สวนที่ 2
บริบทที่เกี่ยวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได นำยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561–2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง
พ.ศ. 2560-2564 นโยบายและแผนระดั บชาติ ว าด วยความมั่ นคงแห งชาติ (พ.ศ. 2562–2565) นโยบายรั ฐบาล
(พลเอก ประยุ ทธ จั นทร โอชา) แถลงต อรั ฐสภา เมื่ อวั นที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals: SDGs) เป าหมายที่ 4 เปาหมายดานการศึ กษา แผนการศึกษาแห งชาติ
พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ภาค นโยบายและจุ ดเน น กระทรวงศึ ก ษาธิการ ป งบประมาณ พ.ศ.2564 แผนปฏิบ ัต ิร าชการประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทตางๆ ที่เกี่ยวของ มาเชื่อมโยงกับอำนาจหนาที่
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกำหนดเปนกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของสำนั กงานปลั ดกระทรวงศึ กษาธิการ (ฉบั บจั ด ทำคำของบประมาณรายจ ายประจำป ) โดยมี
รายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
คณะรัฐมนตรีให ความเห็ นชอบยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เมื่อวัน ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561 เพื่ อใชเป นกรอบแนวทางการพั ฒ นาประเทศในระยะ 20 ป โดยกำหนด
วิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตร ดังนี้
วิสัยทัศน
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจำชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ความมั่นคง หมายถึง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายใน
ประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และ
มีความมั่นคงในทุ กมิ ติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สั งคม สิ่ งแวดล อม และการเมือง เชน ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิ ป ไตย มี ก ารปกครองระบบประชาธิ ป ไตยที่ มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น พระประมุ ข
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน
มีระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นำไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลัก ธรรมาภิบาล
สั งคมมี ค วามปรองดองและความสามั ค คี สามารถผนึ ก กำลั งเพื่ อ พั ฒ นาประเทศ ชุม ชนมีค วามเข มแข็ ง
ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคง พอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออม
สำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยูอาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน จนเขาสู
กลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุข ไดรับผลประโยชนจาก
การพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยางทั่วถึงทุกภาคสวน มีคุณ ภาพชีวิตตามมาตรฐาน
ขององคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนที่อยูในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง
ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพื่อใหสามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคม
แหงอนาคต เพื่อใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก

และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟ นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสำคัญของ
การเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อใหเปนพลัง
ในการพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย
ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบนหลักการใช การรักษา และการฟนฟู
ฐานทรั พยากรธรรมชาติ อย างยั่ งยื น ไม ใช ทรั พยากรธรรมชาติ จนเกิ นพอดี ไม สร างมลภาวะต อสิ่ งแวดล อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และสอดคล อ งกั บ เป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ทรั พ ยากรธรรมชาติ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ ม ากขึ้ น และ
สิ่ งแวดล อมมี คุณ ภาพดี ขึ้น คนมีค วามรั บ ผิ ดชอบตอสั งคม มีค วามเอื้ออาทร เสี ย สละ เพื่ อผลประโยชน
สวนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน และใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน
และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาอยางสมดุล
มีเสถียรภาพและยั่งยืน
เปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง
สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคน
ในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเป นคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่ เป นมิตรกั บสิ่ งแวดล อม และมีภาครั ฐของประชาชนเพื่ อประชาชนและประโยชน ส วนรวม
โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย
1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจของสำนักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช
อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ
เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญ ให มีความพร อมสามารถรับ มือกับ ภัยคุกคามและภัยพิ บัติได
ทุกรูป แบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู ไปกับ การปองกัน และแกไขป ญ หาดานความมั่น คงที่มีอยูใน
ป จ จุ บั น และที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต ใช ก ลไกการแก ไขป ญ หาแบบบู ร ณาการทั้ ง กั บ ส ว นราชการ
