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ส่วนที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้น ำร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่  12 (พ.ศ.  2560-2564) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ           
พ.ศ. 2560-2579 นโยบำยรัฐบำล นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ. 2558-2564 นโยบำยของรัฐมนตรี              
ว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
และบริบทต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องมำเชื่อมโยงกับอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และก ำหนด      
เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  
 

 1. ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)   
  คณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติได้ด ำเนินกำรยกร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี   
(พ.ศ. 2560-2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำประเทศในระยะ 20 ปี  โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ 
เป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ ดังนี้  
  วิสัยทัศน์  
   “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำ         
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
  เป้ำหมำย 
   1. ควำมม่ันคง 
      1.1 กำรมีควำมมั่นคงปลอดภัยจำกภัยและกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในประเทศและภำยนอก 
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีควำมมั่นคงในทุกมิติ 
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรเมือง   
      1.2 ประเทศมีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย มีสถำบันชำติ ศำสนำและพระมหำกษัตริย์ 
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลำงและท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชน ระบบกำรเมืองมีควำมมั่นคง เป็นกลไกที่น ำไป   
สู่กำรบริหำรประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล 
      1.3 สังคมมีควำมปรองดองและควำมสำมัคคี สำมำรถผนึกก ำลังเพ่ือพัฒนำประเทศชุมชน 
มีควำมเข้มแข็ง ครอบครัวมีควำมอบอุ่น  
        1.4 ประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิต มีงำนและรำยได้ที่มั่นคงพอเพียงกับกำรด ำรงชีวิต  
มีที่อยู่อำศัย และควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
        1.5 ฐำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม มีควำมม่ันคงของอำหำร พลังงำน และน้ ำ 
    2. ควำมม่ังคั่ง    
      2.1 ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
รำยได้สูง ควำมเหลื่อมล้ ำของกำรพัฒนำลดลง ประชำกรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกัน
มำกขึ้น   
      2.2 เศรษฐกิจมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง สำมำรถสร้ำงรำยได้ทั้งภำยใน        
และภำยนอกประเทศ สร้ำงฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนำคต และเป็นจุดส ำคัญของกำรเชื่อม โยง        
ในภูมิภำค ทั้งกำรคมนำคมขนส่ง กำรผลิต กำรค้ำกำรลงทุนและกำรท ำธุรกิจ มีบทบำทส ำคัญในระดับภูมิภำค  
และระดับโลก เกิดสำยสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำอย่ำงมีพลัง   
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      2.3 ควำมสมบูรณ์ในทุนที่จะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำคนอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ 
ทุนทำงปัญญำ ทุนทำงกำรเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทำงสังคม และทุนทรัพยำกรธรรมชำติ   
และสิ่งแวดล้อม   
 3. ควำมย่ังยืน 
  3.1 กำรพัฒนำที่สำมำรถสร้ำงควำมเจริญ รำยได้ และคุณภำพชีวิตของประชำชน    
ให้เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติเกินพอดี ไม่สร้ำง
มลภำวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศน์   
  3.2 กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ  
ของประชำคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภำพ
ดีขึ้น คนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำมเอ้ืออำทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม    
  3.3 ประชำชนทุกภำคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   
 วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์     
  2. เพ่ือเพ่ิมกระจำยโอกำสและคุณภำพกำรให้บริกำรของรัฐอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม เป็นธรรม    
  3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภำคกำรผลิตและบริกำร  
  4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำรด้วยนวัตกรรม   
  ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศำสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับภำรกิจของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้  
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงควำมม่ันคง 
   ยุทธศำสตร์ที่ 1.3 กำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน และควำมสงบเรียบร้อยภำยใน 
ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงชำยแดนและชำยฝั่งทะเล 
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   ยุทธศำสตร์ที่ 2.3 กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะ
ผู้ประกอบกำร ยกระดับผลิตภำพแรงงำนและพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) และพัฒนำ
วิสำหกิจชุมชนและสถำบันเกษตรกร 
   ยุทธศำสตร์ที่ 2.5 กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ในด้ำนกำรขนส่ง ด้ำนพลังงำน 
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรและกำรวิจัยและพัฒนำ  
   ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพศักยภำพคน 
   ยุทธศำสตร์ที่ 3.1 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโต
ของประเทศ 
   ยุทธศำสตร์ที่ 3.2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียม 
และท่ัวถึง 
   ยุทธศำสตร์ที่ 3.3 กำรปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสบนควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม   
   ยุทธศำสตร์ที่ 4.1 กำรสร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนเศรษฐกิจ
และสังคม 
  ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   ยุทธศำสตร์ที่ 5.1 กำรจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ 
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     ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
   ยุทธศำสตร์ที่ 6.1 กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐให้มีขนำด       
ที่เหมำะสม 
   ยุทธศำสตร์ที่ 6.4 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ยุทธศำสตร์ที่ 6.5 กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและ
เป็นสำกล 
 

 2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้จัดท ำแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส ำหรับใช้เป็นแผนพัฒนำประเทศไทยในระยะ 5 ปี      
ซึ่งเป็นกำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมควำมพร้อม       
และวำงรำกฐำนในกำรยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน       
ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกำรพัฒนำประเทศในระยะของแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักกำรที่ส ำคัญ คือ  
   1. ยึด “หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณำกำรกำรพัฒนำในทุกมิติ  
อย่ำงสมเหตุสมผล มีควำมพอประมำณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็น
เงื่อนไขที่จ ำเป็นส ำหรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นกำรพัฒนำคน มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทย    
เป็นสังคมคุณภำพ มีที่ยืนและเปิดโอกำสให้กับทุกคนในสังคมได้ด ำเนินชีวิตที่ดีมีควำมสุข  และอยู่ร่วมกัน
อย่ำงสมำนฉันท์  
   2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ”มุ่งสร้ำงคุณภำพชีวิต และสุขภำวะที่ดี ส ำหรับคนไทย 
พัฒนำคนให้มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีควำมรู้ มีทักษะ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์  มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนำคนทุกช่วงวัยและเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ
อย่ำงมีคุณภำพ รวมถึงกำรสร้ำงคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่ำงเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู        
ใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม  
   3. ยึด “วิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี” มำเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย
ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
   4. ยึด “เป้ำหมำยอนำคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้ำหมำยในยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 
20 ปี มำเป็นกรอบในกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้ำหมำยในระดับย่อยลงมำ ควบคู่กับ
กรอบเป้ำหมำยที่ยั่งยืน (SDGs)  
   5. ยึด “หลักกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ลดควำมเหลื่อมล้ ำและขับเคลื่อนกำรเจริญเติบโต 
จำกกำรเพิ่มผลิตภำพกำรผลิตบนฐำนของกำรใช้ภูมิปัญญำและนวัตกรรม” 
   6. ยึด “หลักกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ 
ที่เป็นเป้ำหมำยระยะยำว”  
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  วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่ำนิยมที่ดี 
มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   2. เพ่ือให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรและบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้งชุมชนมีควำมเข้มแข็ง
พ่ึงพำตนเองได ้
   3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่งยืน สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมำกขึ้น สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐำนรำก และสร้ำงควำมม่ันคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ ำ 
   4. เพ่ือรักษำและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถสนับสนุน
กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 

5. เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย และมีกำรท ำงำน 
เชิงบูรณำกำรของภำคีกำรพัฒนำ 

6. เพ่ือให้มีกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำคโดยกำรพัฒนำภำคและเมืองเพ่ือรองรับ  
กำรพัฒนำยกระดับฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่ 

7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีควำมเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่ำงๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภำค ภูมิภำค และนำนำชำติได้อย่ำงสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งให้ประเทศไทย มี
บทบำทน ำและสร้ำงสรรค์ในด้ำนกำรค้ำ กำรบริกำร และกำรลงทุนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภำค ภูมิภำค และโลก 
 เป้ำหมำยรวม เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว ได้ก ำหนดเป้ำหมำยรวมกำรพัฒนำ
ของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำน      
ที่ดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้  มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้ เท่ำทันสถำนกำรณ์              
มีควำมรับผิดชอบและท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญงอกงำมทำง 
จิตวิญญำณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีควำมเป็นไทย 
  2. ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำมเข้มแข็ง
ประชำชนทุกคนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ   
อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม  
  3. ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้ำงเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐำน
บริกำรและดิจิทัล มีผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบกำร ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็ก
ที่เข้มแข็งสำมำรถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำสินค้ำและบริกำรมีระบบ  
กำรผลิตและให้บริกำรจำกฐำนรำยได้เดิมที่มีมูลค่ำเพ่ิมสูงขึ้น และมีกำรลงทุนในกำรผลิตและบริกำร
ฐำนควำมรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจำยฐำนกำรผลิตและกำรให้บริกำร 
สู่ภูมิภำคเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภำพ 

4. ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีควำมม่ันคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ ำ  
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 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ  ประกอบด้วย 10 ยุทธศำสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภำรกิจ 
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 7 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
  1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์  ให้ควำมส ำคัญกับ       
กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำคนให้มีควำมสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนำให้มีสุขภำพกำย  
และใจที่ดี มีทักษะทำงสมอง ทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพ ควบคู่กับ   
กำรพัฒนำคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภำวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส ำนึกที่ดี
ต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถปรับตัวเท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว   
บนพ้ืนฐำนของกำรมีสถำบันทำงสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถำบันครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ 
สถำบันชุมชน และภำคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนำทุนมนุษย์ให้มีคุณภำพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทำงสังคมส ำคัญ   
ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ 
  2. ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล  ำในสังคม ให้ควำมส ำคัญกับ             
กำรด ำเนินกำรยกระดับคุณภำพบริกำรทำงสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรศึกษำและ สำธำรณสุข 
รวมทั้งกำรปิดช่องว่ำงกำรคุ้มครองทำงสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องจำกที่ได้  
ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมำกขึ้นในเรื่องกำรเพ่ิมทักษะแรงงำนและ
กำรใช้นโยบำยแรงงำนที่สนับสนุนกำรเพิ่มผลิตภำพแรงงำนและเสริมสร้ำงรำยได้สูงขึ้น และกำรสร้ำงโอกำส 
ทำงเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสนับสนุนในเรื่องกำรสร้ำงอำชีพ รำยได้ และให้ควำมช่วยเหลือ     
ที่เชื่อมโยง กำรเพิ่มผลิตภำพส ำหรับประชำกรกลุ่มร้อยละ 40 รำยได้ต่ ำสุด ผู้ด้อยโอกำส สตรี และผู้สูงอำยุ 
อำทิ กำรสนับสนุนธุรกิจขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดย่อม วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพ่ือสังคม      
กำรพัฒนำองค์กรกำรเงิน ฐำนรำกและกำรเข้ำถึงเงินทุนเพ่ือสร้ำงอำชีพ และกำรสนับสนุนกำรเข้ำถึงปัจจัย    
กำรผลิตคุณภำพดีที่รำคำเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้งบประมำณ 
เชิงพ้ืนที่และบูรณำกำรเพื่อกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
  3. ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ประเด็น    
ท้ำทำยที่ต้องเร่งด ำเนินกำรในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ กำรสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร 
ธรรมชำติและยกระดับคุณภำพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภำพ
ชีวิตของประชำชน เร่งแก้ไขปัญหำวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจำกกำรผลิต และกำรบริโภค 
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็น
วงกว้ำงมำกขึ้น ต้องเร่งเตรียมควำมพร้อมในลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ       
ในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ รวมทั้งบริหำรจัดกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัติทำง
ธรรมชำต ิ 

4. ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมม่ังคั่ง 
และย่ังยืน ให้ควำมส ำคัญต่อกำรฟ้ืนฟูพ้ืนฐำนด้ำนควำมมั่นคงท่ีเป็นปัจจัยส ำคัญต่อกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ โดยเฉพำะกำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสันติของผู้มีควำมเห็นต่ำงทำงควำมคิดและ
อุดมกำรณ์บนพ้ืนฐำนของกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุขและกำรเตรียมกำร
รับมือกับภัยคุกคำมข้ำมชำติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยยะส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำ 

5. ยุทธศำสตร์ที่  6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ              
และธรรมำภิบำลในสังคมไทย เป็นช่วงเวลำส ำคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่ำงจริงจัง เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส ำคัญที่จะช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำประเทศในทุกด้ำนให้ประสบ
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ผลส ำเร็จบรรลุเป้ำหมำย ทั้งกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภำพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้
อย่ำงเป็นธรรม และประชำชนมีส่วนร่วม มีกำรกระจำยอ ำนำจ และแบ่งภำรกิจรับผิดชอบที่เหมำะสม 
ระหว่ำงส่วนกลำง ภูมิภำค และท้องถิ่น และวำงพ้ืนฐำนเพื่อให้บรรลุตำมกรอบเป้ำหมำยอนำคตในปี 2579 

6. ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นกำรขยำย                
ขีดควำมสำมำรถและพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก     
และส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดควำมเชื่อมโยงในอนุภูมิภำคและใน
อำเซียนอย่ำงเป็นระบบ โดยมีโครงข่ำยเชื่อมโยงภำยในประเทศท่ีสนับสนุนกำรพัฒนำพื้นที่ตำมแนวระเบียง
เศรษฐกิจต่ำงๆ กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทฺธิภำพ กำรด ำเนินกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงบริกำรพ้ืนฐำน และกำรคุ้มครองผู้บริโภค  
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้กับประเทศ และกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร
ในสำขำโลจิสติกส์และหน่วยงำนที่มีศักยภำพเพ่ือไปท ำธุรกิจในต่ำงประเทศ 

7. ยุทธศำสตร์ที่  8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม              
ให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้องค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ ผลงำนวิจัยและพัฒนำ ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี 
นวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์อย่ำงเข้มข้นทั้งในภำคธุรกิจ ภำครัฐ และภำคประชำสังคม รวมทั้งให้
ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำสภำวะแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐำนที่เอ้ืออ ำนวยทั้งกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและ
พัฒนำ กำรพัฒนำบุคลำกรวิจัย โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และกำรบริหำรจัดกำร 
เพ่ือช่วยขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศให้ก้ำวสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว  

 

