดชายฝั่งทะเล         
และเกาะแก่ง การส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีการด าเนินงาน
ที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. ส่งเสริมกำรเรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในสถำนศึกษำ  
1.1 พัฒนำ “สถำนศึกษำพอเพียง” ให้เป็น “ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียงด้ำนกำรศึกษำ” โดยประกาศสถานศึกษาพอเพียง จ านวน 41 แห่ง ทั่วประเทศ เพ่ือท าหน้าที่เป็นแกนน า
ในการขับเคลื่อนขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาทั่วประเทศต่อไป  

1.2 ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจ ำต ำบล 
จ านวน 7,424 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างส านักงาน กศน. และ กอ.รมน.  
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1.3 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่สถำนศึกษำพอเพียง และป้ำยศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำ 
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ ประจำปี 2560 จ านวน 84 แห่ง และมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษา
พอเพียง จ านวน 2,670 แห่งทั่วประเทศ  

2. กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ  มีโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินการ จ านวน 12 โครงการ ซึ่งมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ อาทิเช่น จัดประชุมประสานแผน     
เพ่ือขับเคลื่อนงานการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  ปี 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ        
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560 จัดอบรม
บุคลากรเพ่ือเป็นวิทยากรและผู้ประเมินในสถานศึกษาเอกชน โครงการห้องเรียนสีขาว และโครงการสถานศึกษา   
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เป็นต้น 

3. แก้ไขปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้
พ้ืนที ่44 อ าเภอ ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา (4 อ าเภอ คือ เทพา 
จะนะ นาทวี และสะบ้าย้อย) เป็นการจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด 

นโยบำยที่ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม  
การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 

ประกอบอาชีพและด ารงชีพได้โดยมีความใฝ่รู้และมีทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สามารถด ารงตนได้
อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย โดยด าเนินงานส าคัญดังนี้ 

กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้  
1. กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย เพ่ือเป็นการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ า

ให้กับผู้เรียนรัฐธรรมนูญ ฉบับปีพุทธศักราช 2560 ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยก าหนดให้รัฐ
ต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีด าเนินงานส าคัญ ดังนี้ ประชุมหารือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ท าหน้าที่
ดูแลเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนเกี่ยวกับแนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย  จัดท าร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการ
ปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. .... จัดท านโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2560–2564 ที่สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) จัดท า ร่าง 
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ...  พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 โดยปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาจนเป็นเอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ขณะนี้ก าลังด าเนินการเสนอ
กระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือพิจารณาประกาศใช้ด าเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนา
สมอง “เล่นตามรอยพระยุคลบาท” ด้วยความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ร่วมกับส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 ปัจจุบันการด าเนินการในระหว่างปี 2559-2560 มีโรงเรียนต้นแบบ ฯ และเครือข่ายรุ่น 1 แล้ว
จ านวน 370 โรงเรียน กระจายทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา  

2. ขับเคลื่อนโครงกำรลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ เพ่ือเตรียมผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้          
ในศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งหวังให้มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้สถานศึกษา
มีการพัฒนากิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551และยังคงเน้นเป้าหมายการพัฒนา 4H (Head Heart Hand Health) และให้ความส าคัญ
ทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ แบบ Active Learning มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
21,417 โรงเรียน จัดท าเอกสารคู่มือบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” สร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่บุคลากรหลักของเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือขยายผลให้แก่สถานศึกษาน าไปปฏิบัติได้
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อย่างถูกต้อง เหมาะสม คัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award) โดยได้ประกาศ
ผลการคัดเลือกในเดือนพฤษภาคม 2560 มีผลงานที่ได้รับรางวัล รวม 77 หน่วยการเรียนรู้  ส าหรับ การจัดการ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม     
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ ของนักเรียน/นักศึกษาตามโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ได้ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษาทั่วประเทศ 19 แห่ง ในปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) ให้บริการการ
เรียนรู้แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 372 โรงเรียน มีจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 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 รอบท่ี 4 ได้พัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาและชี้แจงท้าความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาและระบบการประเมินแนวใหม่ ในปีงบประมาณ 2560 รวมทั้งด าเนินงาน
พัฒนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่ก าหนดในนโยบายเพ่ือให้เป็นผู้ประเมินที่มีมาตรฐานและขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน
ระดับชาติ (National list of Evaluator)  

2) ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2559 โดยประเมินการอ่านออก เขียนได้ 
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 และการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง (กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก)     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จัดท าฐานข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล 
รวมทั้งมีการจัดท ารายละเอียดการจัดสรรงบประมาณให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  และ
มัธยมศึกษา เพ่ือเตรียมการรองรับการประเมินในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  

3) วัดและประเมินผลการทดสอบทางการศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐาน
เพ่ือการบริการ ได้แก่ เครื่องมือวัดความสามารถด้านภาษา (Literacy) ด้านค านวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล 
(Reasoning Abilities) ข้อสอบวัดความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-4
ข้อสอบมาตรฐานกลางวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 -6 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่มีรูปแบบหลากหลายในลักษณะเดียวกับ
ข้อสอบ PISA โดยใช้กระบวนการพัฒนาข้อสอบที่เป็นมาตรฐานเพ่ือการบริการแก่สถานศึกษาในการประเมินเพ่ือ
การพัฒนาและเป็นกลไก ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน  

4) การพัฒนาเครื่องมือวัดส าหรับการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) วิชา
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยมอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงาน
ในการพัฒนาเครื่องมือวัด และประสานการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการ
แก้ปัญหาการออกข้อสอบไม่ตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอน โดยให้หน่วยงานที่จัดท าหลักสูตรเป็นผู้ออกข้อสอบ  

5) ฝึกอบรมวิทยากรแกนน าในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพ่ือการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (NT/O-NET) ปีการศึกษา 2559  

6) ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษส าหรับประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักเรียนและครู โดยด าเนินการต่อเนื่องในเรื่องการใช้แอปพลิเคชั่น 
“Echo English” และพัฒนาครูแกนน้าด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษแบบ
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เข้มข้น (Boot Camp) ในระดับภูมิภาคทั่วประเทศ โดยขยายผลการอบรมต่อจากปี 2559 ด าเนินการอบรมครู     
รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559 และขยายศูนย์เพิ่มเติมจาก 8 ศูนย์เป็น 12 ศูนย ์ 

7) ปรับระบบการทดสอบ O-NET/ยกระดับผลการประเมิน PISA  โดยเน้นการออกข้อสอบ 
O-NET ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน ปรับลดกลุ่มสาระการเรียนรู้ การทดสอบ O- NET จาก 8 กลุ่มสาระ  
เหลือเพียง 5 กลุ่มสาระ จัดสอบ O-NET วิชาภาษาไทยในรูปแบบอัตนัย  ปรับแนวทางการด าเนินการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (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 เพ่ือความเสมอภาค และ
สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. ทุกแห่งจะเข้าระบบ Clearing house เพ่ือบริหาร 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 รอบท่ี 4 รับแบบแอดมิดชั่น และรอบที ่5 การรับตรงอิสระ  

9) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมภายใต้กรอบแนวคิด
โรงเรียนคุณธรรมที่ต้องช่วยกันปลูกฝังให้แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 5 ประการ ได้แก่ 1) ความพอเพียง        
2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ และ 5) อุดมการณ์คุณธรรม ผลการด าเนินงานปี 
2560 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 3,388,225 คน การอบรมเป็นครูวิทยากร รวมทั้งสิ้น 135,529 คน                 
มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 19,082 โรง เป้าหมายปีงบประมาณ 2561 ด าเนินการให้ครอบคลุมทุกโรงเรียน
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) ด้านอ่ืน 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 ขยายผลความส าเร็จจากการน้ากีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา        
จาก “โครงการสานผันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” สู่โครงการ “ห้องเรียนกีฬา ” ใน 4 ภูมิภาค 
ที่จังหวัดสุโขทัย มหาสารคาม กระบี่ สมุทรสาคร ๒๒๙ คน  

3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยด าเนินโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน 
(แม่เหล็ก) เป้าหมายการด าเนินงานในปี 2560 บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือลดจ านวนสถานศึกษาให้มี
จ านวนเหมาะสมกับพ้ืนที่ โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจ้านวนนักเรียนไม่เกิน 40 คน และประกาศเลิกสถานศึกษาที่ไป
เรียนรวมทั้งโรงเรียน  โดยมีผลการด าเนินงานของโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) รุ่น 1/รุ่น 2 จ านวน 675 โรง 
โรงเรียนประชารัฐ รุ่น 1 จ านวน 3,342 โรง และโรงเรียนดีใกล้บ้าน มาตรฐานประชารัฐ ตามแผนที่ GIS จ านวน 
3,409 โรง ท าให้ขณะนี้ มีโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) จ้านวน 7,426 โรง และโรงเรียนที่เข้ามาเรียนรวม 
จ านวน 9,591 โรง  
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6. ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชำชนทั่วไปมี
โอกำสร่วมจัดกำรศึกษำ...  

1) ส่งเสริมกลไกประชารัฐ ด้านการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการพัฒนาผู้น า 
2) ส่งเสริมกลไกประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ อยู่ระหว่างเร่งรัดด าเนินการ

ต่อเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่  Re-branding ระยะที่ 2 เน้นสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ EMS ผ่านคลิป 
VDO ต่างๆ  Excellent Model School (EMS)  ผลการรับนักศึกษาทวิภาคี ภาคเรียนที่ 1/2560 มีจ านวน
เพ่ิมขึ้น 723 คน จากเป้าหมาย 4,395 คน และจะเพ่ิมขึ้นในภาคเรียนที่ 2/2560 อีก 3,672 คน  Database of 
Demand and Supply  จัดท าระบบส ารวจข้อมูลผ่าน Web-based Survey  E2 Microsoft Project เป็นการ
ก าหนด (ร่าง) แผนการจัดท้าเว็บไซต์ หางาน www.job4r.work 

3) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็น      
พ่ีเลี้ยง (U-School Mentoring) มุ่งเน้นการสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาท าหน้าที่เป็น “พ่ีเลี้ยง” ให้กับโรงเรียน 
โดยท างานร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นท่ี  ในปี 2560 มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมด าเนินการเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน 127 
สถาบัน และวิทยาลัยชุมชน 17 แห่ง โดยใน 74 จังหวัด มีโรงเรียนเข้าร่วมด าเนินการ จ านวน 1,359 โรงเรียน ใน 
452 กิจกรรมหรือโครงการ โดยมีครู จ านวน 13,590 คน และนักเรียน จ านวน 163,080 คน เข้าร่วมโครงการฯ  

7. พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต..  
1) โครงการ “พัฒนาเพ่ือการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์

แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจาปี 2560 ตามกรอบแนวคิด “Power+plus…อาสาพลังบวก  
2) สนับสนุนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวงตามพระดาริ 
3) โครงการหนึ่งใจ...เดียวกัน พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน  
4) ยกระดับการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนด้วยการศึกษา  นอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดการศึกษาตลอดชีวิต ส านักงาน กศน.  จัดท า (ร่าง) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต 
พ.ศ. .... มีเป้าหมายในการจัดการศึกษาเพ่ือทางรอดของประชาชนที่ด้อย พลาด ขาดโอกาสในการศึกษา เพ่ือชีวิต 
สังคม ความมั่นคง และความมั่งคั่งของชาติอย่างยั่งยืนและพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ภายใต้การลงนามความร่วมมือระหว่างส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ        
และการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน)  