 3. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560-2579)  
  ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำได้จัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 -2579 ขึ้น  
เพ่ือวำงกรอบเป้ำหมำยและทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของประเทศ โดยมุ่งจัดกำรศึกษำให้คนไทยทุกคน
สำมำรถเข้ำถึงโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรศึกษำที่มีคุณภำพ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ     
ที่มีประสิทธิภำพ พัฒนำคนให้มีสมรรถนะในกำรท ำงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน   
และกำรพัฒนำประเทศ แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ยึดหลักส ำคัญในกำรจัด
กำรศึกษำประกอบด้วย หลักกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือ         
ควำมเท่ำเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy) และหลักกำรมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำ    
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภำยในประเทศ (Local Issues) 
อำทิ คุณภำพของคนช่วงวัย กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรของประเทศ ควำมเหลื่อมล้ ำของกำร
กระจำยรำยได้ และวิกฤติด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยน ำยุทธศำสตร์ชำติมำเป็นกรอบควำมคิดส ำคัญในกำรจัดท ำ
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิต
อย่ำงเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
   วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ 
    2. เพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติ 
    3. เพ่ือพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รัก
สำมัคคี และร่วมมือผนึกก ำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
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    4. เพ่ือน ำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง และควำมเหลื่อมล้ ำ
ภำยในประเทศลดลง 
   ยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์ประกอบ 6 ยุทธศำสตร์ โดยมียุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจ
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ 
    เป้ำหมำย 
     1. คนทุกช่วงวัยมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพ้ืนที่พิเศษ
ได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
     3. คนทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำ กำรดูแลและป้องกันจำกภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่ 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 
     1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ  
และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษ
เฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
     3. ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง
พ้ืนที่ตำมแนวตะเข็บชำยแดน และพ้ืนที่เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
กลุ่มชน-ชำยขอบ และแรงงำนต่ำงด้ำว) 
     4. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรจัดระบบกำรดูแลและป้องกันภัยคุกคำม 
ในรูปแบบใหม่ อำทิ อำชญำกรรมและควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำงๆ ยำเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติภัยจำก
โรคอุบัติใหม่ ภัยจำกไซเบอร์ เป็นต้น 
    ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
     เป้ำหมำย 
      1. ก ำลังคนมีทักษะที่ส ำคัญจ ำเป็นและมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดงำน
และกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. สถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำผลิตบัณฑิตที่มีควำมเชี่ยวชำญและ
เป็นเลิศเฉพำะด้ำน 
      3. กำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและ
มูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ   
     แนวทำงกำรพัฒนำ 
      1. ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในสำขำที่ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดงำน
และกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศเฉพำะด้ำน 
      3. ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิต
และมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ 
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    ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
     เป้ำหมำย 
      1. ผู้ เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐำนของพลเมืองไทยและทักษะและ
คุณลักษณะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
      2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและสมรรถนะตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำและมำตรฐำนวิชำชีพ และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ตำมศักยภำพ 
      3. สถำนศึกษำทุกระดับกำรศึกษำสำมำรถจัดกิจกรรม/กระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร
ได้อย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน 
      4. แหล่งเรียนรู้  สื่อต ำรำเรียน นวัตกรรมและสื่อกำรเรียนรู้มีคุณภำพและ
มำตรฐำน และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ 
      5. ระบบและกลไกกำรวัด กำรติดตำมและประเมินผลมีประสิทธิภำพ 
      6. ระบบกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้มำตรฐำนระดับสำกล 
      7. ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำน 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถและกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตอย่ำงเหมำะสม เต็มตำมศักยภำพในแต่ละช่วงวัย 
     2. ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ สื่อต ำรำเรียน และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ให้มี
คุณภำพมำตรฐำน และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ 
     3. สร้ำงเสริมและปรับเปลี่ยนค่ำนิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสำธำรณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
     4. พัฒนำระบบและกลไกกำรติดตำม กำรวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพ 
     5. พัฒนำคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมกำรเรียนรู้ ที่มีคุณภำพและมำตรฐำน 
     6. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     7. พัฒนำคุณภำพครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
     เป้ำหมำย 
      1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
      2. กำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
      3. ระบบข้อมูลรำยบุคคลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุม ถูกต้อง          
เป็นปัจจุบัน เพ่ือกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำมประเมิน และรำยงำนผล 
     แนวทำงกำรพัฒนำ 
      1. เพ่ิมโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
      2. พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
      3. พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำท่ีมีมำตรฐำน เชื่อมโยงและเข้ำถึงได้ 
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    ยุทธศำสตร์ที่  5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
     เป้ำหมำย 
      1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน ำ
แนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
      2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และกำรน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
      3. กำรวิจัยเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     แนวทำงกำรพัฒนำ 
      1. ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม 
และน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิต 
      2. ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่ง เรียนรู้ และสื่อ
กำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      3. พัฒนำองค์ควำมรู้ งำนวิจัย และนวัตกรรม ด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
    เป้ำหมำย 
     1. โครงสร้ำง บทบำท และระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีควำมคล่องตัว 
ชัดเจนและสำมำรถตรวจสอบได้ 
     2. ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
     3. ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนและพ้ืนที่ 
     4. กฎหมำยและรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำรองรับลักษณะ
ที่แตกต่ำงกันของผู้เรียน สถำนศึกษำ และควำมต้องกำรก ำลังแรงงำนของประเทศ 
     5. ระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเป็นธรรม 
สร้ำงขวัญก ำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 
     1. ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
     2. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
     3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 
     4. ปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับระบบกำรเงินเพ่ือกำรศึกษำที่ส่งผลต่อคุณภำพและ
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
     5. พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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 4. นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี)  
  นำยกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบำยรัฐบำลต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557     
โดยได้ก ำหนดนโยบำยไว้ 11 ด้ำน เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่ วครำว) 
พุทธศักรำช 2557 มำตรำ 19 ที่ระบุให้รัฐบำลมีหน้ำที่ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ด ำเนินกำรให้มีกำรปฏิรูป
ด้ำนต่ำงๆ และส่งเสริมควำมสำมัคคีและควำมสมำนฉันท์ของประชำชนในชำติ โดยมีนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับ
ภำรกิจของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 9 นโยบำย ดังนี้    
   นโยบำยที่ 1 กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ สถำบันพระมหำกษัตริย์เป็น
องค์ประกอบส ำคัญของกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยรัฐบำล จึงถือเป็นหน้ำที่ส ำคัญยิ่งยวดในอันที่จะ    
เชิดชูสถำบันนี้ไว้ด้วยควำมจงรักภักดี และปกป้องรักษำพระบรมเดชำนุภำพ เผยแพร่ควำมรู้ค วำมเข้ำใจ    
ที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์และพระรำชกรณียกิจเพ่ือประชำชน ทั้งจะสนับสนุน
โครงกำรทั้งหลำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่สถำนศึกษำ ตลอดจนหน่วยงำนทั้งหลำย
ของรัฐเรียนรู้เข้ำใจหลักกำรทรงงำน สำมำรถน ำหลักดังกล่ำวมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรพัฒนำ 
ตลอดจนเร่งขยำยผลตำมโครงกำรและแบบอย่ำงที่ทรงวำงรำกฐำนไว้ให้แพร่หลำย  
   นโยบำยท่ี 2 กำรรักษำควำมม่ันคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหำกำรใช้ 
ควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยน ำยุทธศำสตร์เข้ำใจ เข้ำถึง และพัฒนำ มำใช้ตำมแนวทำง
กัลยำณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมกำรพูดคุย สันติสุขกับผู้มีควำมคิดเห็นต่ำงจำกรัฐ สร้ำงควำมเชื่อมั่น       
ในกระบวนกำรยุติธรรมตำมหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดกำรฉวยโอกำส
ก่อควำมรุนแรงแทรกซ้อนเพ่ือซ้ ำเติมปัญหำไม่ว่ำจำกผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบ้ำนเมือง          
ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่ำงประเทศ และองค์กำรระหว่ำงประเทศที่อำจช่วยคลี่คลำยปัญหำได้ 
รวมทั้ง เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับนำนำประเทศ เช่น กำรคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์     
ของคนไทยในต่ำงแดน กำรแลกเปลี่ยนทำงกำรศึกษำ วัฒนธรรม กำรค้ำ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และกำรเปิด
โลกทัศน์ให้มีลักษณะสำกล เป็นต้น   
    2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบำลให้ควำมส ำคัญต่อกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคม
กำรเมือง และควำมม่ันคงอำเซียนในกิจกำร 5 ด้ำน ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรชำยแดน กำรสร้ำงควำมมั่นคง        
ทำงทะเล กำรแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมข้ำมชำติ กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจกับประเทศเพ่ือนบ้ำน และ      
กำรเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรปฏิบัติกำรทำงทหำรร่วมกันของอำเซียน โดยเน้นควำมร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไข
ข้อพิพำทต่ำงๆ และกำรแก้ไขปัญหำเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภำคีและพหุภำคี ทั้งจะจัดระเบียบ
กำรพัฒนำตำมกรอบประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน และกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ชำยแดนทั้งทำงบกและทำงทะเล 
รองรับกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตำมแนวชำยแดน โดยใช้ระบบเฝ้ำตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ก ำหนดให้
ปัญหำยำเสพติด กำรค้ำอำวุธ กำรค้ำมนุษย์ กำรกระท ำอันเป็นโจรสลัด กำรก่อกำรร้ำยสำกลและ
อำชญำกรรมข้ำมชำติเป็นปัญหำเฉพำะหน้ำที่ต้องได้รับกำรป้องกันและแก้ไขโดยกำรบังคับใช้กฎหมำย     
ที่เข้มงวด และจัดกำรปัญหำอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหำสถำนะและสิทธิของบุคคล    
กำรปรับปรุงระบบ กำรเข้ำเมือง กำรจัดระเบียบแรงงำนต่ำงด้ำว เป็นต้น 
    2.2 เร่งแก้ไขปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยน ำยุทธศำสตร์
เข้ำใจ เข้ำถึง และพัฒนำมำใช้ตำมแนวทำงกัลยำณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมกำรพูดคุย สันติสุขกับผู้มี   
ควำมคิดเห็นต่ำงจำกรัฐ สร้ำงควำมเชื่อม่ันในกระบวนกำรยุติธรรมตำมหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนใน
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พ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดกำรฉวยโอกำสก่อควำมรุนแรงแทรกซ้อน เพ่ือซ้ ำเติมปัญหำไม่ว่ำจำกผู้มีอิทธิพล
ในท้องถิ่นหรือเจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยบ้ำนเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่ำงประเทศ และองค์กำรระหว่ำง
ประเทศที่อำจช่วยคลี่คลำยปัญหำได้ 
    2.4 เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับนำนำประเทศบนหลักกำรที่ว่ำนโยบำยกำร
ต่ำงประเทศเป็นส่วนประกอบส ำคัญของนโยบำยองค์รวมทั้งหมดในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ไม่ว่ำในด้ำน
กำรเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะน ำกลไกทำงกำรทูตแบบบูรณำกำรมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชำชนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม เช่น กำรคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่ำงแดน 
กำรแลกเปลี่ยนทำงกำรศึกษำ วัฒนธรรม กำรค้ำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และกำรเปิดโลกทัศน์ให้มี
ลักษณะสำกล เป็นต้น    
   นโยบำยที่ 3 กำรลดควำมเหลื่อมล  ำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสเข้ำถึงบริกำรของรัฐ 
    3.1 ในระยะเฉพำะหน้ำจะเร่งสร้ำงโอกำสอำชีพและกำรมีรำยได้ที่ม่ันคงแก่ผู้ที่เข้ำสู่
ตลำดแรงงำน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกำสและแรงงำนข้ำมชำติที่ถูกกฎหมำย พร้อมทั้งยกระดับคุณภำพ
แรงงำน โดยให้แรงงำนทั้งระบบมีโอกำสเข้ำถึงกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนในทุกระดับอย่ำงมี
มำตรฐำน ทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลและกำรด ำเนินกำรระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐกับเอกชน เพ่ือให้ตรงกับควำม
ต้องกำรของพ้ืนที่และของประเทศโดยรวม นอกจำกนี้จะส่งเสริมให้แรงงำนนอกระบบเข้ำสู่ระบบที่ถูกกฎหมำย 
มำกขึ้น  
       3.4 เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ เพ่ือส่งเสริมคุณภำพชีวิตและกำรมีงำนหรือ
กิจกรรมที่เหมำะสม เพ่ือสร้ำงสรรค์และไม่ก่อภำระต่อสังคม ในอนำคตโดยจัดเตรียมระบบกำรดูแลในบ้ำน 
สถำนพักฟ้ืน และโรงพยำบำล ที่เป็นควำมร่วมมือของภำครัฐภำคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนำระบบ
กำรเงินกำรคลังส ำหรับกำรดูแลผู้สูงอำยุ 
    3.5 เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมที่มีควำมหลำกหลำยเนื่องจำกกำรเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน โดยสร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมพร้อมแก่แรงงำนไทยและร่วมพัฒนำระบบควำมคุ้มครองทำงสังคมของ
แรงงำนอำเซียน 
    3.6 จัดระเบียบสังคม สร้ำงมำตรฐำนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลให้แก่
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและประชำชนทั่วไป โดยใช้ค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร ตำมนโยบำยของคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติที่ได้ประกำศไว้แล้ว 
   นโยบำยที่ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
  4.1 กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยให้ควำมส ำคัญทั้งกำรศึกษำในระบบและ
กำรศึกษำทำงเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้ำงคุณภำพของคนไทยให้สำมำรถเรียนรู้ พัฒนำตนได้เต็มตำม
ศักยภำพ ประกอบอำชีพและด ำรงชีวิตได้โดยมีควำมใฝ่รู้และทักษะที่เหมำะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้ำงเสริม
คุณภำพกำรเรียนรู้ โดยเน้นกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงสัมมำชีพในพ้ืนที่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และพัฒนำก ำลังคนให้
เป็นที่ต้องกำรเหมำะสมกับพื้นท่ี ทั้งในด้ำนกำรเกษตร อุตสำหกรรม และธุรกิจบริกำร    
  4.2 ในระยะเฉพำะหน้ำ จะปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรศึกษำ 
ให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถำนศึกษำ และปรับปรุง  และบูรณำกำรระบบกำร
กู้ยืมเงินเพ่ือกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือเพ่ิมโอกำสแก่ผู้ยำกจนหรือด้อยโอกำส จัดระบบกำรสนับสนุน
ให้เยำวชนและประชำชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริกำรกำรศึกษำ ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจำรณำ
จัดให้มีคูปองกำรศึกษำเป็นแนวทำงหนึ่ง  
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   4.3 ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชำชนทั่วไปมีโอกำสร่วมจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ทั่วถึง และร่วมในกำรปฏิรูปกำรศึกษำ กำรเรียนรู้ กระจำย
อ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำสู่สถำนศึกษำ เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมศักยภำพ
และควำมพร้อม โดยให้สถำนศึกษำสำมำรถเป็นนิติบุคคล และบริหำรจัดกำรได้อย่ำงอิสระและคล่องตัวขึ้น   
  4.4 พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้มีควำมรู้และทักษะ
ใหม่ที่สำมำรถประกอบอำชีพได้หลำกหลำยตำมแนวโน้มกำรจ้ำงงำนในอนำคต ปรับกระบวนกำรเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณำกำรควำมรู้และคุณธรรมเข้ำด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำผู้เรียน  
ทั้งในด้ำนควำมรู้ ทักษะ กำรใฝ่เรียนรู้ กำรแก้ปัญหำ กำรรับฟังควำมเห็นผู้อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม และควำม
เป็นพลเมืองดี โดยเน้นควำมร่วมมือระหว่ำงผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน    
  4.6 พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่มีคุณภำพและมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู      
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตำมวิชำที่สอน น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื่องมือที่เหมำะสมมำใช้ ในกำรเรียน
กำรสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น กำรเรียนทำงไกล กำรเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบกำรประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียน   
กำรสอนและกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นส ำคัญ   
  นโยบำยที่ 6 กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
   6.18 ส่งเสริมภำคเศรษฐกิจดิจิทัลและวำงรำกฐำนของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่ำงจริงจังซึ่งจะท ำให้ทุกภำคเศรษฐกิจก้ำวหน้ำไปได้ทันโลกและสำมำรถแข่งขันในโลก
สมัยใหม่ได้ซึ่งหมำยรวมถึงกำรผลิตและกำรค้ำผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรงทั้งผลิตภัณฑ์ฮำร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสำรดิจิทัลอุปกรณ์โทรคมนำคมดิจิทัลและกำรใช้ดิจิทัลรองรับกำรให้บริกำรของภำค
ธุรกิจกำรเงินและธุรกิจบริกำรอ่ืนๆโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำคสื่อสำรและบันเทิงตลอดจนกำรใช้ดิจิทัลรองรับ
กำรผลิตสินค้ำอุตสำหกรรมและกำรพัฒนำ เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ปรับปรุงบทบำทและภำรกิจของหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงำนส ำคัญของประเทศชำติในเรื่องนี้และจะจัดให้มีคณะกรรมกำร
ระดับชำติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่ำงจริงจัง 
  นโยบำยที่ 7 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน   
   7.3 พัฒนำแรงงำนของภำคอุตสำหกรรมเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ทั้งแรงงำน
วิชำชีพ แรงงำนมีทักษะ และแรงงำนไม่มีทักษะ โดยกำรเร่งรัดและขยำยผลกำรใช้ระบบคุณวุฒิวิชำชีพให้
เกิดผลในทำงปฏิบัติ โดยค ำนึงถึงควำมเป็นเอกภำพกับระบบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนและมำตรฐำนวิชำชีพใน 8 
กลุ่มที่มีข้อตกลงกำรเปิดเสรีในอำเซียนควบคู่ไปกับกำรวำงแผนด้ำนกำรผลิตให้เพียงพอ กำรยกระดับฝีมือแรงงำน
ในกลุ่มอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพ และอุตสำหกรรมที่ใช้แรงงำนเข้มข้น กำรส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำร
ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนเพ่ือใช้ในกำรประเมินค่ำจ้ำงแรงงำน 
  นโยบำยที่ 8 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัย
และพัฒนำ และนวัตกรรม 
   8.2 เร่งเสริมสร้ำงสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบกำรเรียนกำรสอนที่เชื่อมโยง
ระหว่ำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์ และคณิตศำสตร์ กำรผลิตก ำลังคนในสำขำที่ขำดแคลน 
กำรเชื่อมโยงระหว่ำงกำรเรียนรู้กับกำรท ำงำน กำรให้บุคลำกรด้ำนกำรวิจัยของภำครัฐสำมำรถไปท ำงำน 
ในภำคเอกชน และกำรให้อุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดย่อมมีช่องทำงได้เทคโนโลยี  โดยควำมร่วมมือ
จำกหน่วยงำนและสถำนศึกษำภำครัฐ 
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  นโยบำยที่ 9 กำรรักษำควำมม่ันคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์
กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงย่ังยืน    
   9.5 เร่งรัดกำรควบคุมมลพิษทั งทำงอำกำศ ขยะ และน  ำเสีย ที่เกิดจำกกำรผลิต และ
บริโภค เพ่ือสร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชำชน โดยให้ควำมส ำคัญในกำรเร่งรัดแก้ไขปัญหำกำร
จัดกำรขยะเป็นล ำดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกกำรคัดแยกขยะเพ่ือน ำกลับมำใช้ใหม่ให้มำกที่สุดเร่งก ำจัดขยะมูล
ฝอยตกค้ำงสะสมในสถำนที่ก ำจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพ้ืนที่ใดที่สำมำรถจัดกำรขยะ
มูลฝอยโดยกำรแปรรูปเป็นพลังงำน ก็จะสนับสนุนให้ด ำเนินกำร ส่วนขยะอุตสำหกรรมนั้น จะวำงระเบียบ
มำตรกำรกำรบริหำรจัดกำรเป็นพิเศษ โดยก ำหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสำหกรรมที่สร้ำงขึ้นอย่ำงถูกต้องตำม
มำตรฐำนและให้แยกเป็นสัดส่วนจำกบ่อขยะชุมชน ส ำหรับขยะของเสียอันตรำยขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะ
ติดเชื้อจะพัฒนำระบบก ำกับติดตำมตรวจสอบและเฝ้ำระวังไม่ให้มีกำรลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดกำรสำรเคมีโดยลด
ควำมเสี่ยงและอันตรำยที่เกิดจำกกำรรั่วไหล และกำรเกิดอุบัติเหตุให้ควำมส ำคัญในกำรจัดกำรอย่ำงครบวงจร 
และใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยและกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเด็ดขำด   
  นโยบำยที่ 10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกัน 
ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบในภำครัฐ   
     10.1 ปรับปรุงระบบรำชกำรในด้ำนองค์กรหรือหน่วยงำนภำครัฐทั งในระดับ 
ประเทศ ภูมิภำค และท้องถิ่น ทบทวนกำรจัดโครงสร้ำงหน่วยงำนภำครัฐที่มีอ ำนำจหน้ำที่ซ้ ำซ้อนหรือ 
ลักลั่นกันหรือมีเส้นทำงกำรปฏิบัติงำนที่ยืดยำว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติรำชกำรให้ทันสมัย โดยน ำเทคโนโลยีมำใช้ 
แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สำมำรถบริกำรประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนจัดระบบ
อัตรำก ำลังและปรับปรุงค่ำตอบแทนบุคลำกรภำครัฐให้เหมำะสมและเป็นธรรม ยึดหลักกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแบบใหม่กำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในฐำนะที่เป็น
ศูนย์กลำง และกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำรเพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นวำงใจในระบบรำชกำร        
ลดต้นทุนด ำเนินกำรของภำคธุรกิจเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขันกับนำนำประเทศ และกำรรักษำบุคลำกร
ภำครัฐที่มีประสิทธิภำพไว้ในระบบรำชกำร โดยจะด ำเนินกำรตั้งแต่ระยะเฉพำะหน้ำไปตำมล ำดับควำม
จ ำเป็น และตำมทีก่ฎหมำยเอื้อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
   10.5 ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส ำนึกในกำรรักษำศักดิ์ศรีของควำมเป็นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่
มีประสิทธิภำพ เพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดับอย่ำง
เคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ที่ไม่จ ำเป็น สร้ำงภำระแก่ประชำชนเกินควร หรือ
เปิดช่องโอกำสกำรทุจริต เช่น ระเบียบกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง กำรอนุญำต อนุมัติ และกำรขอรับบริกำรจำกรัฐ ซึ่งมี
ขั้นตอนยืดยำวใช้เวลำนำน ซ้ ำซ้อน และเสียค่ำใช้จ่ำยทั้งของภำครัฐและประชำชน   
   10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมำยเพื่อให้ครอบคลุมกำรป้องกันและปรำบปรำม กำร
ทุจริตประพฤติมิชอบ และกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภำครัฐทุกระดับ โดยถือว่ำเรื่องนี้เป็นวำระส ำคัญ
เร่งด่วนแห่งชำติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในกำรปฏิรูปทุกด้ำนทั้งจะเร่งรัดกำรด ำเนินกำรต่อผู้กระท ำกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในด้ำนวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริกำรมีโอกำสประเมินระดับควำมน่ำเชื่อถือ
ของหน่วยงำนของรัฐ และเปิดเผยผลกำรประเมินต่อประชำชน ทั้งจะน ำกรณีศึกษำที่เคยเป็นปัญหำ เช่น 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรร่วมทุน กำรใช้จ่ำยเงินภำครัฐ กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติโดยมิชอบ กำรใช้
ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ กำรมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค ำวินิจฉัยขององค์กร ต่ำง ๆ เป็น
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บรรทัดฐำนแล้วมำเป็นบทเรียนให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในกำร
ปฏิบัติรำชกำร 
 