8. ส่งเสริมอำชีวศึกษำและกำรศึกษำระดับวิทยำลัยชุมชน...  
1) การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับต่างประเทศ 

(1) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของ KOSEN เพ่ือพัฒนา KOSEN Model            
ในประเทศไทย ประกอบด้วย หลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ ๒ สาขา คือ 1) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 2) สาขาแมคคา
ทรอนิกส์ 5 ปีต่อเนื่องตามมาตรฐาน KOSEN มีผลการด าเนินงานดังนี้ 

(2) โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศระดับพรีเมี่ยม เยอรมัน – ไทย 
(GTDEE) เพ่ือพัฒนาและขยายอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รวมทั้งมีมาตรการจูงใจให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนา มีสถานศึกษาในโครงการ 6 แห่ง รับผู้เรียนระบบทวิภาคี จ้านวนรวม 560 คน   

(3) จัดการศึกษาเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : 
EEC) จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560 - 2564) จัดตั้ง
ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกระดับภาค 1 ศูนย์     
และระดับจังหวัด 3 ศูนย์  

http://www.job4r.work/
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(4) การพัฒนาครูอาชีวะ โดยพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์    
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดในการเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะรวมทั้ งสิ้น 759 คน  
พัฒนาครูวิชาชีพในสถานศึกษา ให้ไปพัฒนาประสบการณ์ในสถานประกอบการรวมทั้งสิ้น 1,170 คน พัฒนาครู
วิชาชีพสาขาต่าง ๆ โดยผ่านสมาคมชมรมวิชาชีพรวมทั้งสิ้น 2,162 คน พัฒนาครูให้มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 
ด้านการ  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะการเป็นครูผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ตามมาตรฐานของ
ประเทศเยอรมันให้กับสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ภายใต้โครงการมาตรฐานสากล มีสถานศึกษาเข้าร่วม 13 แห่ง 

(5) สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี Excellent Model School ภายใต้การท างานของ
คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ทั้งภาคีภาครัฐและภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
มาร่วมพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีความโดดเด่น เชี่ยวชาญเป็นเลิศเฉพาะทางที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน 
และรับนักศึกษาเข้าท้างานเมื่อเรียบจบ เน้นให้สถานศึกษาสร้างพ้ืนฐานด้านวิชาชีพ ส่วนสถานประกอบการจะเข้าไป
ท างานร่วมกับสถานศึกษาในการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน รวมทั้ง
สนับสนุนการฝึกประสบการณ์และการปฏิบัติงานจริง ปัจจุบันมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาต้นแบบ
ทวิภาคีสานพลังประชารัฐ รวมจ านวนทั้งสิ้น 68 แห่ง และมีบริษัทที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 14 บริษัท  

(6) ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) ในปี 2560 ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์        
ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 500 ศูนย์ พัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนแบบถาวร จ านวน 80 ศูนย์ มีช่างชุมชนเข้าร่วม
กิจกรรม 489 คน ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ านวน 175 ผลิตภัณฑ์ และประชาชนเข้ารับการพัฒนาอาชีพ 293 
อาชีพ นอกจากนี้ ได้มีการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอุทกภัยโดยการให้บริการซ่อมแซมเครื่องมือ
จักรกลการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน และยานพาหนะ รวมถึงการแจกอาหารและถุงยังชีพ       
ในพ้ืนที่ภาคใต้ 64 อ าเภอ 11 จังหวัด ระหว่างวันที่ 14 – 20 มกราคม 2560 จ านวน 200 จุดบริการ มีอุปกรณ์
และเครื่องใช้ต่างๆ ได้รับการซ่อมแซม รวมทั้งสิ้น 103,739 ชิ้น ก่อสร้าง 2,936 รายการ ระบบไฟฟ้า 4,016 
รายการ และอ่ืนๆ 8,501 รายการ และในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 31 
กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2560 จ านวน 64 จุดบริการ มีอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ ได้รับการซ่อมแซม รวมทั้งสิ้น 
24,381 ชิ้น  

(7) วางแผนการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องความต้องการของประเทศและผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือให้
ก าลังคนในระดับอุดมศึกษามีความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศผู้ใช้บัณฑิต  ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวางแผนการผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับดิจิทัล          
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมขึ้นมา โดยคณะอนุกรรมการการดังกล่าวมีหน้าที่ในการพิจารณาการผลิตบัณฑิตในสาขา   
ที่เก่ียวข้องกับดิจิทัลและไอทีทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทัง้วางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขา
ดังกล่าวให้มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ ผู้ใช้บัณฑิตและรองรับนโยบายของรัฐบาล
ในเรื่องดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย  

(8) จัดการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2559 โดยมีผู้รับบริการ
การศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รวมทั้งสิ้น 16,968 คน เปิดสอนในสาขาวิชา ได้แก่ อิสลามศึกษา สาธารณสุขชุมชน ฯลฯ รวมทั้งมีผู้รับบริการ
หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต จ านวนทั้งสิ้น 31,783 คน/60 
ชุมชน ด าเนินการภายใต้ (1) กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้สู่ชุมชน มีผู้รับบริการ 12,433 คน/60 ชุมชน         
(2) กิจกรรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต  จ านวน 19,350 คน 
ตัวอย่างหลักสูตร เช่น หลักสูตรภาษากัมพูชาเพ่ือการสื่อสาร หลักสูตรการนวดเท้าเพ่ือสุขภาพ เป็นต้น  
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นโยบำยที่ 6 กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ  
การศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการเพ่ิมองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันได้         
ซ่ึงด าเนินงาน ดังนี้  