 5. นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2558-2564)   
  นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ ก ำหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในกำรด ำเนินกำรด้ำนควำมมั่นคง    
ของภำครัฐในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบำยเสริมสร้ำงควำมมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชำติ
และส่วนที่ 2 นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติทั่วไป โดยก ำหนดกรอบควำมคิดหลักจำกกำรก ำหนดนโยบำย        
ได้ค ำนึงถึงค่ำนิยมหลักของชำติ 12 ประกำร ดังนี้   
   วิสัยทัศน์ “ชำติมีเสถียรภำพและเป็นปึกแผ่น ประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิต ประเทศ            
มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องปลอดภัยจำกภัยคุกคำมข้ำมพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติกำรณ์ มีบทบำทเชิงรุก          
ในประชำคมอำเซียนและด ำเนินควำมสัมพันธ์กับนำนำประเทศอย่ำงมีดุลยภำพ”  
   นโยบำยควำมม่ันคงที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรมี ดังนี   
    ส่วนที่ 1 นโยบำยส ำคัญเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชำติ (ศธ. เป็นหน่วยหลัก) 
เกี่ยวข้องใน 3 นโยบำย  
     นโยบำยที่ 1 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.1) เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  
     นโยบำยที่ 2 สร้ำงควำมเป็นธรรม ควำมปรองดอง และควำมสมำนฉันท์ในชำติ 
2.4) ส่งเสริมให้ประชำชนเกิดควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชำติ อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข มีควำมรัก ควำมภำคภูมิใจ    
ในควำมเป็นชำติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  
     นโยบำยที่  3 ป้องกันและแก้ไขกำรก่อควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
3.3) เสริมสร้ำงสันติสุขและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนโดยใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนเป็นพลัง         
ในกำรเข้ำถึงประชำชน  
 
 6. นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์)  
  นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) มีสำระส ำคัญ 
ดังนี้  
  1. น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 
มำขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรศึกษำให้เกิดเป็นรูปธรรม เพรำะพระรำชปณิธำนของพระองค์ท่ำน ถือเป็นพรอันสูงสุด 
และมอบเป็นนโยบำย เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนแก่หน่วยงำนในสังกัด 
  2. กำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี 
   กระทรวงศึกษำธิกำรจะด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
ภำยใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศำสตร์ชำติเป็นจุดเน้นด้ำนกำรศึกษำ 
ที่จะด ำเนินกำร 6 ด้ำน คือ  
    1) ควำมมั่นคง  
    2) กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
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    3) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  
    4) กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม  
    5) กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    6) กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
  3. จุดเน้นส ำคัญ นโยบำย แนวทำงหลักกำรด ำเนินงำนและโครงกำรส ำคัญของกระทรวง 
ศึกษำธิกำร 
   นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มอบจุดเน้นเชิง
นโยบำย แนวทำงกำรด ำเนินงำน และโครงกำรส ำคัญของกระทรวงศึกษำธิกำรโดยยึดกรอบยุทธศำสตร์ชำติ 
6 ด้ำนเป็นหลักในกำรด ำเนินกำรให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
   1. ด้ำนควำมม่ันคง 
    แนวทำงหลัก  
     1.1 พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน 
       1.1.1 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลัก น้อมน ำพระรำชปณิธำนและ
พระรำชกระแสด้ำนกำรศึกษำ พัฒนำหลักสูตร กำรเรียนกำรสอนวิชำที่มีเนื้อหำเกี่ยวประวัติศำสตร์และ
สถำบันพระมหำกษัตริย์ 
       1.1.2 พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน เพ่ือควำมปรองดองและสมำนฉันท์ เช่น 
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
     1.2 กำรบริหำรจัดกำร 
      1.2.1 กำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพ้ืนที่ชำยขอบ/ชำยแดน 
      1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
   2. ด้ำนกำรผลิต พัฒนำก ำลังคนและสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
    แนวทำงหลัก : ผลิต พัฒนำก ำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ 
     2.1 กำรยกระดับมำตรฐำน พัฒนำหลักสูตร สื่อ และครูด้ำนภำษำ 
      2.1.1 ยกระดับวิชำภำษำอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถำนศึกษำสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงต่อเนื่อง และสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร            
กำรอำชีวศึกษำ โดยจัดท ำ Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภำษำอังกฤษ ส ำหรับนักเรียน
อำชีวศึกษำ และกำรอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของประชำชนในรูปแบบ
ต่ำงๆ อำทิ หลักสูตรภำษำอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่ำงๆ ที่หลำกหลำย  
      2.1.2 พัฒนำวิชำภำษำจีน โดยหลักกำรเดียวกับวิชำภำษำอังกฤษ โดยปี 2560 
จะด ำเนินกำรเป็นกลุ่มเล็กโดยกำรสนับสนุนของสถำนทูตสำธำรณรัฐประชำชนจีน 
      2.1.3 ขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ (STEM Education) เพ่ือแก้ปัญหำ
ขำดแคลนบุคลำกรสำยวิทยำศำสตร์ของประเทศ 
     2.1.4 พัฒนำโรงเรียนวิทยำศำสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพ
กำรแข่งขัน 
     2.2 ผลิตก ำลังคนรองรับ New S-Curve โดยสำนพลังประชำรัฐด้ำนกำรศึกษำและ 
จัดกำรศึกษำทวิภำคีอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้สถำนกำรณ์จริงจำกสถำนประกอบกำรและชุมชน “ปรับโรงงำน 
เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษำได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับกำรฝึกทักษะกำรท ำงำนร่วมกับ
ผู้อื่น เพื่อให้มีสมรรถนะท่ีเป็นไปตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร  
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     2.3 ปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอน เร่งรัดกำรพัฒนำอำจำรย์  เพ่ือผลิต
นวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 10 อุตสำหกรรมใหม ่
   3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
    แนวทำงหลัก 
     3.1 กำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
      3.1.1 กำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย 
        1) กระทรวงศึกษำธิกำร รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบำล 1ถึงระดับชั้น
อนุบำล 3 (เด็กอำยุ 3 - 5 ปี) และจัดท ำมำตรฐำนผู้เรียน ครู สถำนศึกษำและผู้บริหำรเพ่ือประกันคุณภำพให้แก่เด็ก
ปฐมวัยทุกสังกัด 
        2) หน่วยงำนอ่ืน อำทิ กระทรวงมหำดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
      3.1.2 กำรส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
        1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นกำรพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก 
เยำวชน และต่อยอดกำรสร้ำงควำมดี ซึ่งโมเดลกำรสร้ำงควำมดีมีหลำยทำงทั้งกระบวนกำรลูกเสือ-เนตรนำรี 
รวมทั้งรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงกำรยุวทูตควำมดี 
        2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดกำรโกง ควำมไม่ซื่อสัตย์” 
      3.1.3 กำรพัฒนำ ปรับปรุงหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน  
        1) หลักสูตรมีควำมยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
        2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิม 3 วิชำ ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชำ
ภูมิศำสตร์ ICT และ Design and Technology โดยวิชำ ICT และ Design and Technology เป็นกำรสนับสนุน
ช่วยเหลือจำกประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกำ 
        3) แก้ไขปัญหำอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมกำรอ่ำนโดยเฉพำะ
กำรอ่ำนให้เด็กอนุบำลฟังและกำรปรับปรุงห้องสมุด 
        4) เน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรคิดวิเครำะห์ตำมรูปแบบ Active 
Learning ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ เป็นกิจกรรม/ วิธีกำรย่อย 
รวมทั้งกำรรองรับผลกำรทดสอบ PISA และ STEM Education 
      3.1.4 กำรวัดและประเมินผล  
        1) กำรวำงแผนกำรประเมินผลนักเรียนนำนำชำติ (PISA) เพ่ือให้ผล
คะแนนสูงขึ้น 
        2) กำรประเมินผล O - Net ในวิชำสังคมศึกษำให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เป็นผู้ประเมิน ส ำหรับวิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ให้สถำบัน
ส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 
        3) กำรออกข้อสอบวิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ด ำเนินกำรในรูป
คณะท ำงำนออกข้อสอบ 
      3.2 กำรผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
        3.2.1 กำรสรรหำครู  
         1) โครงกำรผลิตครูเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น มอบให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นหน่วยงำนหลักด ำเนินกำรสรรหำครู 
(กำรผลิต รูปแบบกำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรติดตำมพร้อมกำรพัฒนำ) 
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        2) เปิดโอกำสให้คนเก่งมำเป็นครู 
      3.2.2 ปรับเกณฑ์กำรประเมินวิทยฐำนะครูให้เป็นกำรเชื่อมโยงกับกำรเรียนกำรสอน
เพ่ือให้ครูอยู่ในห้องเรยีน 
      3.2.3 กำรพัฒนำครู กำรอบรมครู 
       1) หลักสูตรในกำรอบรมครูให้มีควำมเชื่อมโยงกับกำรได้รับวิทยฐำนะและ
กำรได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับกำรอนุมัติ/เห็นชอบ รวมทั้งกำรพัฒนำ
ครูด้วยระบบ TEPE Online 
       2) หน่วยด ำเนินกำร ให้หน่วยงำนกลำงในกำรพัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ได้แก่ สถำบันอุดมศึกษำ มหำวิทยำลัย และสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และกำรลดควำมเหลื่อมล  ำทำงกำรศึกษำ 
       แนวทำงหลัก : โอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
      4.1 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำโดยยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำ   
ที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือและพัฒนำเป็นพิเศษอย่ำงเร่งด่วน ( ICU) รวมทั้งกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำง  
No Child Left Behind คือ จัดท ำข้อมูลเพ่ือส่งต่อผู้เรียน กำรป้องกัน กำรติดตำมเด็กออกกลำงคันโดยชุมชน 
ผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีควำมจ ำเป็นและต้องกำรเป็นพิเศษ  
    4.2 เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณำกำรเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือกำรศึกษำให้สำมำรถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบเครือข่ำย ด้ำนระบบข้อมูล
สำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ ด้ำนสื่อและองค์ควำมรู้ รวมถึงกำรพัฒนำบุคลำกรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำง
สร้ำงสรรค์และรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง  
    4.3 จัดระบบกำรคัดเลือกเข้ำเรียนมหำวิทยำลัย (Admission) เพ่ือสร้ำงควำมเท่ำ
เทียมในกำรใช้สิทธิ์เข้ำศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำผ่ำนระบบ Clearing-House 
   5. ด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตประชำชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    แนวทำงหลัก : พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน 
     1. โครงกำรธนำคำรขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะน ำกลับมำใช้
ประโยชน์ 
     2. กำรสร้ำงจิตส ำนึกกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เช่น โรงเรียนตำมพระรำชด ำริ : ต้นแบบกำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อม 
     3. หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยำยผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ 
   6. ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร 
    แนวทำงหลัก : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
     6.1 เรื่องกฎหมำย 
       เตรียมควำมพร้อมเกี่ยวกับกฎหมำยกำรศึกษำ เพ่ือรองรับร่ำงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... 
จ ำนวน 12 ฉบับ ดังนี้ 
      6.1.1 กฎหมำยหลัก 
        1) พ.ร.บ. กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. .... 
        2) พ.ร.บ. กองทุนช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. .... 
        3) พ.ร.บ. ปฏิรปูกำรศึกษำ : จัดตั้งคณะกรรมกำรให้แลว้เสร็จภำยใน 60 วนั 
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      6.1.2 กฎหมำยรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปกำรศึกษำ 
        1) พ.ร.บ. ระเบียบบรหิำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
        2) พ.ร.บ. สภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
        3) พ.ร.บ. ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
        4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐำนะและเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรครู 
        5) พ.ร.บ. กำรอุดมศึกษำ พ.ศ. .... 
        6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
        7) พ.ร.บ. กำรศึกษำตลอดชีวิต พ.ศ. .... 
        8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. .... 
        9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนำครู พ.ศ. ....  
     6.2 ปรับปรุงระบบกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     6.3 กำรจัดตั งกระทรวงอุดมศึกษำ ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
     6.4 กำรขับเคลื่อนนโยบำยระดับพื นที่ ให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด เป็นฐำนในกำรขับเคลื่อนนโยบำยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
     6.5 บริหำรจัดกำรโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนำดเล็ก 
 

 7. แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษำธิกำร  
 

   วิสัยทัศน์  
    มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมสุขในสังคม 
   พันธกิจ 
    1. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทสู่สำกล 
    2. เสริมสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม 
    3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล 
   ยุทธศำสตร์  
    1. พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
    2. ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    3. ยุทธศำสตร์ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร 
ของกำรพัฒนำประเทศ 
    4. ยุทธศำสตร์ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง  
ตลอดชีวิต 
    5. ยุทธศำสตร์ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
 6. ยุทธศำสตร์ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม         
ในกำรจัดกำรศึกษำ   
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 8. สำระส ำคัญของแผนงำนบูรณำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
   แผนงำนบูรณำกำรเป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศำสตร์และนโยบำยเรื่องส ำคัญเร่งด่วนของรัฐบำล 
ที่มีกำรด ำเนินงำนหลำยหน่วยงำน ตั้งแต่ 2 หน่วยงำนขึ้นไปให้บรรลุผลส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ คุ้มค่ำ 
ไม่ซ้ ำซ้อนกัน  และมุ่งหมำยให้แผนงำนบูรณำกำรท ำหน้ำที่เชื่อมโยงภำรกิจ เป้ำหมำย และวัตถุประสงค์กำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้มีควำมสอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน และมีตัวชี้วัดร่วมกัน โดยมีหน่วยงำน
เจ้ำภำพหลักเป็นผู้รับผิดชอบ และมีนำยกรัฐมนตรี/รองนำยกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมำย เป็นผู้ ก ำกับ ดูแล 
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม มีควำมชัดเจนของขอบเขต เป้ำหมำย ตัวชี้วัด      
แนวทำงกำรด ำเนินงำน และหน่วยด ำเนินงำนตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนด  
 กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ก ำหนดให้มีแผนงำนบูรณำกำร จ ำนวน 
29 เรื่อง ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร และได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 
9 แผนงำนบูรณำกำร 11 เป้ำหมำย 16 โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต 33 กิจกรรมหลัก 86 โครงกำรย่อย 
งบประมำณ รวม 38,680.2093 ล้ำนบำท จ ำแนกรำยแผนงำนบูรณำกำร ดังนี้ 
  1. แผนงำนบูรณำกำรสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์ ผู ้ก ำกับแผนงำนฯ :  
รองนำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) หน่วยงำนเจ้ำภำพ : ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ในส่วนของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร มีโครงกำรที่เกี่ยวข้องจ ำนวน 1 โครงกำร งบประมำณรวม 3.3210 ล้ำน
บำท (หน่วยที่รับผิดชอบหลัก : สคบศ.)   
    2. แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ผู้ก ำกับแผนงำนฯ :  
รองนำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) หน่วยงำนเจ้ำภำพ : ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ในส่วนของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร มีโครงกำรที่เกี่ยวข้องจ ำนวน 44 โครงกำร งบประมำณรวม 310.2464 ล้ำนบำท  
(หน่วยที่รับผิดชอบหลัก : สปศ.จชต., ศปบ.จชต., สช., กศน.) 
   3. แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด  ผู้ก ำกับ
แผนงำนฯ : รองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ เครืองำม) หน่วยงำนเจ้ำภำพ : กระทรวงยุติธรรม ในส่วนของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร มีโครงกำรที่เกี่ยวข้องจ ำนวน 2 โครงกำร งบประมำณรวม 10.8083 
ล้ำนบำท (หน่วยที่รับผิดชอบหลัก : สสก.) 
   4. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล ผู้ก ำกับแผนงำนฯ  : รองนำยกรัฐมนตรี     
(พลอำกำศเอก ประจิณ จั่นตอง) หน่วยงำนเจ้ำภำพ : กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในส่วนของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร มีโครงกำรที่เกี่ยวข้องจ ำนวน 1 โครงกำร งบประมำณรวม 113.6691 
ล้ำนบำท  (หน่วยที่รับผิดชอบหลัก : กศน.) 
    5. แผนงำนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม ผู้ก ำกับแผนงำนฯ : รองนำยกรัฐมนตรี  
(พลอำกำศเอก ประจิณ จั่นตอง) หน่วยงำนเจ้ำภำพ : ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ
ทบวง (ส ำนักงำน คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ, ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชำติ) ในส่วนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร มีโครงกำรที่เกี่ยวข้องจ ำนวน 6 โครงกำร 
งบประมำณ รวม 3.5749 ล้ำนบำท (หน่วยที่รับผิดชอบหลัก : สถำบันพัฒนำกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยภำคใต้ กศน.ภำคใต้ สงขลำ, กศน., สกก., สคบศ., ศทก., สนย.) 
  6. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัย ผู้ก ำกับแผนงำนฯ : รองนำยกรัฐมนตรี  
(พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนำศัย) หน่วยงำนเจ้ำภำพ : กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
ในส่วนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร มีโครงกำรที่เกี่ยวข้องจ ำนวน 4 โครงกำร งบประมำณ รวม 
4,780.9809 ล้ำนบำท  (หน่วยที่รับผิดชอบหลัก : สช., กศน.) 
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   7. แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้ก ำกับ
แผนงำนฯ : รองนำยกรัฐมนตรี (พลอำกำศเอก ประจิณ จั่นตอง) หน่วยงำนเจ้ำภำพ :  กระทรวงศึกษำธิกำร 
ในส่วนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร มีโครงกำรที่เกี่ยวข้องจ ำนวน 26 โครงกำร งบประมำณ รวม 
33,449.1291 ล้ำนบำท (หน่วยที่รับผิดชอบหลัก : ศธภ.15 เชียงใหม่, ศธภ., ศธจ., สช., กศน., ศทก., สต., 
สนย.) 
   8. แผนงำนบูรณำกำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ ่งแวดล้อม  ผู ้ก ำกับแผนงำนฯ :  
รองนำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) หน่วยงำนเจ้ำภำพ : กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ในส่วนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร มีโครงกำรที่เกี่ยวข้องจ ำนวน 1 โครงกำร 
งบประมำณ รวม 14.8480 ล้ำนบำท (หน่วยที่รับผิดชอบหลัก : กศน.) 
  9. แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ผู้ก ำกับแผนงำนฯ           
: รองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ เครืองำม) หน่วยงำนเจ้ำภำพ : หน่วยงำนอิสระของรัฐ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ) ในส่วนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร มีโครงกำรที่
เกี่ยวข้องจ ำนวน 1 โครงกำร งบประมำณ รวม 2.7414 ล้ำนบำท (หน่วยที่รับผิดชอบหลัก : สสก.) 
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 สรุปสำระส ำคัญประกอบกำรขับเคลื่อนโครงกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรภำยใต้ 9 แผนงำนบูรณำกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 

  1. แผนงำนบูรณำกำรสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สป.ศธ. 
เป้ำหมำย แนวทำงกำร

ด ำเนินงำน 
ตัวชี วัดของแนวทำง 

กำรด ำเนินงำน 
โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต กิจกรรมหลัก/ โครงกำรย่อย/ หน่วยที่รับผิดชอบหลัก/

งบประมำณ 
     
เป้ำหมำยที่ 1 สังคมมี
ควำมสมำนฉันท์ ผู้เห็น
ต่ำงทำงควำมคิดของ
คนในชำติสำมำรถอยู่
ร่วมกันได้อย่ำงสันติ 
ร่วมกันสร้ำงควำมรัก 
ควำมสำมัคคี เพ่ือ
น ำไปสู่ควำมมั่นคง 
ของชำติและประโยชน์
สุขของประชำชน   

ที่ 1.1.1 กำรรับรู้เข้ำใจ
ปัญหำและกำรเสริม 
สร้ำงกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน  
  
 

ตัวชี้วัดที่ 1 ประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำยรับรู้เข้ำใจ
ปัญหำและมีส่วนร่วม 
กำรด ำเนินกำรเสริมสร้ำง 
ควำมปรองดองและ
สมำนฉันท์ ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 
 

โครงกำรสร้ำงควำม
ปรองดองและสมำนฉันท์ 

กิจกรรมหลัก : กำรส่งเสริมเวทีกำรเรียนรู้เพื่อควำมปรองดองและ
สมำนฉันท์  
โครงกำรย่อย  (1 โครงกำร 3.3210 ลบ.) 
1. โครงกำรฝึกอบรมผู้บริหำรกำรศึกษำและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
เพ่ือขับเคลื่อนกำรสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์ลงสู่ 
กำรปฏิบัติในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด (สคบศ. 3.3210 ลบ.) 

2. แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สป.ศธ. 
เป้ำหมำยที่ 3 
ประชำชนในพื้นท่ี
กลุ่มเป้ำหมำยมีโอกำส
ทำงกำรศึกษำ และมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
หลักศำสนำที่ถูกต้อง 
สำมำรถด ำเนินชีวิต 

ที่ 3.1.1 พัฒนำ
กำรศึกษำ 

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของ
กลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับ 
กำรบริกำรทำงกำรศึกษำ 
ที่ได้มำตรฐำนของ
กระทรวงศึกษำธิกำร
เพ่ิมข้ึน 
 

โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะ
กิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

กิจกรรมหลัก : โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษ 
เฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (44 โครงกำรย่อย 310.2464 ลบ.) 
โครงกำรย่อย (19 โครงกำร 97.7525 ลบ.) 
1. โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ (สปศ.จชต., ศปบ.จชต. 97.7525 ลบ.) 
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2. แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สป.ศธ. 
เป้ำหมำย แนวทำงกำร

ด ำเนินงำน 
ตัวชี วัดของแนวทำง 

กำรด ำเนินงำน 
โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต กิจกรรมหลัก/ โครงกำรย่อย/ หน่วยที่รับผิดชอบหลัก/

งบประมำณ 
ร่วมกันได้อย่ำงปกติสุข 
ในสังคมท่ีมีควำม
หลำกหลำยทำง
วัฒนธรรม 

   กิจกรรมหลัก : สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชน 
ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้  
โครงกำรย่อย (13 โครงกำร 166.7532 ลบ.) 
1. โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (สช. 166.7532 ลบ.) 
กิจกรรมหลัก : จัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
โครงกำรย่อย  (12 โครงกำร 45.7407 ลบ.) 
1. โครงกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยใน
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (กศน. 45.7407 ลบ.) 

3. แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สป.ศธ. 
เป้ำหมำยที่ 1 เด็ก 
เยำวชน ผู้ใช้แรงงำน 
และประชำชน ได้รับ
กำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
และป้องกันยำเสพติด 
หมู่บ้ำน/ชุมชน พื้นที่
เป้ำหมำยมีกำรป้องกัน 
และแก้ไขปัญหำ 
ยำเสพติด  

ที ่1.1.1 สร้ำง
ภูมิคุ้มกันและป้องกัน
ยำเสพติด 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 กลุ่มเป้ำหมำย/
เป้ำหมำยที่หน่วยงำน
ก ำหนดได้รับกำรสร้ำง
ภูมิคุ้มกันยำเสพติด  
ไม่น้อยกว่ำ 9,092,000 คน  
 

โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
และป้องกันยำเสพติด 

กิจกรรมหลัก : กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ  
โครงกำรย่อย ( 2 โครงกำร สสก. 10.8083 ลบ.) 
1. โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE) (สสก.) 
2. โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ (สสก.) 
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4. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สป.ศธ. 

เป้ำหมำย แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
ตัวชี วัดของแนวทำง 

กำรด ำเนินงำน 
โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต 

กิจกรรมหลัก/ โครงกำรย่อย/หน่วยที่รับผิดชอบหลัก/
งบประมำณ 

เป้ำหมำยที่ 1 เพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถทำง
เศรษฐกิจและสร้ำง
ควำมเท่ำเทียมทำง
สังคมด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ที ่1.1.3 ให้ควำมรู้และ
เพ่ิมทักษะด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่
ประชำชนและผู้ท ำงำน
ทุกสำขำอำชีพเพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ตัวชี้วัดที ่1 ประชำชน 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
ทักษะในกำรใช้เทคโนโลยี
เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
5 
 

โครงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

กิจกรรมหลัก : กำรพัฒนำเครือข่ำยเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชน 
ในระดับต ำบล 
โครงกำรย่อย  (1 โครงกำร 104.5593 ลบ.) 
1. โครงกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล (กศน. 104.5593 ลบ.) 

5. แผนงำนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สป.ศธ. 
เป้ำหมำยที่ 3 วิจัย
และพัฒนำเพ่ือสร้ำง/
สะสมองค์ควำมรู้ที่มี
ศักยภำพ 

ที ่3.1.1 วิจัยพื้นฐำนเพ่ือ
สร้ำง/สะสมองค์ควำมรู้
ทำงด้ำนวิชำกำรเชิงลึก 
ที่มีศักยภำพตำมสำขำ
กำรวิจัย รวมถึงด้ำน
สังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม 
และจริยธรรม 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 โครงกำรวิจัย 
ที่แล้วเสร็จสำมำรถ 
ยื่นตีพิมพ์ระดับชำติ และ
นำนำชำติ ร้อยละ 50 
 

โครงกำรวิจัยเพื่อสร้ำง 
องค์ควำมรู้สู่กำรพัฒนำ
กำรศึกษำ 

กิจกรรมหลัก : งำนวิจัยและพัฒนำ  
โครงกำรย่อย  (3 โครงกำร 0.7029 ลบ.) 
1. โครงกำรวิจัยกำรพัฒนำกิจกรรมกำรศึกษำตลอดชีวิตเพ่ือ 
สร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุในเขตภำคใต้ตอนบน (สถำบัน
พัฒนำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยภำคใต้  
กศน. สงขลำ 0.3070 ลบ.) 
2. โครงกำรวิจัยกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำร 4 M ที่ส่งผลต่อ
ควำมส ำเร็จของหน่วยลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดในโรงเรียน 
(สกก. 0.24770) 
3. กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรวิจัยของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (สนย. 0.1482 ลบ.) 
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5. แผนงำนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สป.ศธ. 

เป้ำหมำย แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
ตัวชี วัดของแนวทำง 

กำรด ำเนินงำน 
โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต 

กิจกรรมหลัก/ โครงกำรย่อย/หน่วยที่รับผิดชอบหลัก/
งบประมำณ 

 ที ่3.2.1 วิจัยประยุกต์
เชิงลึกหรือต่อยอดเพ่ือ
น ำไปใช้แก้ไขปัญหำ 
กำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 โครงกำรวิจัย 
ที่สำมำรถก ำหนดแนวทำง
น ำไปต่อยอดเชิงลึกหรือ
น ำไปใช้แก้ไขปัญหำกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ร้อยละ 50 
 

โครงกำรวิจัยเพ่ือสร้ำง 
องค์ควำมรู้สู่กำรพัฒนำ
กำรศึกษำ 

กิจกรรมหลัก : ผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้สู่ 
กำรพัฒนำกำรศึกษำ 
โครงกำรย่อย  (2 โครงกำร 1.6240 ลบ.) 
1. โครงกำรวิจัยกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้เพ่ือกำรจัดกำรศึกษำตำม
อัธยำศัยของชุมชนท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรำ (กศน. 0.7540 ลบ.) 
2. โครงกำรวิจัยผลกระทบกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรกำรพัฒนำ
สมรรถนะครูประจ ำกลุ่มสำระคณิตศำสตร์ระดับประถมศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในศตวรรษ 
ที่ 21 ของสถำบันพัฒนำครูคณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(สคบศ. 0.8700 ลบ.) 

เป้ำหมำยที่ 4 พัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน และ
ปัจจัยเอื้อที่สนับสนุน
กำรวิจัยและนวัตกรรม 

ที ่4.3.1 พัฒนำบุคลำกร
วิจัยและนวัตกรรม 

ตัวชี้วัดที่ 1 กำรจ้ำงงำน
ใหม่ของบุคลำกรวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
10 ต่อปี 
 

โครงกำรพัฒนำระบบ
มำตรฐำนคุณภำพงำนวิจัย
และผลิตบุคลำกรด้ำนวิจัย 

กิจกรรมหลัก : สร้ำงศักยภำพและควำมสำมำรถนักวิจัย 
โครงกำรย่อย  (1 โครงกำร 1.2480 ลบ.) 
1. โครงกำรวิจัยกำรพัฒนำรูปแบบนวัตกรรมกำรสร้ำงสรรค์สื่อ 
กำรเรียนกำรสอนสมัยใหม่โดยใช้ระบบสำรบรรณฐำนข้อมูลสื่อ
ดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ร่วมกับบูรณำกำรเทคโนโลยีมัลติมีเดียชั้นสูง 
(ศทก. 1.2480 ลบ.) 
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6. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สป.ศธ. 

เป้ำหมำย แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
ตัวชี วัดของแนวทำง 

กำรด ำเนินงำน 
โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต 

กิจกรรมหลัก/ โครงกำรย่อย/หน่วยที่รับผิดชอบหลัก/
งบประมำณ 

เป้ำหมำยที่ 1 คนไทย
มีศักยภำพตลอด 
ช่วงวัย 
 

ที ่1.1.1 ส่งเสริมกำรเกิด
อย่ำงมีคุณภำพและ 
กำรมีพัฒนำกำรสมวัย 

ตัวชี้วัดที่ 1 เด็กท่ีมี
พัฒนำกำรสมวัย  
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 
 

โครงกำรพัฒนำคน 
ตลอดช่วงวัย 

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตนักเรียนโรงเรียน
เอกชนระดับปฐมวัย 
โครงกำรย่อย  (1 โครงกำร  1,782.8950 ลบ.) 
1. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตนักเรียนโรงเรียน
เอกชนระดับปฐมวัย (อำหำรเสริม (นม)/อำหำรกลำงวัน) 
(สช. 1,782.8950 ลบ.) 

 ที่ 1.1.2 สนับสนุน
กำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
ให้ควำมรู้และทักษะชีวิต 
(เด็กวัยเรียน 5 – 14 ปี) 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 เด็กไทยมี IQ 
เฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ 100 และ 
มี EQ ไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์
มำตรฐำน ร้อยละ 70 
 

โครงกำรพัฒนำคน 
ตลอดช่วงวัย   

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตนักเรียนโรงเรียน
เอกชนระดับประถมศึกษำ 
โครงกำรย่อย  (1 โครงกำร  2,983.8511  ลบ.) 
1. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตนักเรียนโรงเรียน
เอกชนระดับประถมศึกษำ (อำหำรเสริม (นม)/อำหำรกลำงวัน) 
(สช. 2,983.8511  ลบ.) 