1. กำรจัดตั งศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจในสถำบันอุดมศึกษำ ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ได้ด าเนินการจัดท าข้อก าหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าป ี
2560 (TOR 2560) เพ่ือก าหนดแนวทางการในด าเนินกิจกรรมการบ่มเพาะและสนับสนุนผู้ประกอบการ และได้
ด าเนินการอนุมัติโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐานของหน่วย    
บ่มเพาะฯ (ทักษะอาชีพ) โดยแบ่งเป็นหลักสูตร จานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร ก จานวน 90 โครงการ            
และหลักสูตร ข จ านวน 5 โครงการ รวมทั้งสิ้น 95 โครงการ จ านวนคนที่เข้ารับการฝึกอบรม จานวน 3,760 คน  

2. กำรวิจัยและพัฒนำภำครัฐร่วมเอกชนในเชิงพำณิชย์ สกอ. จัดสรรงบประมาณให้กับ
โครงการวิจัย จ านวนทั้งสิ้น 15 โครงการ ให้กับเครือข่ายบริหารการวิจัย 8 เครอืข่ายทั่วประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่าง 
การรายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการวิจัย และการติดตามประเมินผลโครงการวิจัย ณ สถานที่จริง        
(Site visit) ขณะเดียวกันได้มีการประชุมประธานเครือข่ายบริหารการวิจัย 9 เครือข่าย เพ่ือร่วมกันก าหนด
แนวทาง ในการดำเนินโครงการวิจัยและข้อกำหนดโครงการวิจัย (TOR) ประจาปีงบประมาณ 2561  

3. กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐำนรำก สกอ. จัดสรรงบประมาณให้กับ
โครงการวิจัย จ านวนทั้งสิ้น 135 โครงการ ให้กับเครือข่ายบริหารการวิจัย 9 เครือข่าย ทั่วประเทศ ขณะนี้          
อยู่ระหว่างการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการวิจัย และการติดตามประเมินผลโครงการวิจัย ณ สถานที่จริง 
(Site visit) ขณะเดียวกันได้มีการประชุมประธานเครือข่ายบริหารการวิจัย  9 เครือข่าย เพ่ือร่วมกันก าหนด
แนวทางในการด าเนินโครงการวิจัย และข้อก าหนดโครงการวิจัย (TOR) ประจ าปีงบประมาณ 2561  

4. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกำรเรียนรู้กับกำรทำงำน  (Work Integrated 
Learning : WIL) ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาที่ด าเนินการสหกิจศึกษา 118 แห่ง มีนักศึกษาสหกิจศึกษา 40,914 คน    
มีองค์กรผู้ใช้บัณฑิต/สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 16,224 แห่ง และจัดท าข้อก าหนด
โครงการ (TOR) โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน ประจาปีงบประมาณ 2561 โดยได้
ด าเนินการแจ้งเวียนไปยังเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย ให้เสนอโครงการฯ เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณแล้ว  

นโยบำยที่ ๑๐ กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบในภำครัฐ 

กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้   

1. กำรใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย และกำรป้องกันกำรทุจริตคอรัปชั่น  โดยจัดตั งศูนย์รับเรื่อง
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  โดยด าเนินการโรงเรียนสุจริต ปัจจุบันมี
โรงเรียนสุจริตต้นแบบทั้ง 225 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน ได้ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จในปีการศึกษา 2560 ให้สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       
ทั่วประเทศ 225 เขต และโรงเรียนอย่างน้อย 10,000 แห่ง เข้าร่วมโครงการ และขยายผลการด าเนินงาน
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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 กำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
1) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งศูนย์ระดับ

ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย (SEAMEO 
Regional Centre for STEM Education : SEAMEO STEM-ED) ในประเทศไทยและให้กระทรวงศึกษาธิการ
เน้นการด าเนินการในฐานะเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้และบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงาน
เจ้าภาพหรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลประโยชน์ที่ประเทศไทย
จะได้รับจากการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาเป็นระยะ ๆ ด้วย   โดยมีบทบาทหน้าที่  1) พัฒนา
บุคลากรของภูมิภาคด้านสะเต็มศึกษา  2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านสะเต็มศึกษาและความรู้ความสามารถที่จะ
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศสมาชิก  3) ขับเคลื่อนนโยบายความร่วมมือด้านสะเต็มศึกษาในแต่ละด้าน
ของภูมิภาคให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น   และ 4) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แน่นแฟ้นด้านสะเต็มศึกษา               
ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

2) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคน
สนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564)  โดยให้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนบูรณาการ  
การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้งใน
ส่วนของภาครัฐและเอกชน ให้ครอบคลุมการศึกษาทั้งระบบ รวมทั้งให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของแผนงาน/
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนฯ กับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาของแผนงานพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564) และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) รวมทั้งให้ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งยุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564) 
ให้คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติทราบเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการ
เตรียมการยุทธศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

3)  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติสถาบัน
เทคโนโลยีจิตรลดา เป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ ภายใต้การดูแลอุปถัมภ์ของมูลนิธิสยามบรมราชกุมารี 
เพ่ือโรงเรียนจิตรลดา มีวัตถุประสงค์เน้นการให้การศึกษาด้านทักษะวิชาชีพและเทคโน โลยีบนฐานของ
วิทยาศาสตร์ 

4) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบ
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2569 และอนุมัติกรอบ
อัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมของสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 
2561-2564 

 
12. อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  12.1 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546  มาตรา 5 
ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
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12.2 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542  มาตรา 31 ระบุ “กระทรวงมีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และ 
การกีฬาเพ่ือการศึกษา รวมทั้งติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวง หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง” 

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

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

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

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

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

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

2) ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ      
มีอ านาจสั่งการให้สภาสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีปัญหาในกรณี ดังนี้ 1) จัดการศึกษาไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานหลักสูตร 2) จงใจหลีกเลี่ยงหรือประวิงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับของ
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สถาบันอุดมศึกษา 3) มีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต และ 4) เกิดปัญหาความขัดแย้งภายในสถาบันอุดมศึกษา  
จนไม่สามารถแก้ไขได้  โดยให้ยับยั้งการรับนิสิตนักศึกษา ปิดหลักสูตร  ยุติการจัดการศึกษา หรือด าเนินการอ่ืนใด   

3) ให้ก ำหนดมำตรกำรให้สถำบันอุดมศึกษำแก้ไขเยียวยำควำมเดือดร้อนหรือเสียหำย
ให้แก่นิสิตนักศึกษำ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการด าเนินการตามกรณีข้างต้น โดยอาจให้สถาบัน อุดมศึกษาอ่ืนร่วม
ด าเนินการแก้ไขเยียวยาฯ ด้วยก็ได้  

12.5  ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 96 ง 3 เมษายน 2560)  อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีค าสั่ง ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิก 
(1) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 
(2) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการ

ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 
(3) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/2559 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 ลง
วันที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 

(4) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะข้อ 8 

ข้อ 2 ให้มีคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรใน
ภูมิภำค ประกอบด้วย 1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ  2) รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 3) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4) เลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 5) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 6) เลขาธิการสภาการศึกษา 7) ประธานสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย 8) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 9) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ 3 ให้คณะกรรมกำรขับเคลื่อนตำมข้อ 2 มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 
(2 )  โอนกิ จการ  ทรัพย์ สิ น  หนี้  และ เ งิ น งบประมาณของส่ วนราชการ ใด                   

ในกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของส่วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศก าหนด รวมทั้ง พิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 

(3) วางแผนงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับ
ภูมิภาคหรือจังหวัด 

(4) เกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เงินงบประมาณและ
ทรัพย์สินของส่วนราชการต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งกระทรวงโดยต้องไม่เพ่ิมอัตราก าลังคนและ
งบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
การเกลี่ยอัตราก าลังตามวรรคหนึ่ง ให้ตัดโอนอัตราต าแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดินประจ าอัตรา รวมตลอด  
ทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตั้งไว้ส าหรับต าแหน่งที่เกลี่ยนั้น
มาเป็นของส่วนราชการที่รับโอน และการโอนหรือการน ารายจ่ายที่ก าหนดไว้ส าหรับส่วนราชการใดใน
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กระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมไปใช้ส าหรับส่วนราชการที่รับโอน นอกเหนือจากกรณีตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2502 ให้กระท าได้ 

(5) แต่งตั้ง โอน หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด ทั้งนี้  ตามประเภทหรือระดับ
ต าแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบัญญัติ
ใด ก าหนดให้องค์กรอ่ืนใดมีอ านาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง มิให้น าบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับแก่องค์กรซึ่งมีอ านาจ
หน้าที่ดังกล่าว 

(6) สั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้น
จากต าแหน่ง 

ในกรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานผู้ใด      
ถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้งดการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิ
ประโยชน์ใด ๆ ในต าแหน่งในระหว่างที่ถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่ได้
รับทราบค าสั่ง 

(7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ 9 
(8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้          

ตามความจ าเป็น 
(9) เชิญข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงานของรัฐ หรือ

บุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 

ข้อ 4 ให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร รับผิดชอบงำนธุรกำรของ
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนตำมข้อ 2 รวมทั งคณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำนตำมข้อ 3 (8)      

การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานตามวรรค
หนึ่ง     ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ ส่วนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการอ่ืนที่จ าเป็น ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของ
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ 5 ให้มีส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค จ ำนวนสิบแปดภำค สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษำธิกำร ตำมบัญชีที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนด  เพ่ือปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอ านวยการ 
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ     
และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ และให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการด า เนินงานตามข้อ 3 (1 )  นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบตาม
ศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 
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(2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัย
และพัฒนา 

(3) ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

(5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการ
พัฒนาอย่างบูรณาการในระดับพ้ืนที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุ ขของประชาชน      
เป็นหลัก 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 6 ให้มีศึกษำธิกำรภำคเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงใน
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการภาค และให้มี     
รองศึกษาธิการภาคจ านวนหนึ่งคนเพ่ือช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค ทั้งนี้ ผู้ที่จะด ารงต าแหน่งรองศึกษาธิการภาค
ต้องเป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง หรือศึกษาธิการจังหวัด 
อยู่ก่อนวันที่ค าสั่งนี้ใช้บังคับ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุศึกษาธิการภาค และสั่งบรรจุและ
แต่งตั้งรองศึกษาธิการภาค จากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ 7 ในแต่ละจังหวัด ให้ มีคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจั งหวัด เรียกโดยย่อว่ำ 
“กศจ.” ประกอบด้วย 

(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน
กรรมการ 

(2) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ เป็นรองประธานกรรมการ 
(3) ผู้ แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ผู้ แทนส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนส านั กงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทน
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 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) รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ กศจ. อาจแต่งตั้งข้าราชการ          

ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจ านวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
ข้อ 8 ให้ กศจ. มีอ ำนำจหน้ำที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

(1) อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

(2) ก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนองค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 

(3) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
(4) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดใน

การด า เนินงานในลักษณะตั วชี้ วัดร่ วมของส่ วนราชการหรือหน่ วยงาน และสถานศึกษาในสั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

(5) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 

(6) ก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(7) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่
สถานศึกษา 

(8) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด ตามข้อ 9 

(9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานตามความจ าเป็นเพ่ือช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของ กศจ. ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา โดยให้น าองค์ประกอบของ อกศจ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในการเสนอและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานตามวรรคหนึ่ ง          
ต้องค านึงถึงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ ความคุ้มค่า ความประหยัด ความรวดเร็วและไม่เป็นการเพ่ิมขั้นตอนในการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จ าเป็น 