 ที่ 1.1.4 พัฒนำทักษะ
และสมรรถนะอย่ำง
ต่อเนื่อง (วัยแรงงำน  
15 – 59 ปี) 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 85 
ของแรงงำนที่ส ำเร็จ 
กำรฝึกอบรมได้ตำม
มำตรฐำนกำรฝึก 
 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตผู้สูงอำยุ 

กิจกรรมหลัก : โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 
โครงกำรย่อย  (2 โครงกำร กศน. 14.2348 ลบ.) 
1. โครงกำรจัดหลักสูตรกำรดูแลผู้สูงอำยุกระทรวงศึกษำธิกำร  
2. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
เข้มแข็ง  
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7. แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สป.ศธ. 

เป้ำหมำย แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
ตัวชี วัดของแนวทำง 

กำรด ำเนินงำน 
โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต 

กิจกรรมหลัก/ โครงกำรย่อย/หน่วยที่รับผิดชอบหลัก/
งบประมำณ 

เป้ำหมำยที่ 1 ผู้เรียน
ได้รับกำรศึกษำที่มี
คุณภำพ มำตรฐำน  
มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนสูงขึ้น มีทักษะ 
ในกำรคิดวิเครำะห์ 
และกำรเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึง
ตอบสนองควำม
ต้องกำรของคน 
ทุกช่วงวัย และมี
ศักยภำพที่สอดคล้อง
กับทิศทำงกำรพัฒนำ
ประเทศ 
 

ที่ 1.1.1 พัฒนำหลักสูตร 
กระบวนกำรเรียน 
กำรสอน กำรวัดและ
ประเมินผล 

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของ
นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
ผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติ 
ขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  
แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์ 
ร้อยละ 50 ขึน้ไปเพ่ิมขึ้น 
 

โครงกำรปรับปรุงระบบ
กำรเรียนรู้ 

กิจกรรมหลัก : กำรส่งเสริมและพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 
โครงกำรย่อย  ( 1 โครงกำร  12.5254 ลบ.) 
1. โครงกำรแกนน ำเยำวชนกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตำม
บริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/ กลุ่มจังหวัด  
(ศธภ.15 เชียงใหม่ 12.5254 ลบ.) 
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำเอกชน  
โครงกำรย่อย  ( 4 โครงกำร สช. 11.5772 ลบ.) 
1. โครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ 
(STEM Education) (สช. 4.1614 ลบ.) 
2. โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้  
(สช. 1.6361 ลบ.) 
3. โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมในสถำนศึกษำ “โรงเรียน
คุณธรรม” (สช. 3.4139 ลบ.) 
4. โครงกำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนกำรสอนลูกเสือ 
ในสถำนศึกษำ (สช. 2.3658 ลบ.) 

  ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของ
ควำมรู้ควำมสำมำรถของ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
อำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ 
(ร้อยละ 75 ขึน้ไป)   
 

โครงกำรปรับปรุงระบบ
กำรเรียนรู้ 

กิจกรรมหลัก : กำรส่งเสริมและพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้  
โครงกำรย่อย  ( 1 โครงกำร  124.0828 ลบ.) 
1. โครงกำรส่งเสริมเวทีประชำคมเพ่ือกำรจัดท ำรูปแบบและแนวทำง
พัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนกับ
อำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ (สนย., ศธภ., ศธจ. 124.0828 ลบ.) 
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7. แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สป.ศธ. 

เป้ำหมำย แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
ตัวชี วัดของแนวทำง 

กำรด ำเนินงำน 
โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต 

กิจกรรมหลัก/ โครงกำรย่อย/หน่วยที่รับผิดชอบหลัก/
งบประมำณ 

 ที่ 1.1.1 พัฒนำหลักสูตร 
กระบวนกำรเรียน 
กำรสอน กำรวัดและ
ประเมินผล 

ตัวชี้วัดที่ 4 ค่ำคะแนน
เฉลี่ยผลกำรทดสอบ
ควำมสำมำรถพ้ืนฐำน
ระดับชำติ (National 
Test) ของผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษำปีที่ 3 
เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 3) 

โครงกำรปรับปรุงระบบ
กำรเรียนรู้ 

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำเอกชน  
โครงกำรย่อย  ( 1 โครงกำร  1.0431 ลบ.) 
1. โครงกำรกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ 
(สช. 1.0431 ลบ.) 

  ตัวชี้วัดที่ 5 จ ำนวน
รูปแบบ/ชุดเครื่องมือ 
กำรประเมินคุณภำพ
ผู้เรียนและคุณภำพ
กำรศึกษำท่ีได้รับ 
กำรพัฒนำ (5 รูปแบบ/ 
ชุดเครื่องมือ) 
 

โครงกำรปรับปรุงระบบ
กำรเรียนรู้ 

กิจกรรมหลัก : กำรส่งเสริมและพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้  
โครงกำรย่อย  ( 1 โครงกำร  6.7200 ลบ.) 
1. โครงกำรพัฒนำชุดเครื่องมือมำตรฐำนระดับชำติส ำหรับประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็นพลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้น 
(สนย. 6.7200 ลบ.) 

 ที่ 1.2.1 ส่งเสริม 
กำรผลิตและพัฒนำ
คุณภำพครู คณำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของครู 
คณำจำรย์ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่เข้ำรับกำร
พัฒนำให้เป็นผู้สนับสนุน
กำรเรียนรู้ ผู้กระตุน้ 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ   
 

กิจกรรมหลัก : พัฒนำครู กศน.ต้นแบบกำรสอนภำษำอังกฤษเพ่ือ
กำรสื่อสำร 
โครงกำรย่อย  ( 1 โครงกำร  3.3000 ลบ.) 
 1. โครงกำรพัฒนำทักษะครู กศน.ต้นแบบกำรสอนภำษำอังกฤษเพ่ือ
กำรสื่อสำร (กศน. 3.3000 ลบ.) 
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7. แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สป.ศธ. 

เป้ำหมำย แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
ตัวชี วัดของแนวทำง 

กำรด ำเนินงำน 
โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต 

กิจกรรมหลัก/ โครงกำรย่อย/หน่วยที่รับผิดชอบหลัก/
งบประมำณ 

  แรงจูงใจ ผู้สร้ำงแรง
บันดำลใจ ผู้ให้ค ำปรึกษำ 
และชี้แนะ ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนที่ก ำหนดและ
สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ 
ในกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนได้ (ร้อยละ 80) 

 กิจกรรมหลัก : พัฒนำคุณภำพครูโรงเรียนเอกชน 
โครงกำรย่อย  ( 2 โครงกำร  57.9294 ลบ.) 
1. โครงกำรพัฒนำคุณภำพครูโรงเรียนเอกชน  
(สช. 52.5294 ลบ.) 
2. โครงกำรพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร  
(สช. 5.4000 ลบ.)  

 1.2.2 ส่งเสริมกำรผลิต
และพัฒนำก ำลังคน 
ทีส่อดคล้องกับทิศทำง 
กำรพัฒนำของประเทศ 
 

ตัวชี้วัดที่ 4 จ ำนวน
เครือข่ำยภำคประชำสังคม
ในกำรมีส่วนร่วมด้ำนกำร 
จัดกำรศึกษำตำมรูปแบบ
ประชำรัฐเพ่ิมขึ้น (7 เครือข่ำย) 

โครงกำรส่งเสริมกำรผลิต
และพัฒนำก ำลังคน 

กิจกรรมหลัก : กำรส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำ  
โครงกำรย่อย  ( 1 โครงกำร  11.8031 ลบ.) 
1. โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรผลิตและกำรพัฒนำ
ก ำลังคนในระดับจังหวัดตำมรูปแบบประชำรัฐ  
(สนย., ศธภ.11.8031 ลบ.) 

 ที่ 1.3.1 พัฒนำสื่อและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของ
ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย
เข้ำถึงกำรให้บริกำร 
แหล่งเรียนรู้ทำงสื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ
ได้สะดวก รวดเร็ว ทุกสถำนที่ 
ทุกเวลำ เพ่ือกำรเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ 
(ร้อยละ 80) 

โครงกำรพัฒนำสื่อและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
กำรศึกษำ   

กิจกรรมหลัก : กำรพัฒนำสื่อและคลังควำมรู้  
โครงกำรย่อย  ( 1 โครงกำร  18.2377 ลบ.) 
1. โครงกำรศูนย์กลำงกำรให้บริกำรสื่อเพ่ือกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (ศทก. 18.2377 ลบ.) 
กิจกรรมหลัก : กำรพัฒนำสถำนีวิทยุโทรทัศน์เพื่อกำรศึกษำ 
โครงกำรย่อย  ( 1 โครงกำร  13.7036 ลบ.) 
1. โครงกำรพัฒนำสถำนีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือกำรศึกษำ กระทรวง 
ศึกษำธิกำร ETV เป็นสถำนีวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 
(กศน. 13.7036 ลบ.) 
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7. แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สป.ศธ. 

เป้ำหมำย แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
ตัวชี วัดของแนวทำง 

กำรด ำเนินงำน 
โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต 

กิจกรรมหลัก/ โครงกำรย่อย/หน่วยที่รับผิดชอบหลัก/
งบประมำณ 

 ที่ 1.3.1 พัฒนำสื่อและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 

ตัวชี้วัดที่ 2 จ ำนวน
ฐำนข้อมูลรำยบุคคลด้ำน
กำรศึกษำของประเทศ 
ที่เป็นปัจจุบันสำมำรถ
เชื่อมโยงและใช้ข้อมูล
ระหว่ำงหน่วยงำนได้ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เพ่ิมข้ึน (5 ฐำนข้อมูล) 
 

โครงกำรพัฒนำสื่อและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
กำรศึกษำ 

กิจกรรมหลัก : กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกระทรวงศึกษำธิกำร 
โครงกำรย่อย  ( 1 โครงกำร 29.1760  ลบ.) 
โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล 
1. โครงกำรจัดเก็บทะเบียนประวัติผู้เรียนและบุคลำกรในสังกัด 
(ศทก. 29.1760  ลบ.) 
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนำระบบข้อมูลทำงกำรศึกษำ
เอกชน 
โครงกำรย่อย  ( 1 โครงกำร 16.1348  ลบ.)  
1. โครงกำรพัฒนำระบบศูนย์กลำงบูรณำกำรข้อมูลทะเบียน
โรงเรียนและประวัติผู้เรียน ครู บุคลำกรโรงเรียนเอกชน 
(สช. 16.1348  ลบ.)  

  ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของ
สถำนศึกษำท่ีได้รับบริกำร
อินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง 
(ควำมเร็วไม่ต่ ำกว่ำ  
30 Mbps) (ร้อยละ 90) 
 

โครงกำรพัฒนำสื่อและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
กำรศึกษำ 

กิจกรรมหลัก : กำรพัฒนำระบบเครือข่ำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร 
โครงกำรย่อย  ( 1 โครงกำร 260.0100 ลบ.)   
1. โครงกำรบูรณำกำรระบบเครือข่ำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
เพ่ือประโยชน์ในกำรเชื่อมโยงข้อมูลให้มีประสิทธิภำพสูงสุด 
(ศทก. 260.0100 ลบ.)   

 ที่ 1.4.1 ขยำยโอกำส
กำรเข้ำถึงบริกำรทำง  

ตัวชี้วัดที่ 1 สัดส่วนนักเรียน
ปฐมวัย (3 – 5 ปี) ต่อ  

โครงกำรขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 

กิจกรรมหลัก : พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเอกชนระดับปฐมวัย  
โครงกำรย่อย  ( 1 โครงกำร 7.7495 ลบ.)   
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7. แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สป.ศธ. 
เป้ำหมำย แนวทำงกำรด ำเนินงำน ตัวชี วัดของแนวทำง 

กำรด ำเนินงำน 
โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต กิจกรรมหลัก/ โครงกำรย่อย/หน่วยท่ีรับผิดชอบหลัก/

งบประมำณ 
 กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 

ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึง 
และมีคุณภำพ 

ประชำกรกลุ่มอำยุ 3-5 ปี 
เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 82) 

ตลอดชีวิต 1. โครงกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนกำรสอนปฐมวัย 
 (สช. 7.7495 ล้ำนบำท) 
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ  
โครงกำรย่อย  ( 1 โครงกำร 52.9633 ลบ.)   
1. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย 
อนุบำล 1 – 3 (สนย., ศธภ., ศธจ. 52.9633 ลบ.)   

  ตัวชี้วัดที่ 2 จ ำนวนเด็ก
ด้อยโอกำส เด็กพิกำร 
ได้รับโอกำสในกำรเข้ำถึง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
กำรจัดกำรศึกษำวิชำชีพ
และกำรพัฒนำสมรรถภำพ  
ไม่น้อยกว่ำ 400,000 คน 

 โครงกำรขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

กิจกรรมหลัก : ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเอกชนส ำหรับ
เด็กท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ  
โครงกำรย่อย  ( 1 โครงกำร 5.0957 ลบ.)   
1. โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กที่มี 
ควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ (สช. 5.0957 ล้ำนบำท) 
กิจกรรมหลัก : โครงกำรหนึ่งอ ำเภอหนึ่งทุน 
โครงกำรย่อย  ( 1 โครงกำร 847.7820 ลบ.)   
1. โครงกำรหนึ่งอ ำเภอหนึ่งทุน (สต. 847.7820 ลบ.)   

  ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของ
ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย
ได้ใช้บริกำรแหล่งเรียนรู้ 
ที่ได้รับกำรพัฒนำให้ 

โครงกำรขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

กิจกรรมหลัก : Smart ONIE เพ่ือสร้ำง Smart Farmer 
โครงกำรย่อย  ( 1 โครงกำร 116.0687  ลบ.)   
1. โครงกำร Smart ONIE เพ่ือสร้ำง Smart Farmer  
(กศน. 116.0687 ลบ.) 
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7. แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สป.ศธ. 
เป้ำหมำย แนวทำงกำรด ำเนินงำน ตัวชี วัดของแนวทำง 

กำรด ำเนินงำน 
โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต กิจกรรมหลัก/ โครงกำรย่อย/หน่วยที่รับผิดชอบหลัก/

งบประมำณ 
  สำมำรถจัดกิจกรรมเรียนรู้

ตลอดชีวิตที่มีคุณภำพ
เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 80  
เทียบกับค่ำเป้ำหมำย) 

 กิจกรรมหลัก : ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรด้ำนอำชีพ 
โครงกำรย่อย  ( 1 โครงกำร 86.6000 ลบ.)   
1. โครงกำรภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรด้ำนอำชีพ  
(กศน. 86.6000 ลบ.) 
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน      
โครงกำรย่อย  ( 1 โครงกำร 467.7120  ลบ.)   
1. โครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน  (กศน. 467.7120  ลบ.) 

  ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของ
ผู้เรียนกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน
ไดร้ับกำรอุดหนุนและ 
กำรช่วยเหลือค่ำใช้จ่ำยใน
ระดับกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน
ต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
มีควำมเหมำะสมกับสภำวะ
ทำงเศรษฐกิจและสังคม 
ในปัจจุบัน (ร้อยละ 100) 

โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำตั้งแต่ระดับ
อนุบำลจนจบกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน 

กิจกรรมหลัก : จัดกำรศึกษำนอกระบบ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
โครงกำรย่อย  ( 1 โครงกำร 4,134.5440 ลบ.)   
1. โครงกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(กศน. 4,134.5440 ลบ.)  
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของโรงเรียน
เอกชน  
โครงกำรย่อย  ( 1 โครงกำร 27,164.3708 ลบ.)   
1. โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของโรงเรียนเอกชน 
(สช. 27,164.3708 ลบ.)   
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8. แผนงำนบูรณำกำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สป.ศธ. 

เป้ำหมำย แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
ตัวชี วัดของแนวทำง 

กำรด ำเนินงำน 
โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต 

กิจกรรมหลัก/ โครงกำรย่อย/หน่วยที่รับผิดชอบหลัก/
งบประมำณ 

เป้ำหมำยที่ 1 ขยะ 
มูลฝอยชุมชน ของเสีย
อันตรำยชุมชน มูลฝอย 
ติดเชื้อ และกำก
อุตสำหกรรมที่เป็น
อันตรำยได้รับกำรจัดกำร
อย่ำงถูกต้อง 

ที ่1.1.1 ส่งเสริมกำรลด 
คัดแยก และน ำไปใช้
ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดที่ 1 กลุม่เป้ำหมำย
มีกำรน ำขยะมูลฝอยชุมชน
ไปใช้ประโยชน์  
0.0294 ล้ำนตัน/ปี 
 

โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรขยะ 
มูลฝอย 

กิจกรรมหลัก : เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
โครงกำรย่อย  (1 โครงกำร 14.8480 ลบ.) 
1. โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
(กศน. 14.8480 ลบ.) 
 

9. แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สป.ศธ. 
เป้ำหมำยที่ 1 
สังคมไทยมีภำพลักษณ์
กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
ดีขึ้น 

ที ่1 สร้ำงจิตส ำนึก และ
ปลูกฝังควำมซื่อสัตย์
สุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 1 รอ้ยละของ
สถำนศึกษำภำครัฐ 
มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอน ด้ำนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต 
ร้อยละ 100 สถำนศึกษำ
เอกชน ร้อยละ 70 

โครงกำรเครือข่ำยต่อต้ำน
กำรทุจริต กระทรวง 
ศึกษำธิกำร 

กิจกรรมหลัก : สร้ำงกลไกป้องกันกำรทุจริตให้เข้มแข็งและ 
มีประสิทธิภำพ 
โครงกำรย่อย  (1 โครงกำร 2.7414 ลบ.) 
1. โครงกำรขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (สสก. 2.7414 ลบ.) 
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 9. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (ข้อมูล ณ สิ นไตรมำส 3)  
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์
ของแผนงำนพื้นฐำนและแผนงำนบูรณำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร ดังนี้ 
 1. แผนงำนพื นฐำน จ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 5 ประเด็น ดังนี้ 
  1.1 ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ ซึ่งมีผลกำร
ด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ได้แก่  
    ด ำเนินงำนด้ำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ โดยมีกำรจัดท ำแผนที่ส ำคัญ อำทิเช่น  
กำรจัดท ำแผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชี วิต ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน (พ.ศ. 2561 – 2564) ของกระทรวงศึกษำธิกำร  
และกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรศึกษำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 20 ปี         
(พ.ศ.2560-2579) 
    สนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค  
โดยด ำเนินกำรจัดตั้งส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค จ ำนวน 18 ภำค และมีกรอบอัตรำก ำลังทั้งหมด 406 อัตรำ 
จัดตั้งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด จ ำนวน 77 จังหวัด และกรอบอัตรำก ำลังทั้งหมด 5,031 อัตรำ  
พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) 77 คณะ โดยมีผู้ว่ำรำชกำรเป็นประธำน และ
ศึกษำธิกำรจังหวัดเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำจังหวัด และมีคณะอนุกรรมกำรด้ำนบุคลำกร 
ช่วยปฏิบัติงำนด้ำนบุคลำกรให้ กศจ. ทุกจังหวัด นอกจำกนี้ ยังด ำเนินกำรจัดประชุมเพ่ือขับเคลื่อน  
กำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย ดังนี้ (1) จัดประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค จ ำนวน 9 ครั้ง (2) จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปฯ 
จ ำนวน 7 ครั้ง (3) จัดประชุมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรปฏิบัติงำนศึกษำธิกำรภำคและศึกษำธิกำรจังหวัด 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้ำร่วมประชุม 323 คน (4) จัดกำรประชุมสัมมนำ 
กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค จ ำนวน 4 ครั้ง ใน 4 ภูมิภำค และ (5) 
จัดประชุมศึกษำธิกำรภำค จ ำนวน 1 ครั้ง 
    ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม/ควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำกับต่ำงประเทศ จ ำนวน 36 
โครงกำร อำทิเช่น กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำทักษะและกำรสอนภำษำฝรั่งเศสส ำหรับครูภำษำ
ฝรั่งเศส กำรประชุมสมัชชำกำรศึกษำนำนำชำติ กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรของศูนย์ระดับภูมิภำค    
ซีมีโอ โครงกำร “JENESYS 2016” เป็นต้น 
    ด ำเนินโครงกำร “เสมำร่วมใจ ท ำดีเพ่ือพ่อ : ฝึกอำชีพตำมรอยพ่อ” เมื่อวันที่ 15 - 17 
กุมภำพันธ์ 2560 ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้ำงกระทรวงศึกษำธิกำร  ซึ่งมีผู้เข้ำร่วมงำน 
ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนทั่วไป ประมำณ 15,000 คน และมีกิจกรรมหลัก คือ   
กำรจัดแสดงนิทรรศกำรร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุลยเดช” กำรสำธิตกำรฝึกอำชีพและสอนอำชีพระยะสั้นให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษำ และ
ประชำชนทั่วไป และกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำผลิตภัณฑ์ของเด็กนักเรียนและท้องถิ่น  
    ปรับปรุงกฎหมำยระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ โดยจัดประชุม
ทบทวนควำมเหมำะสมของกฎหมำย โดยมีพิจำรณำกฎหมำยล ำดับรอง จ ำนวน 42 ฉบับ และมีมติให้
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ปรับปรุงแก้ไข จ ำนวน 17 ฉบับ จ ำแนกเป็น (1) ประชุมทบทวนควำมเหมำะสมของกฎหมำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ได้เสนอกฎหมำยที่พิจำรณำจะต้องด ำเนินกำรทบทวน จ ำนวน 10 ฉบับ และ 
เห็นควรปรับปรุงแก้ไข จ ำนวน 6 ฉบับ และ (2) ประชุมทบทวนควำมเหมำะสมของกฎหมำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ได้เสนอกฎหมำยล ำดับรองที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำรที่ค้ำงพิจำรณำ จ ำนวน 30 ฉบับ และมีมติให้ด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงจ ำนวน 11 ฉบับ  นอกจำกนี้ 
ยังมีกำรพิจำรณำยกร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ในกำรศึกษำ พ.ศ. .... ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  
และปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรตรวจ ติดตำมประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ  
โดยออกระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล  
กำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2560 
    กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร มีคะแนนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรในภำพรวม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เท่ำกับ 3.3455 โดยจ ำแนกเป็นรำยมิติ ดังนี้ (1) มิติภำยนอก เป็นกำร
ประเมินภำพรวมด้ำนประสิทธิผลและคุณภำพกำรให้บริกำร มีผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมอยู่ที่คะแนน 
3.0580 และ (2) มิติภำยใน เป็นกำรประเมินประสิทธิภำพและกำรพัฒนำองค์กำร มีผลกำรด ำเนินงำน     
ในภำพรวม อยู่ที่คะแนน 4.3037 
  1.2 ประเด็นยุทธศำสตร์ 2 พัฒนำและส่งเสริมกำรน ำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำร
บริหำร กำรบริกำรและกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งมีผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ได้แก่  
    อินเทอร์เน็ตเพ่ือกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร (MOENet) เพ่ือให้กำรใช้เครือข่ำย
ด้ำนกำรศึกษำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้ด ำเนินกำรปรับเปลี่ยน IP Address ให้หน่วยงำน/
สถำนศึกษำ ประมำณ 660 แห่ง และปรับเพ่ิมควำมเร็วอินเทอร์เน็ต เป็น 30 Mbps ในหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำ ประมำณ 4,600 แห่ง 
    กำรพัฒนำและปรับปรุงแอพพลิเคชั่นกดดูรู้ที่ เรียน ด ำเนินกำรจัดจ้ำงพัฒนำและ
ปรับปรุงแอพพลิเคชั่นกดดูรู้ที่เรียน เพ่ือปรับปรุงข้อมูลเพ่ิมเติมให้ระบบมีควำมสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีกำร
ออกแบบแอพพลิเคชั่นที่สวยงำม น่ำติดตำม เนื้อหำมีควำมน่ำสนใจ เข้ำใจได้ง่ำย และมีกำรอัพเดทข้อมูลให้
มีควำมทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง 
    กำรพัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำและที่เก่ียวข้องจำกกระทรวงอ่ืนๆ ให้เป็นระบบเดียว
ทั้งประเทศ ที่ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำทั้งหมด ทั้งภำยในกระทรวงและ
ภำยนอกกระทรวงศึกษำธิกำร สำมำรถใช้ร่วมกันได้ จ ำนวน 4 ฐำนข้อมูล ประกอบด้วย (1) ฐำนข้อมูล
รำยบุคคลนักเรียน นักศึกษำและผู้เรียน (2) ฐำนข้อมูลรำยบุคคลครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
(3) ฐำนข้อมูลรำยบุคคลข้ำรำชกำรพลเรือนและบุคลำกรอ่ืน และ (4) ฐำนข้อมูลทะเบียนสถำนศึกษำและ
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ  
    กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำน ICT ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ให้แก่ข้ำรำชกำร
และบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร จ ำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ (1) กำรใช้งำน 
Google Application for Education (2) หลักสูตร Social Media มำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน       
(3) หลักสูตร “กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงวินัยในกำรใช้เทคโนโลยี” และ (4) หลักสูตรกำรพัฒนำเว็บไซต์     
ที่ทุกคนสำมำรถเข้ำถึง (Web Accessibility) 
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  1.3 ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำ
นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ซึ่งมีผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ได้แก่ 
    ส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน นักศึกษำได้รับกำร จ ำนวน 34,648 คน 
โดยมีกิจกรรมส ำคัญ อำทิเช่น กำรส่งเสริมเยำวชนและลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม กำรส่งเสริมกิจกรรม
ลูกเสือป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กำรจัดกิจกรรม “วันมหำธีรรำชเจ้ำ 25 พฤศจิกำยน 2559” กำรจัด
กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ยุวกำชำด กำรจัดกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์สมำนฉันท์สังคมไทย เป็นต้น รวมถึง
ด ำเนินกำรเฝ้ำระวังควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำ จ ำนวน 775 ครั้ง 
    ส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบผ่ำนทีวีสำธำรณะ (ติวเข้มเต็มควำมรู้) โดยมีผู้ใช้บริกำร 
จ ำนวน 5,028,831 คน และมีผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ (1) ผลิตรำยกำรโทรทัศน์เพ่ือกำรศึกษำ รวม 142 
รำยกำร ประกอบด้วย ผลิตรำยกำรโทรทัศน์ “ติวเข้มเติมเต็มควำมรู้” จ ำนวน 26 รำยกำร และผลิต
รำยกำรโทรทัศน์ตำมช่วงวัยจ ำนวน 116 รำยกำร (2) จัดกิจกรรมติวเข้มสัญจร 2 ครั้ง ได้แก่ (1) กิจกรรม  
ติวเข้มสัญจร (วิชำภำษำอังกฤษ/วิทยำศำสตร์/คณิตศำสตร์/ภำษำไทย) ณ โรงเรียนตรำษตระกำรคุณ 
จังหวัดตรำด จ ำนวน 2 วัน มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย วันละประมำณ 400 คน และ (2) 
กิจกรรมติวเข้ม สัญจร (วิชำฟิสิกส์/เคมี/สังคมศึกษำ/ภำษำอังกฤษ) ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยำ จังหวัดล ำปำง 
จ ำนวน 2 วัน มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย วันละประมำณ 500 คน (3) จัดพิมพ์เอกสำร
ประกอบ กิจกรรมติวเข้มสัญจรและกำรรับชมรำยกำร จ ำนวน 2,300 เล่ม และ (4) จัดประชุมปฏิบัติกำร
เพ่ือวิเครำะห์หลักสูตร จัดท ำรำยละเอียดเนื้อหำรำยกำรโทรทัศน์ และบรรณำธิกำรรำยละเอียดเนื้อหำ
รำยกำรโทรทัศน์วิชำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
จ ำนวน 2 ครั้ง พร้อมจัดท ำเอกสำรประกอบกำรรับชมรำยกำร 
    ส่งเสริมสนับสนุนคุณภำพกำรศึกษำเอกชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยให้กำรอุดหนุน
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (นรำธิวำส ปัตตำนี ยะลำ 
สงขลำ (อ ำเภอสะบ้ำย้อย จะนะ เทพำ นำทวี) ดังนี้  (1) ให้เงินเพ่ิมพิเศษค่ำจ้ำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำแก่
ครูโรงเรียนเอกชนในระบบ จ ำนวน 306 โรง ครู 8,859 คนๆ ละ 2,500 บำท/เดือน และ  (2) ให้กำร
สนับสนุนเป็นเงินอุดหนุนแก่ข้ำรำชกำร จ ำนวน 175 คน และพนักงำนรำชกำร จ ำนวน 498 คน รวมทั้งสิ้น 
673 คน 
    สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัย โดยมีสถำนศึกษำเอกชน 
ผู้เรียน ผู้สอน ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับกำรสนับสนุน จ ำนวน 2,876 แห่ง ดังนี้ (1) เงินอุดหนุน
ศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ) 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ) ใน 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จ ำนวน 2,097 ศูนย์ และ
ค่ำตอบแทนผู้สอน 12,082 คน รวมถึงพัฒนำหลักสูตรอิสลำมศึกษำฟัรฎูอีนประจ ำมัสยิด ระดับอิสลำม
ศึกษำตอนต้น (อิบติดำยะฮฺ) พุทธศักรำช 2559/อิจเรำะฮฺสักรำช 1437 พร้อมทั้งจัดท ำคู่มือแนวทำง     
กำรด ำเนินงำน/กำรบริหำรหลักสูตร คู่มือกำรวัดผลประเมินผล และตัวอย่ำงหลักสูตรสถำนศึกษำและแผน  
กำรจัดกำรเรียนรู้ (2) เงินอุดหนุนสถำบันศึกษำปอเนำะ สนับสนุนสถำบันศึกษำปอเนำะ ใน 3 จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ (ยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส) จ ำนวน 378 แห่ง โดยสนับสนุนเป็นค่ำตอบแทนผู้สอนจริยศึกษำ/ศำสนำ 
1,176 คน (3) เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมควบคู่วิชำสำมัญส ำหรับครูผู้สอนศำสนำ 
(ประเภทโรงเรียนในระบบ) จัดสรรเงินเป็นค่ำตอบแทนครูสอนศำสนำใน 3 จังหวัดชำยแดนใต้ (จังหวัด 
ยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส) เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมควบคู่วิชำสำมัญส ำหรับครูผู้สอน
ศำสนำ (ประเภทโรงเรียนในระบบ) 167 แห่ง ผู้สอนศำสนำ 646 คน (4) เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอน
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ศำสนำอิสลำมที่สอนศำสนำอย่ำงเดียว (ประเภทโรงเรียนนอกระบบ)  จัดสรรเงินค่ำตอบแทนครูสอนศำสนำ    
3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส) เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมที่สอน
ศำสนำอย่ำงเดียว (ประเภทโรงเรียนนอกระบบ) 23 แห่ง ค่ำตอบแทนผู้สอนจริยศึกษำ/ศำสนำ 68 คน และ  
(5) เงินอุดหนุนปรับควำมรู้พ้ืนฐำนและประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมควบคู่
สำมัญ จัดสรรเป็นเงินค่ำตอบแทนครูและค่ำบริหำรจัดกำรแก่โรงเรียนที่เปิดสอนปรับควำมรู้พ้ืนฐำนและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน สอนศำสนำอิสลำมควบคู่สำมัญ ในจังหวัดปัตตำนี ยะลำ 
นรำธิวำส และ 4 อ ำเภอในจังหวัดสงขลำ ให้กับนักเรียน 22,964 คน จ ำนวน 211 โรง 
  1.4 ประเด็นยุทธศำสตร์ 4 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรกระจำยโอกำส
ทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งมีผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ได้แก่ 
    สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
โดย (1) มีผู้เรียนกำรศึกษำนอกระบบ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยตำมสิทธิ  
ที่ก ำหนดไว้ จ ำนวน 1,143,489 คน เป็นไปตำมเป้ำที่ก ำหนดไว้ 1,143,489 คน และ (2) นักเรียนและนักศึกษำ 
ในโรงเรียนเอกชนได้รับกำรสนับสนุนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน จ ำนวน 2,065,220 คน 
    จัดกำรศึกษำนอกระบบ โดยมีประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยที่ลงทะเบียนเรียนในทุก
หลักสูตร/กิจกรรมกำรศึกษำต่อเนื่อง จ ำนวน 637,478 คน และจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย โดยมีประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำยที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย จ ำนวน 
14,863,163 คน ซึ่งด ำเนินกิจกรรมที่ส ำคัญ อำทิเช่น  กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนในพ้ืนที่ ได้แก่ โครงกำร 
“ห้องสมุดเคลื่อนที่ส ำหรับชำวตลำดตำมพระรำชด ำริของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี” โครงกำรเมืองนักอ่ำน และโครงกำรบรรณสัญจร ห้องสมุดประชำชน มีจ ำนวน 914 แห่ง สมำชิก 
536,173 คน และผู้ใช้บริกำรต่อปี 6,302,626 คน และบ้ำนหนังสือชุมชน จ ำนวน 18,935 แห่ง และมี
ผู้ใช้บริกำร จ ำนวน 754,242 คน รวมถึงกำรด ำเนินงำนของศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำ 
    โครงกำรหนึ่งอ ำเภอหนึ่งทุน อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรรุ่นที่ 3  และรุ่นที่ 4  โดยใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มีจ ำนวนผู้รับทุนที่ก ำลังศึกษำทั้งหมด 1,177 คน แบ่งเป็นรุ่นที่ 3 จ ำนวน 613 คน 
และรุ่นที่ 4 จ ำนวน 564 คน โดยมีนักเรียนส่วนหนึ่งส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว 
  1.5 ประเด็นยุทธศำสตร์ 5 พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ ซึ่งมีผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ได้แก่ 
    กำรพัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร ครู คณำจำรย์ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ด ำเนินกำรที่ส ำคัญอำทิเช่น ด ำเนินกำรพัฒนำนักบริหำรระดับสูง กระทรวงศึกษำธิกำร 
(นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7 จ ำนวน 60 คน และพัฒนำนักบริหำรระดับกลำง กระทรวงศึกษำธิกำร (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 4 
จ ำนวน 40 คน พัฒนำผู้บริหำรกำรศึกษำและผู้บริหำรสถำนศึกษำในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
เพ่ือเสริมควำมม่ันคงของชำติ พ.ศ. 2556 - 2560 ในหลักสูตร “กำรบริหำรยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเพ่ือเสริม
ควำมมั่นคงของชำติสู่กำรปฏิบัติ” และหลักสูตร “กำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงสร้ำงสรรค์เพ่ือกำรอยู่ร่วมกัน   
อย่ำงมีควำมสุข” พัฒนำครูและบุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำร หลักสูตร “เตรียมควำมพร้อมรับมือภัย
พิบัติทำงธรรมชำติ” จ ำนวน 48 คน พัฒนำหลักสูตรบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) เพ่ือพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด ำเนินกำรสร้ำงและพัฒนำหลักสูตร จ ำนวน 10 รำยวิชำ เป็นต้น 
    กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและส่งเสริมพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ด ำเนินกำรดังนี้ (1) ด ำเนินกำรจัดท ำ (ร่ำง) จ ำนวน 4 ร่ำง 1 มำตรฐำน ได้แก่ (ร่ำง) หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีและเลื่อนวิทยฐำนะ สำยงำนกำรสอน (ร่ำง) ตัวชี้วัด
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คุณภำพผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกวิทยฐำนะ  (ร่ำง) รูปแบบแฟ้ม
สะสมผลงำนหรือแฟ้มสะสมผลงำนอิเล็กทรอนิคส์ (e-Portfolio) และรูปแบบสมุดบันทึกผลกำรเรียนรู้ทำง
วิชำ (Logbook) (ร่ำง) มำตรฐำนต ำแหน่งและมำตรฐำนวิทยฐำนะ 3 สำยงำน (สำยงำนกำรสอน (ยกเว้นครู
ผู้ช่วย) สำยงำนผู้บริหำรสถำนศึกษำ และสำยงำนนิเทศกำรศึกษำ) และมำตรฐำนต ำแหน่งของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย (ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 5 
ลงวันที่ 20 มีนำคม 2560) (2) ด ำเนินกำรพัฒนำ ปรับปรุงและแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ อำทิเช่น กำรแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีกำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 6 ลงวันที่ 20 
มีนำคม 2560) หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ 0206.6/ว 3 ลงวันที่ 8 มีนำคม 2560)  หลักเกณฑ์และวิธีกำรน ำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไป
ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบได้ในบัญชีอ่ืน ต ำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2560) หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำร งต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ สังกัด
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด (หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 19 ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2560) 
เป็นต้น และ (3) ด ำเนินกำรพัฒนำนโยบำยและระบบต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค. 
(2) โดยด ำเนินกำรจัดท ำ (ร่ำง) มำตรฐำนต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค. (2) จ ำนวน 2 ร่ำงมำตรฐำนต ำแหน่ง   
    กำรส่งเสริมพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ด ำเนินกำรประเมินวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ดังนี้ (1) ประเมินวิทยฐำนะ
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 17/2552 และ ว 13/2556 ซึ่งมีผู้ได้รับกำรอนุมัติ จ ำนวน 19 คน (2) 
พิจำรณำคุณสมบัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ว 13/2556 
(ยื่นค ำขอตำม ว 1/2559) ซึ่งมีผู้ผ่ำนคุณสมบัติ จ ำนวน 30 คน และ (3) พิจำรณำเกี่ยวกับต ำแหน่ง
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเรื่องกำรตัดโอนต ำแหน่ง กำรรับโอน กำรก ำหนดต ำแหน่ง  
กำรเปลี่ยนต ำแหน่ง กำรบรรจุกลับ ซึ่งมีผู้ได้รับกำรอนุมัติ 120 คน (ข้อมูล ณ สิ้นไตรมำส 2) 
    กำรพัฒนำค่ำตอบแทน สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด ำเนินกำรดังนี้ (1) จัดท ำ (ร่ำง) กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือนของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. .... (ร่ำง) ค่ำกลำง ฐำนในกำรค ำนวณและช่วงเงินเดือน
ส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกรอบแนวคิดส ำหรับจัดท ำแบบ
ประเมินในกำรเลื่อนเงินเดือนส ำหรับกำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ       
(2) ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่ง/ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษและวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ และได้ (ร่ำง) 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทย
ฐำนะ สำยงำนกำรสอน (ต ำแหน่งครู) วิทยฐำนะช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ และเชี่ยวชำญ
พิเศษ (3) ประกำศใช้หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับเงินเดือนใน
กรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตำมคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองแล้ว ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ . ที่ ศธ 
0206.7/ว 25 ลงวันที่ 28 ธันวำคม 2559 
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    กำรพัฒนำกฎหมำย กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด ำเนินกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือแก้ไขร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... และจัดท ำร่ำงกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรกันพยำน พ.ศ. ... 
และจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือแก้ไขกฎ ก.ค.ศ. และระเบียบเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    กำรสมทบกองทุนสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน  มีผู้อ ำนวยกำร ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีส่งเงินสะสมเข้ำกองทุนสงเครำะห์ จ ำนวน 126,239 คน 
    เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู โดยคณะกรรมกำรบริหำรเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู มีมติอนุมัติจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2560 วงเงิน 100  ล้ำนบำท ให้ข้ำรำชกำรครูกู้ยืมไม่เกิน รำยละ 200,000 บำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ  
4  ต่อปี ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู พ.ศ. 2559 
ซึ่งมีข้ำรำชกำรครูที่มีคุณสมบัติครบตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ได้รับกำรอนุมัติให้กู้ยืม จ ำนวน 240 รำย 
 2. แผนงำนบูรณำกำร จ ำแนกตำมแผนงำนบูรณำกำรที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
เกี่ยวข้อง 8 แผนงำน ดังนี้ 
  2.1 แผนงำนบูรณำกำรสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์  มีโครงกำร/กิจกรรม               
ที่ด ำเนินกำร จ ำนวน 2 โครงกำร ซึ่งมีผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ดังนี้ (1) โครงกำรส่งเสริมเวทีและ
ประชำคมกำรเรียนรู้กำรจัดกำรควำมขัดแย้งโดยสันติวิธีและกระบวนกำรยุติธรรมชุมชน โดยจัดกิจกรรม
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์ 6 พ้ืนที่ ประกอบด้วย พ้ืนที่
ชำยแดนไทย-เมยีนมำ พื้นที่ชำยแดนไทย-สปป.ลำว พ้ืนที่ชำยแดนไทย-กัมพูชำ พื้นที่ชำยแดนไทย-มำเลเซีย  
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่ชำยฝั่งทะเลและเกำะแก่ง และมีผู้เข้ำร่วมโครงกำร รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 731 
คน และ (2) โครงกำรจัดฝึกอบรมเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนักในกำรสร้ำงควำม
ปรองดองและสมำนฉันท์โดยน้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้เป็นแนวปฏิบัติให้กับผู้บริหำร
กำรศึกษำและผู้บริหำรสถำนศึกษำในพื้นที่กลุ่มจังหวัด โดยจัดฝึกอบรมหลักสูตร “กำรสร้ำงควำมปรองดอง
และสมำนฉันท”์ ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด จ ำนวน 5 รุ่น มีผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 274 คน 
  2.2 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ มีโครงกำร/
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร จ ำนวน 30 โครงกำร ซึ่งมีผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ อำทิเช่น ด ำเนินกำรจัดสรร
ทุนกำรศึกษำรำยปีต่อเนื่องให้กับทำยำทผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ จ ำนวน 7,202 คน ส่งเสริมสนับสนุนคุณภำพกำรศึกษำเอกชนในจังหวัดชำยแดนใต้ให้กับผู้บริหำร 
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ จ ำนวน 9 ,575 คน จัดกิจกรรม           
ติวเตอร์แนะแนวกำรศึกษำต่อส ำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 2 รุ่น มีผู้ เข้ำร่วม
โครงกำรฯ จ ำนวนทั้งสิ้น 7,826 คน จัดกิจกรรมเติมปัญญำสร้ำงควำมรู้สู่สถำบันศึกษำปอเนำะ ประมำณ 
8,569 คน ฝึกอำชีพจังหวัดชำยแดนภำคใต้ตำมแนวทำงโรงเรียนพระดำบส จ ำนวน 765 คน จัดกิจกรรม
ส่งเสริมภำษำคู่กำรเรียนรู้สู่หมู่บ้ำนชำยแดนใต้ จ ำนวน 12,585 คน อบรมและจัดกระบวนกำรเรียนรู้ด้ำน
อำชีพตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมบริบทพ้ืนที่ จ ำนวน 730 คน จัดโครงกำรกีฬำสำยสัมพันธ์
ชำยแดนใต้ มีผู้เข้ำร่วมมำกกว่ำ 11,000 คน และจัดมหกรรมวิทยำศำสตร์และอำชีพเพ่ือคนชำยแดนภำคใต้ 
ณ ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำยะลำ เป็นต้น 
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  2.3 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด  มีโครงกำร/
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร จ ำนวน 12 โครงกำร ซึ่งมีผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ อำทิเช่น จัดประชุมประสำนแผน
เพ่ือขับเคลื่อนงำนกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ ปี 2560 มีผู้เข้ำร่วม 240 คน 
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ 
ปีงบประมำณ 2560 มีผู้เข้ำร่วม 230 คน อบรมบุคลำกรเพ่ือเป็นวิทยำกรและผู้ประเมินในสถำนศึกษำ
เอกชน โครงกำรห้องเรียนสีขำว และโครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข จ ำนวน 208 คน 
จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมำ ป.ป.ส. และเกียรติบัตร ตำมโครงกำรสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและ
อบำยมุข ซึ่งมีสถำนศึกษำรับโล่เชิดชูเกียรติ จ ำนวน 1,116 แห่ง และมีผู้เข้ำรับเกียรติบัตร จ ำนวน 2,561 คน 
อบรมครู อำจำรย์ ในสถำนศึกษำน ำร่อง เพ่ือกำรใช้คู่มือแนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรดูแลด้ำนจิตสังคมใน
สถำนศึกษำ จ ำนวน 3 รุ่น รวมทั้งหมด 436 คน 
  2.4 แผนงำนบูรณำกำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ มีโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
จ ำนวน 8 โครงกำร ซึ่งมีกำรศึกษำวิจัยเพ่ือพัฒนำงำนด้ำนกำรศึกษำ 8 เรื่อง ได้แก่ (1) กำรพัฒนำรูปแบบ
กำรจัดกำรสำรสนเทศเพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำสื่อดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำโดยใช้
เทคโนโลยีภำพเสมือนจริงร่วมกับฐำนข้อมูลสื่อดิจิทัลแบบกลั่นกรองลิขสิทธิ์ (2) กำรศึกษำรูปแบบกำรจัด
กำรศึกษำตลอดชีวิตส ำหรับผู้สูงอำยุสู่สังคมสูงวัยในภำคใต้ตอนบน (3) กำรวิจัย "ควำมร่วมมือทำง
กำรศึกษำไทย - ลำว หลังก้ำวสู่อำเซียน กรณีโรงเรียนคู่แฝดภำยใต้บริบทวัฒนธรรมลุ่มน้ ำโขง (4) กำรวิจัย 
"สมรรถนะที่จ ำเป็นของครูจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะชีวิตเด็กเร่รอนในศตวรรษที่ 21" (5) กำรวิจัย เรื่อง 
"กำรเพ่ิมศักยภำพระบบกำรตรวจสอบภำยในของกระทรวงศึกษำธิกำรเพ่ือเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล ”        
(6) โครงกำรรูปแบบกำรพัฒนำสมรรถนะของผู้บริหำรศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน อ ำเภอโนนไทย จังหวัด
นครรำชสีมำ (7) กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัดในกำรขับเคลื่อนงำน   
ตำมยุทธศำสตร์ และติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และ (8) กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยสื่อ
นวัตกรรมทำงกำรศึกษำส ำหรับครูวิจัยรุ่นใหม่โดยใช้เทคนิค เกมจ ำลองสถำนกำรณ์ร่วมกับกำรจัดท ำ
โครงกำรวิจัยในชั้นเรียน 
  2.5 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัย มีโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
จ ำนวน 6 โครงกำร ซึ่งมีผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ดังนี้ ด ำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับปฐมวัย โดยให้กำรอุดหนุนอำหำรเสริม (นม) และอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 
744,785 คน และในระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 1 ,019,624 คน จัดหลักสูตรกำรดูแลผู้สู งอำยุ
กระทรวงศึกษำธิกำรให้แก่ผู้ว่ำงงำนหรือคนวัยแรงงำนในบ้ำนที่มีผู้สูงอำยุ จ ำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่       
(1) หลักสูตรกำรดูแลผู้สูงอำยุ 70 ชั่วโมง มีผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 4,700 คน และ (2) หลักสูตรกำรดูแล
ผู้สูงอำยุ 420 ชั่วโมง มีผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 840 คน และจัดกิจกรรมที่เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต     
ของผู้สูงอำยุในรูปแบบที่เหมำะสมกับวัยและควำมต้องกำร  อำทิเช่น กิจกรรมป้องกันสมองเสื่อม 
กำยภำพบ ำบัด กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรออม กำรป้องกันกำรลืมหนังสือ (โดยกำรร้องเพลงจำกคำรำโอเกะ)     
กำรท ำงำน กำรออกก ำลังกำย และอำหำรและโภชนำกำรที่เหมำะสมกับวัย ซึ่งมีผู้เข้ำร่วมโครงกำร 92,800 คน 
  2.6 แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต มีโครงกำร/
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร จ ำนวน 9 โครงกำร ซึ่งมีผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ อำทิเช่น โครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพ
ชุมชน มีผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 637,478 คน จัดค่ำยอนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดภำคใต้ฝั่ง
อ่ำวไทย จ ำนวน 2 รุ่น มีผู้เข้ำร่วม 244 คน พัฒนำศักยภำพครูโรงเรียนตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ โดยจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสะเต็มศึกษำในโรงเรียนเอกชน และมีผู้บริหำร
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และครูโรงเรียนเครือข่ำยสะเต็มศึกษำฯ เข้ำร่วม จ ำนวน 327 คน จำก 154 โรง ทั่วประเทศ ลดเวลำเรียน
ภำควิชำกำรและเพ่ิมเวลำและโอกำสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” 
  2.7 แผนงำนบูรณำกำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม มีโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
จ ำนวน 1 โครงกำร คือ โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย โดย กศน. ต ำบล จ ำนวน 
3,198 แห่ง จัดกิจกรรมให้ควำมรู้แก่ประชำชนในเรื่องกำรคัดแยกขยะ กำรน ำขยะกลับมำใช้ใหม่ ส่งเสริม
กำรลดขยะในชุมชน และมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมจ ำนวน 46,081 คน ในขณะที่ กศน.ต ำบล จ ำนวน 207 แห่ง 
จัดตั้งกลุ่มในชุมชน มีสมำชิกในกลุ่มจ ำนวน 13,799 คน ซึ่งกิจกรรมที่ร่วมกันท ำในกลุ่ม เช่น รับซื้อขยะจำก
สมำชิก ท ำควำมสะอำดบริเวณชุมชน ให้ควำมรู้เรื่องของกำรคัดแยกขยะแก่คนในชุมชน เป็นต้น 
  2.8 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีโครงกำร/
กิจกรรมที่ด ำเนินกำร จ ำนวน 1 โครงกำร คือ โครงกำรเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงศึกษำธิกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยด ำเนินกำรอบรมอำสำสมัครเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริตกระทรวงศึกษำธิกำร
ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ประมำณ 280 คน 
 