(10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อน     
ตามข้อ 2 มอบหมาย 

ข้อ 9 ให้ กศจ. เสนอคณะกรรมกำรขับเคลื่อนตำมข้อ 2 เพื่อแต่งตั งคณะอนุกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัด เรียกโดยย่อว่ำ “อกศจ.” เพ่ือช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่ กศจ. เกี่ยวกับการบรรจุ 
การแต่งตั้ง การโยกยา้ย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ อกศจ. ตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วย 

(1) กรรมการใน กศจ. จ านวนหนึ่งคน เป็นประธานอนุกรรมการ 
(2) กรรมการใน กศจ. จ านวนสองคน เป็นอนุกรรมการ 
(3) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้อ านวยการสถานศึกษาในจังหวัด

จ านวนสองคน เป็นอนุกรรมการ 
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน กศจ. จ านวนไม่เกินสามคน เป็นอนุกรรมการ 
(5) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
ในกรณีมีความจ าเป็น กศจ. อาจแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

จ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
ข้อ 10 กำรเบิกจ่ำยเบี ยประชุมของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำน      

ตามข้อ 8 (9) เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ       
ของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
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ข้อ 11 ให้มีส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวัด สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธกิำร  
เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนดการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มีอ านาจ
หน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

(1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการ          
เชิงยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะท างาน รวมทั้ง
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 

(2) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
(3) สั่ งการ ก ากับ ดูแล เร่ งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ             

ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

(4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ 

(6) ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

(7) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

(8) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของ     
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
(10) ส่ ง เสริม สนับสนุน และด า เนินการเกี่ ยวกั บการจัดการศึกษาเอกชน 

 
(11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด 
ข้อ 12 ให้มีศึกษำธิกำรจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และ

ลูกจ้ำงในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของศึกษำธิกำรภำค มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ
การด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งให้มีอ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด               
เพ่ือช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด จ านวนสามคน 

ให้ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้ศึกษาธิการจังหวัดด ารงต าแหน่งเทียบกับ
ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอ านวยการระดับสูง และผู้ที่จะด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัดต้องเป็นผู้ที่ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการประเภทผู้บริหารการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค
อยู่ก่อนวันที่ค าสั่งนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
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ข้อ 13 กำรบรรจุและแต่งตั งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในจังหวัดหรือ
กรุงเทพมหำนคร ตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ข้อ 14 เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรงำน ก ำกับดูแล และบูรณำกำรกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดหรือกรุงเทพมหำนคร ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เลขาธิการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบอ านาจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล วิชาการ การบริหาร
ทั่วไป งบประมาณ และทรัพย์สินให้กับศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องนั้น 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการแทนการมอบอ านาจตามวรรคหนึ่ งและ  
วรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 ก าหนด 

ข้อ 15 ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนตำมข้อ 2 ก ำหนดสถำนที่ตั งของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดให้แล้ว
เสร็จภำยในสี่สิบห้ำวันนับแต่วันที่ค ำสั่งนี มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าวต้องไม่เป็นการเพ่ิมหรือ
กระทบต่อภาระงบประมาณ 

ข้อ 16 ให้โอนบรรดำอ ำนำจหน้ำที่และกำรด ำเนินกำรใด ๆ ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกร รมกำ ร ขั บ เ คลื่ อนกำ ร ปฏิ รู ป ก ำ รศึ กษ ำของกร ะทรว งศึ กษำธิ ก ำ ร ใ นภู มิ ภ ำค  กศจ . 
อกศจ. คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำน ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง 
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม  พุทธศักราช 2559 
และที่ แก้ ไข เ พ่ิมเติม  ไป เป็นอ านาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการขับเคลื่ อนการปฏิ รูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการ และคณะท างานตามค าสั่งนี้ 

ข้อ 17 ให้โอนบรรดำอ ำนำจหน้ำที่และกำรด ำเนินกำรใด ๆ ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
ศึกษำธิกำรภำค รองศึกษำธิกำรภำค ศึกษำธิกำรจังหวัด และรองศึกษำธิกำรจังหวัด  ตามค าสั่งหัวหน้า        
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 
21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค 
ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด ตามค าสั่งนี้ 

ข้อ 18 ให้โอนบรรดำอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับรำชกำร กิจกำร ทรัพย์สิน งบประมำณ สิทธิ หนี  
ภำระผูกพัน ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง และอัตรำก ำลังของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค  ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร    ตาม
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ไปเป็นของส านักงานศึกษาธิการภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานศึกษาธิ การจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการตามค าสั่งนี้ 

ข้อ 19 ให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  ตามค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่ 
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21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่ค าสั่งนี้ใช้บังคับ  เป็นส านักงาน
ศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามค าสั่งนี้ 

ข้อ 20 ให้ศึกษำธิกำรภำค รองศึกษำธิกำรภำค ศึกษำธิกำรจังหวัด และรองศึกษำธิกำร
จังหวัด  ตามค าสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ใน
วันก่อนวันที่ค าสั่งนี้มีผลใช้บังคับเป็นศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการ
จังหวัดตามค าสั่งนี้ 

ข้อ 21 บรรดำบทบัญญัติแห่งกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีใด ที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา  ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ถือว่าอ้างถึง กศจ. ตามค าสั่งนี้  โดยให้บทบัญญัติดังกล่าว
ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับค าสั่งนี้ 

ข้อ 22 กำรยุบเลิกและกำรใดที่ได้ด ำเนินกำรไปในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับกำรยุบเลิก
คณะกรรมกำรเขตพื นที่กำรศึกษำและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื นที่กำรศึกษำ  ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่  21 
มีนาคม พุทธศักราช 2559 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 38/2559 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 และค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 ให้ยังคงมีผลใช้บังคับ
ต่อไป 