 10. โครงสร้ำงอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
  อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร มีดังนี ้ 
   1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2548 
(รำชกิจจำนุเบกษำเล่ม 122 ตอนที่ 100 ก หน้ำ 9 วันที่ 28 ตุลำคม 2548) ไว้ดังนี้ 
    “ข้อ 2 ให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
ยุทธศำสตร์ กำรแปลงนโยบำยของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำ
แห่งชำติ จัดท ำงบประมำณและบริหำรรำชกำรประจ ำทั่วไปของกระทรวง เพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจของกระทรวง โดยให้มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
       1) ศึกษำ วิเครำะห์ จัดท ำข้อมูลเพ่ือใช้ในกำรก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของกระทรวง 
       2) พัฒนำยุทธศำสตร์กำรบริหำรของกระทรวง 
       3) แปลงนโยบำยเป็นแนวทำงและแผนกำรปฏิบัติรำชกำร 
       4) จัดท ำงบประมำณและแผนปฏิบัติรำชกำรของกระทรวง 
       5) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจรำชกำรและกำรตรวจสอบภำยในรำชกำรทั่วไปของกระทรวง 
       6) ด ำเนินกำรเก่ียวกับงำนลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน 
       7) ส่งเสริมสนับสนุนงำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำบันพัฒนำ
ครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       8) ส่งเสริม ประสำนกำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม และกำรกีฬำ เพ่ือกำรศึกษำ 
ตลอดจนงำนอื่นๆ ที่มิได้ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรใดในสังกัดกระทรวง 
       9) ประสำนงำนกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกกระทรวง รวมทั้งด ำเนินกำร
เกี่ยวกับงำนควำมช่วยเหลือและควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศในส่วนที่มิได้อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรใด
ในสังกัดกระทรวง 
       10) พัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำนของกระทรวง 
       11) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำและกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้     
อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรใดในสังกัดกระทรวง 
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       12) ปฏิบัติงำนอ่ืนใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ    
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงหรือตำมที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย”  
 