ข้อ 23 ในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมค ำสั่งนี  ให้เป็นไปตามค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

ข้อ 24 ในกรณีเห็นสมควร นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษา      
ความสงบแห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าสั่งนี้ได้ 
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ส่วนที่ 2 
สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงศึกษำธิกำร 

 
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลบริบทที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดกรอบแนวคิด

ส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้  
มีข้อมูลส าคัญ 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) จุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ )                  
7) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560–2579)  8) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12   
(พ.ศ.2560–2564) 9) กรอบแนวทางและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2562 10) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11) ผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา 12) อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
และการระดมความคิดเห็น โดยเฉพาะการจัดท าเป้าประสงค์หลักและตัวชี้วัดที่สอดคล้อง ได้จัดท าเป็นสาระส าคัญ 
เพ่ือการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์  
“ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค เป็นก าลังคน 

ที่มีทักษะและศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง              
และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21” 
 พันธกิจ  

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียบเท่าระดับสากล 
2. เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
4. ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพก าลังคน  
5. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรม 
เป้ำประสงค์หลัก 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น  
2. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
3. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการกระจาย

อ านาจสู่ภูมิภาค  
4. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต  
5. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของพ้ืนที่และประเทศ  
6. คนไทยมีองค์ความรู้ สามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม      

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ 
1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ  
2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของการ 
พัฒนาประเทศ  

3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   
4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5 การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ 
1. จัดการศึกษาที่เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการสร้างอาชีพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 

สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ชายขอบ / ชายแดน 
3. สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือเสริมสรา้งความมั่นคงของบุคคล ชุมชน และสังคม 
4. เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาที่ตรงตามความต้องการในการพัฒนาประเทศและพ้ืนที่ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
5. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนผู้มีความสามารถพิเศษ ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน     

อย่างต่อเนื่องทุกระดับการศึกษา 
6. พัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
7. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ การวิจัย และนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
8. สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือตาม

รูปแบบประชารัฐทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
9. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ระบบกลไก การติดตาม การวัดและ

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
พึงประสงค์ตามหลักค่านิยมของคนไทย 12 ประการ และความเป็นพลเมืองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 

13. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนในทุกพ้ืนที่ 
ครอบคลุมถึงคนพิการ ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 

14. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา การเรียนรู้และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในทุกพ้ืนที่อย่างมีคุณภาพ
สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 

15. เร่งสร้างระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
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16. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
17. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเ พ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย และไม่ซ้ าซ้อน  

ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
18. พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ และระบบการรายงานผลของ

ฐานข้ อมู ลโดยเชื่ อมโยงข้ อมู ลการศึ กษาทุ กระดับ/ประเภทการศึ กษาที่ เป็ น เอกภาพ เป็ นปั จจุ บั น  
และมีมาตรฐานเดียวกัน 

19. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา และ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภท การศึกษา น ามาใช้เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบจัดหาอุปกรณ์ /
ทรพัยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

20. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง 
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

21. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกและพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของคนทุกช่วงวัยในการด าเนิน
ชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  

22. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

23. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
24. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษาและสร้างเครือข่าย/ความเป็น

ภาคีหุน้ส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
25. ปรับปรุงกลไกเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาทั้งในระดับส่วนกลาง และในพ้ืนที่ระดับ

ภาค/จังหวัด ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  
26. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณด้านการศึกษา/การเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
27. ส่งเสริมการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้เหมาะสมต่อสภาพบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง 

ลดความล่าช้าและซ้ าซ้อนสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 

ตัวชี วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วย
นบั 

ค่า
เป้าหมาย  หน่วยงาน 

1. ร้อยละของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจัดกิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรู ้      
การธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ และการยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข  

ร้อยละ 100 สป (สช. 
กศน.) 
สพฐ. 
สอศ. 
สกอ. 

2. ร้อยละของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้/ชายขอบและชายแดน ที่มี
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ข้ึนไป เพิ่มขึ้น  
หมายเหตุ : จังหวัดชายแดนภาคใต้/ชายขอบและชายแดน รวม 27 จังหวัด 107 
อ าเภอ 

ร้อยละ 3 
 

สพฐ. 
 



 

 

 

       แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของกระทรวงศึกษาธกิาร (เพื่อประกอบการจดัท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562) 
 

- 64 - 

ตัวชี้วัด หน่วย
นบั 

ค่า
เป้าหมาย  หน่วยงาน 

3. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
/ ชายขอบและชายแดนไดร้ับการพัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ 
สามารถมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได ้ 

ร้อยละ 80 สป. (กศน.) 
สพฐ. 
สอศ. 
สกอ.  

4. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาที่มีมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  

ร้อยละ 100 สป (สช. 
กศน.) 
สพฐ. 
สอศ. 
สกอ. 

5. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชน และประชาชน ไดร้ับการเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับภยัคกุคามในรูปแบบใหม่  

ร้อยละ 65 สป (สช. 
กศน.) 
สพฐ. 
สอศ. 
สกอ. 

6. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาของ IMD ดีขึ้น     
 

อันดับ ดีขึ้น 
จากปีท่ีผ่านมา  

(ปี 61) 

สกศ. 
 

7. จ านวนผูเ้รียนที่มคีวามสามารถพิเศษได้รบัการส่งเสริมและพัฒนา      
เต็มตามศักยภาพ (ความสามารถด้านอื่นๆด้วย) 

 

คน 19,720 
คน 
 

 

สพฐ. 
(รร.จุฬาภรณ/์ 
รร.สังคีตฯ) 
19000 

มวส. 720 
 (วมว)สกอ. *  

8. ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามญั สายอาชีพได้รับ
การพัฒนาให้มีทักษะวิชาชีพ สามารถน าไปประกอบอาชีพเพื่อด ารงชีวิตได้     

ร้อยละ 80 สป.(สช./
กศน.)สพฐ. 