    2. กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2556 (รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 130 ตอนที่ 13 ก หน้ำ 17 วันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2556) ไว้ดังนี้ 
     “ข้อ 3/1 ในส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร ให้มีกลุ่มตรวจสอบ
ภำยใน เพ่ือท ำหน้ำที่หลักในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนภำยในส ำนักงำนปลัดกระทรวงและกระทรวง 
และสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงและกระทรวง รับผิดชอบงำนขึ้นตรงต่อ
ปลัดกระทรวง โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
     1) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบด้ำนกำรบริหำร กำรเงิน และกำรบัญชีของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 
     2) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย” 
     “ข้อ 3/2 ในส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร ให้มีกลุ่มพัฒนำระบบ
บริหำรเพ่ือท ำหน้ำที่หลักในกำรพัฒนำกำรบริหำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงและกระทรวง ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภำพ และคุ้มค่ำ รับผิดชอบงำนขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ 
ดังต่อไปนี้ 
     1) เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับยุทศำสตร์กำรพัฒนำระบบ
รำชกำรภำยในส ำนักงำนปลัดกระทรวงและกระทรวง 
     2) ติดตำม ประเมินผล และจัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบรำชกำรภำยใน
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงและกระทรวง 
     3) ประสำนและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบรำชกำรร่วมกับหน่วยงำนกลำง
ต่ำงๆ และหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
     4) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมำย”  
    3. กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 (ที่มำ : รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 130 ตอนที่ 13 ก หน้ำ 16 วันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2556)  
     “ข้อ 3/3 ในส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร ให้มีศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต เพ่ือท ำหน้ำที่หลักในกำรบูรณำกำรและขับเคลื่อนแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
และกำรส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง รับผิดชอบงำนขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอ ำนำจหน้ำที่
ดังต่อไปนี้ 
     1) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำรในสังกัด รวมทั้งจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำรให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
มำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐและนโยบำยของรัฐบำลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง 
     2) ประสำนงำน เร่งรัด และก ำกับให้ส่วนรำชกำรในสังกัดด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำร 
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     3) รับข้อร้องเรียนเรื่องกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ
ของเจ้ำหน้ำที่ในส่วนรำชกำร และส่งต่อไปยังส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
     4) คุ้มครองจริยธรรมตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
     5) ประสำนงำน เร่งรัด และติดตำมเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำม (3) และ (4) และ
ร่วมมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
     6) ติดตำม ประเมินผล และจัดท ำรำยงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนรำชกำรในสังกัด และกำรคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวงและหน่วยงำน  
ที่เก่ียวข้อง 
     7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย  
    4. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2560 เรื่อง กำรจัดตั้งส ำนักบูรณำกำร
กำรศึกษำ ดังนี้ 
     กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศจัดตั้ง “ส ำนักบูรณำกำรกำรศึกษำ” เรียกโดยย่อว่ำ 
“สบก.” มีฐำนะเป็นหน่วยงำนภำยในเทียบเท่ำส ำนัก สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร 
เพ่ือปฏิบัติภำรกิจเกี่ยวกับกำรส่งเสริมสนับสนุนและประสำนกำรด ำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร       
ในภูมิภำคหรือจังหวัด รวมทั้งช่วยเหลือและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
     1) จัดท ำข้อเสนอนโยบำย แนวทำง และมำตรกำรกำรด ำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร   
ในภูมิภำคหรือจังหวัด 
     2) เสนอคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร    
ในภูมิภำคด ำเนินงำนในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำ            
ของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค 
     3) ส่งเสริม สนับสนุนและประสำนกำรด ำเนินงำนกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน   
ในส่วนกลำงและส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน
สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด 
     4) เร่งรัด ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย แนวทำง 
ข้อสั่งกำร และมิติของคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค 
     5) ประชำสัมพันธ์ ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจและให้ข้อมูลหน่วยงำน สื่อมวลชน และภำคส่วน
ต่ำงๆ ให้รับรู้อย่ำงรวดเร็ว และถูกต้อง 
     6) ปฏิบัติงำนตำมที่คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวง   
ศึกษำธิกำรในภูมิภำคมอบหมำย 
    5. ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำ    
ในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร (รำชกิจจำนุเบกษำเล่ม 134 ตอนพิเศษ 96 ง หน้ำ 16 และหน้ำ 134 วันที่        
3 เมษำยน 2560)  
z     “ข้อ 5 ให้มีส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค จ ำนวนสิบแปดภำค สังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร ตำมบัญชีที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนด     
เพ่ือปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับพ้ืนที่ ท ำหน้ำที่ขับเคลื่อนกำรศึกษำในระดับภำคและ
จังหวัดโดยกำรอ ำนวยกำร ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรศึกษำแบบร่วมมือและบูรณำกำรกับหน่วยงำน       
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ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนอ่ืนหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้นๆ และให้มีอ ำนำจหน้ำที่
ดังต่อไปนี้ 
     1) ก ำหนดยุทธศำสตร์และบทบำทกำรพัฒนำภำคต่ำงๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ ทิศทำงกำรด ำเนินงำนตำมข้อ 3 (1) นโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด รวมทั้งกำรพัฒนำด้ำนอ่ืนๆ   
ในพ้ืนที่รับผิดชอบตำมศักยภำพและโอกำสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 
     2) สนับสนุนกำรพัฒนำจังหวัดในพ้ืนที่รับผดชอบเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรวิจัย
และพัฒนำ 
     3) ก ำกับดูแล ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
     4) สนับสนุนกำรตรวจรำชกำร และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย
และยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
     5) ประสำนกำรบริหำรงำนระหว่ำงรำชกำรส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคให้เกิดกำรพัฒนำ
อย่ำงบูรณำกำรในระดับพ้ืนที่ของหลำยจังหวัด โดยยึดกำรมีส่วนร่วมและประโยชน์และประโยชน์สุข      
ของประชำชนเป็นหลัก 
     6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมำย” 
    “ข้อ 11 ให้มีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร 
เพ่ือปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมที่กฎหมำย
ก ำหนดกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ นโยบำย และยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรต่ำงๆ ที่มอบหมำย
และให้มีอ ำนำจหน้ำที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
     1) รับผิดชอบงำนธุรกำรของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำร      
เชิงยุทธศำสตร์ คณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ คณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำน รวมทั้ง
ปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นไปตำมอ ำนำจและหน้ำที่ของ กศจ. และตำมท่ี กศจ. มอบหมำย 
     2) จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำร 
     3) สั่งกำร ก ำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร     
หรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
     4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสำนงำนเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ 
     5) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำเพ่ือคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
     6) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     7) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรนิเทศ และแนะ
แนวกำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
     8) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบด้ำนกำรบริหำร กำรเงิน และกำรบัญชีของส่วนรำชกำร
หรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
     9) ส่งเสริมและประสำนงำนกำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม และกำรกีฬำเพ่ือกำรศึกษำ 
     10) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำเอกชน 
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     11) ปฏิบัติภำรกิจตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 
รวมทั้งปฏิบัติภำรกิจเกี่ยวกับรำชกำรประจ ำทั่วไปของกระทรวงศึกษำธิกำร และประสำนงำนต่ำงๆ ในจังหวัด 
 
 10. ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก 
โดยมีผลกำรวิเครำะห์ดังนี้ 
   จุดแข็ง (Strength) 

   1. เป็นหน่วยงำนที่มีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลเป็นอันดับ 2 ของกระทรวง 
ศึกษำธิกำร ตำมเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 

  2. มีหน่วยงำนที่กฎหมำยให้อ ำนำจก ำหนดแนวทำงกำรบังคับใช้กฎหมำย กฎ และ
ระเบียบที่เก่ียวกับกำรศึกษำและกำรปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร  

  3. มีหน่วยงำนปฏิบัติหน้ำที่เป็นกลไกกำรขับเคลื่อนนโยบำยและแผนสู่กำรปฏิบัติ และ
ประสำนงำนกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วมกระจำยอยู่ทุกจังหวัด/ภำค 

  4. ช่องทำงกำรสื่อสำรเพ่ือกำรศึกษำและกำรเรียนรู้มีหลำกหลำยช่องทำงให้ผู้เรียน
สำมำรถเข้ำถึงกำรศึกษำได้อย่ำงทั่วถึง 

  5. มีแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย และเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม 
ควำมเป็นพลเมือง รวม 44,988 แห่ง กระจำยเข้ำถึงชุมชนทั่วประเทศ 

  6. มีกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือเสริมสร้ำงโอกำส และยกระดับกำรศึกษำ
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย 

  7. หลักสูตร และกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรศึกษำนอกระบบมีควำมยืดหยุ่น
ตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ 

  8. โรงเรียนนำนำชำติส่วนใหญ่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนจำกสถำบันรับรองมำตรฐำน    
ทั้งในและต่ำงประเทศ 

  9. มีเครือข่ำยพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ 
  10. มีระบบเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ที่หลำกหลำย และเชื่อมโยงกำรเรียนรู้     

ทุกรูปแบบ 
  11. มีหน่วยงำนที่กฎหมำยให้อ ำนำจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และ

เงื่อนไขกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร  
 จุดอ่อน (Weakness) 
  1. กำรปรับปรุงและประกำศใช้กฎหมำย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิรูปกำร

บริหำรจัดกำรภำครัฐมีควำมล่ำช้ำในด้ำนโครงสร้ำงกำรบริหำร และกำรบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร 
  2. หน่วยงำนในภูมิภำค ได้แก่ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค และส ำนักงำนศึกษำธิกำร

จังหวัดบำงส่วนยังขำดควำมพร้อมด้ำนวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำน และบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน 
  3. กำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำยังไม่ถึงผู้เรียนโดยตรง 
  4. ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตมีควำมซ้ ำซ้อน และมีประสิทธิภำพไม่เพียงพอกับควำมต้องกำร

ใช้งำนของผู้รับบริกำร 
  5. ระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำขำดควำมเป็นเอกภำพ และไม่เป็นปัจจุบัน 
  6. กำรจัดกำรศึกษำในระบบและนอกระบบขำดระบบนิเทศท่ีเข้มแข็ง 
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  7. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำ และเครือข่ำย
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนยำเสพติดขำดขวัญก ำลังใจด้ำนควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน และควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ 

  8. นักเรียนโรงเรียนเอกชน ปีกำรศึกษำ 2559 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (O - NET) ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำร้อยละ 50  

  9. ผู้เรียนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ขำดทักษะกำรใช้ภำษำไทยเป็นเครื่องมือ
สื่อสำรในกำรเรียนรู้ 

  10. ผลงำนวิจัยขำดควำมเชื่อมโยงสู่กำรน ำไปใช้ประโยชน์เชิงพัฒนำ 
  11. มีปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำในกำรจัดสรรงบประมำณระหว่ำงโรงเรียนรัฐและเอกชน 

ท ำให้โรงเรียนเอกชนไม่สำมำรถแข่งขันในด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำกับโรงเรียนรัฐบนพ้ืนฐำน
ของควำม     เท่ำเทียมได้  

  12. กำรจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่ำใช้จ่ำยรำยหัวแก่ผู้เรียนกำรศึกษำนอกระบบยังไม่
สอดรับกับสภำพเป็นจริงที่มีกลุ่มเป้ำหมำยเพิ่มข้ึน 

  13. ผู้เรียนในกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ ขำดสื่อ อุปกรณ์สนับสนุนกำรเรียนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
  14. ครูสังกัดส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย และ

โรงเรียนเอกชน   ไม่มีควำมมั่นคงในกำรประกอบอำชีพ 
  15. ขำดแคลนครูเฉพำะทำงเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแก่ผู้เรียนกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ  
  16. ระบบพัฒนำเส้นทำงควำมกำ้วหน้ำในสำยวิชำชีพครูยังไม่สัมพันธ์กับคุณภำพผู้เรียน 
  17. ทักษะกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูยังไม่ส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
 โอกำส (Opportunities) 
  1. นโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำมุ่งสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ ยกระดับคุณภำพ

กำรศึกษำ และพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล 
  2. นโยบำยระดับประเทศ 20 ปีข้ำงหน้ำ เน้นกำรเสริมสร้ำงศักยภำพคนทุกช่วงวัยให้มี

คุณภำพ คุณธรรม จริยธรรม ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐให้มี
ประสิทธิภำพครอบคลุมด้ำนโครงสร้ำงหน่วยงำนและอัตรำก ำลังคนที่เหมำะสม บริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร
และกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่น ปฏิบัติรำชกำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนของสังคม ด้วยควำมโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ด้วยกฎ ระเบียบที่ทันสมัยกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

  3. นโยบำยเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลส่งเสริมกำรเชื่อมโยงเครือข่ำย และกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร กำรบริกำร และกำรเรียนรู้ สู่สังคมแห่งปัญญำ 

  4. นโยบำย SMEs เป็นช่องทำงพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำต่อเนื่องให้สอดคล้อง
กับทิศทำงของประเทศในกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรรำยใหม่ ขนำดกลำง และขนำดย่อม  

  5. นโยบำยรัฐบำลด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีท ำให้เกิดนวัตกรรมแนวทำงจัดกำร
เรียนรู้ STEM Education เพ่ือพัฒนำทักษะผู้เรียนที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21  

  6. กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของโลกอย่ำงฉับพลัน กระตุ้นให้หน่วยงำนและ
สถำนศึกษำจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังจิตส ำนึก และร่วมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู รักษำทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นรูปธรรม 

  7. กำรเปิดประชำคมสังคมและวัฒนธรรมอำเซียน (ASCC : ASEAN Socio-Cultural 
Community) ท ำให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนมีโอกำสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ำยระหว่ำง
ประเทศเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้สูงขึ้น  
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  8. นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติให้ควำมส ำคัญกับควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
โอกำสทำงกำรศึกษำ และกำรสร้ำงอำชีพให้กับประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

  9. สภำกำรวิจัยแห่งชำติสนับสนุนกำรสร้ำงผลงำนวิจัยทำงกำรศึกษำ พัฒนำนักวิจัย
กำรศึกษำ และสร้ำงวิจัยใหม่ให้สอดคล้อกับควำมต้องกำรหน่วยงำนและน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

  10. มำตรกำรลดหย่อนภำษีเพ่ือศึกษำเป็นแรงจูงใจให้ภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมจัด
กำรศึกษำ 

  11. ค ำสั่งของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ยกระดับนโยบำยของรัฐบำลเรื่อง “จัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 15 ปี โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย” ให้เป็นหน้ำที่ของรัฐบำลและมำตรกำรตำมกฎหมำย เป็น
กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ และควำมเป็นธรรมในสังคม 

  12. นโยบำยรัฐบำลปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้
สอดคล้องกับผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถำนศึกษำ เป็นกำรสร้ำงควำมท่ัวถึงเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำ 

  13. ทิศทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติให้ควำมส ำคัญกำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้สูงอำยุเข้ำสู่ตลำดแรงงำนเพ่ิมข้ึน 

  14. นโยบำยขับเคลื่อนกำรบริหำรรำชกำรด้วยกลไกประชำรัฐ เป็นกำรเปิดโอกำสให้
ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

  15. จุดเน้นของกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรมุ่งยกระดับคุณภำพ
มำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพครู พัฒนำสมรรถนะและควำมก้ำวหน้ำตำมเส้นทำงวิชำชีพให้กับครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำท้ังระบบ   

  ภัยคุกคำม (Threats)   
   1. นโยบำยกำรศึกษำระดับกระทรวงมีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อย ท ำให้กำรปฏิบัติงำนขำด            
ควำมต่อเนื่อง 
   2. งบประมำณแผ่นดินมีจ ำนวนจ ำกัดส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
   3. กระแสวัฒนธรรมข้ำมชำติ มีผลกระทบต่อกำรปลูกฝัง และเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรม และค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร  
   4. กำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำง Social media ที่รวดเร็วส่งผลให้ปัญหำทำงสังคมที่
เกี่ยวกับยำเสพติด ปัญหำทำงเพศ และอบำยมุขได้แพร่กระจำยสู่สถำนศึกษำได้ง่ำยขึ้น ส่ งผลกระทบต่อ           
พฤติกรรมของผู้เรียน 
   5. สถำนกำรณ์ควำมไม่สงบของจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคง      
คุณภำพชีวิต และคุณภำพกำรศึกษำในพื้นที ่
   6. ปัญหำยำเสพติด แรงงำนข้ำมชำติผิดกฎหมำย กำรค้ำมนุษย์ และสถำนกำรณ์       
ควำมไม่สงบในพ้ืนที่ชำยแดนและพ้ืนที่สูงมีผลกระทบต่อควำมมั่นคง คุณภำพชีวิต และคุณภำพกำรศึกษำในพ้ืนที่ 
   7. กระบวนกำรกำรปรับปรุง แก้ไขกฎหมำยระดับชำติ บำงส่วนล่ำช้ำ ไม่ครบถ้วน         
ไม่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว เป็นข้อจ ำกัดในกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมกำรจัด
กำรศึกษำเอกชนกับภำคส่วนต่ำงๆ ด้วยกลไกประชำรัฐ 
   8. ควำมเหลื่อมล้ ำและช่องว่ำงระหว่ำงรำยได้ของกลุ่มประชำชน มีผลต่อโอกำสเข้ำถึง        
กำรบริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพแตกต่ำงกัน 