สอศ. 
9. จ านวนนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่เสนอขอจดสิทธิบตัรและทรัพยส์นิทาง
ปัญญาเพิม่ขึ้น  

 

ช้ิน 1,420 สอศ. (120) 
สกอ. 
สคพ. 

10.จ านวนผู้เรียนในระบบทวิภาค/ีโครงการการบรูณาการการเรยีนกับการ
ท างาน (Work Integrated Learning : WIL) เพิ่มขึ้น*  

- ผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี 
- ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในโครงการการบูรณาการการเรียนกับ       

การท างาน (Work Integrated Learning :WIL) 

คน 338,266 
 

 

 
 

สอศ.(283,266) 
สกอ.(55,000) 

 

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

ร้อยละ เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2561 * 

 

สป. (สช.)
สพฐ./สกอ./ 

สทศ. 
 

12. ร้อยละของจ านวนนักเรยีนระดับ ป.3 ที่มคีะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  มากกว่าร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2561 

สป. (สช.)
สพฐ./ 
สกอ. 
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ตัวชี้วัด หน่วย
นบั 

ค่า
เป้าหมาย  หน่วยงาน 

13. ร้อยละการอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 85 
 

สกศ. 

14. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม      ร้อยละ 100 
 

สป (สช. กศน.) 
สพฐ.  
สอศ. 
สกอ. 

15. มรีะบบทดสอบทางการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสตูรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  

 - สพฐ 
สทศ. 

 
16. สัดส่วนของการบรรจุครูที่มาจากการผลิตครูในระบบปิดเพิ่มขึน้   อย่างน้อย

ร้อยละ 25 
สพฐ. 

17. ร้อยละของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

 

ร้อยละ 100 คส./
สพฐ.กคศ  

และทกุหนว่ยงาน
ที่มีครู อาจารย์ 
และบุลคลากร
ทางการศึกษา 

18. ร้อยละของสถานศึกษามีคณุภาพตามเกณฑ์ประกันคณุภาพเพิม่ขึ้น  ร้อยละ 5 
 

สพฐ. 
 

19. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยด้านความเป็นพลเมอืงของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา  ร้อยละ 50  สป. 
 

20. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับบริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงเพิ่มขึ้น  ร้อยละ 75 
ของ

สถานศึกษา 

สป.  
 

21. การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อศึกษาหาความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิตรูปแบบ
ต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน  

ร้อยละ 1,787 สป.(กศน.) 

22. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ด้วยระบบ DLIT DLTV และ ETV มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น  

ร้อยละ 80 สพฐ./สอศ. 

23. สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3 -5 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี 
เพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 90 สป./สกศ. 

24. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียน  
- ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง  
- ระดับอาชีวศึกษาลดลง 

 
ร้อยละ 

 
0.02 
5.00 

สป. 
สพฐ. 
สอศ. 

25. จ านวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพกิารไดร้ับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาขั้น
พื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ  

คน 3,031,512 
 

สป.(สช.4,447) 
/สพฐ.

(3,027,065) 
 

26. จ านวนประชาชนทีเ่ข้าถึงหลกัสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จ ัดการศกึษาใน
รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

คน 18,000,000 สป.(กศน.) 
สอศ.  
สกอ. 

27. จ านวนฐานข้อมูลรายบุคคลดา้นการศึกษาของประเทศท่ีเป็นปัจจุบัน
สามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมลูระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

ฐาน 
ข้อมูล 

เพิ่มขึ้น สป. (ศทก) 
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ตัวชี้วัด หน่วย
นบั 

ค่า
เป้าหมาย  หน่วยงาน 

28. มรีูปแบบกองทุนทางการศึกษาเพื่อช่วยเหลือและดูแลผูด้้อยโอกาส  ระบบ  - สป./สกศ. 
สกอ 

29. ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดหา วสัดุอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่ผูเ้รียนอย่างท่ัวถึง  

- โรงเรียนทีม่ีนักเรยีน 121-200 คน จ านวน 1,521 โรง 
- โรงเรียนทีม่ีนักเรยีน 201-400 คน จ านวน 1,824 โรง 
- โรงเรียนทีม่ีนักเรยีน 401-600 คน จ านวน 3,844 โรง 

ร้อยละ 60  
 
 

สป./สพฐ. 
สอศ. 

 

30. จ านวนสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่จัดการเรียนการ
สอน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น  

แห่ง 30,000 สป (สช. กศน.) 
สพฐ. 
สอศ. 
สกอ. 

31.ร้อยละของผู้เรยีนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมแสดงออกถึงความ
ตระหนักในความส าคญัของการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การมี
คุณธรรม จรยิธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการด าเนินชีวิตเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 100 สป (สช. กศน.) 
สพฐ. 
สอศ. 
สกอ. 

32. จ านวนภาคี เครือข่าย ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา  

องค์กร/
หน่วยงาน 

3,400 สป (สช. 2 
กศน.) 
สพฐ. 

3400 
สอศ. 
สกอ. 

33. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีได้รับการบริหารจัดการ  
 

โรง 419 
(นร. ต่ ากว่า 20คน) 

สพฐ. 
 

34.จ านวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับบทบาท 
ภารกิจของหน่วยงาน เพื่อสนับสนนุการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

เรื่อง 2 สป. 

35. มรีูปแบบ/แนวทาง กลไกการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนท่ีเหมาะสม
ตามลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรยีน ความต้องการก าลังแรงงาน และ   
สภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ  

รูปแบบ/
แนวทาง 

- สป.(สช./
กศน.)/  

สพฐ./สอศ./
สกอ. 

 
 
 