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพื้นฐานของ
หลั กธรรมาภิ บาลเพื่ อ เอื้ ออำนวยประโยชน ต อการดำเนิ น การของยุท ธศาสตรช าติ ด านอื่ น ๆ ให ส ามารถ
ขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายที่กำหนด
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2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนน
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก
1) “ต อ ยอดอดี ต ” โดยมองกลั บ ไปที่ รากเหงา ทางเศรษฐกิ จ อั ต ลั ก ษณ วั ฒ นธรรม
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ
ของประเทศในดานอื่น ๆ นำมาประยุกตผ สมผสานกับ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อให ส อดรับ กับ บริบ ท
ของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม
2) “ปรับปจจุบัน ” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒ นาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ
ในมิติตางๆ ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้น ฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล
และการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต
3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม
รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับอนาคต
บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศไทย
สามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับ
การยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศ
ไดในคราวเดียวกัน
3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมาย
การพั ฒ นาที่ส ำคัญ เพื่ อพั ฒ นาคนในทุ กมิ ติและในทุ กช วงวัยให เป นคนดี เกง และมีคุ ณ ภาพ โดยคนไทย
มี ค วามพร อ มทั้ ง กาย ใจ สติ ป ญ ญ า มี พั ฒ นาการที่ ดี ร อบด า นและมี สุ ข ภาวะที่ ดี ใ นทุ ก ช ว งวั ย
มี จิ ต สาธารณะ รั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมและผู อื่ น มั ธ ยั ส ถ อดออม โอบอ อ มอารี มี วิ นั ย รั ก ษาศี ล ธรรม
และเป น พลเมื อ งดี ข องชาติ มี ห ลั ก คิ ด ที่ ถู ก ต อ ง มี ทั ก ษะที่ จ ำเป น ในศตวรรษที่ 21 มี ทั ก ษะสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิตสูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่นๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
4. ยุ ท ธศาสตร ช าติ ด า นการสร า งโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม มี เป า หมาย
การพัฒ นาที่สำคัญที่ใหความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตางๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน
ทองถิ่น มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุน การรวมตัวของประชาชนในการรวมคิด รวมทำเพื่อสวนรวม
การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดิน ในระดับทองถิ่น การเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทำประโยชนแกครอบครัว
ชุมชน และสังคมใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเปนธรรม
และทั่วถึง
5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณ ภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มีเปาหมายการพัฒ นาที่สำคัญเพื่อนำไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติดานสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอยางบูรณาการ ใชพื้นที่เปนตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายที่เกี่ยวของ
ไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยเปนการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโต
รวมกัน ไมวาจะเปน ทางเศรษฐกิจ สิ่ งแวดล อม และคุณ ภาพชีวิต โดยให ความสำคัญ กับ การสรางสมดุล
ทั้ง 3 ดาน อันจะนำไปสูความยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง
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6. ยุ ท ธศาสตร ช าติ ด า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
มีเปาหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และ
ประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หนวยงานของรัฐ
ที่ ท ำหน า ที่ ใ นการกำกั บ หรื อ ในการให บ ริ ก ารในระบบเศรษฐกิ จ ที่ มี ก ารแข ง ขั น มี ขี ด สมรรถนะ สู ง
ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวมมีความทันสมัยและ
พรอมที่จ ะปรั บตัว ให ทัน ตอการเปลี่ ยนแปลงของโลกอยู ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย างยิ่ งการนำนวัตกรรม
เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทำงานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบ
ได กั บ มาตรฐานสากล รวมทั้ งมี ลั ก ษณะเป ด กว าง เชื่ อ มโยงถึ งกั น และเป ด โอกาสให ทุ ก ภาคส ว นเข ามา
มีสวนรวม เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวน
ในสั งคมต อ งรว มกั น ปลู ก ฝ งค านิ ย มความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ความมั ธ ยั ส ถ และสร างจิ ต สำนึ ก ในการปฏิ เสธ
ไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่จำเปน
มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสูการลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อตอการพัฒนา
โดยกระบวนการยุ ติ ธ รรมมี ก ารบริ ห ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป น ธรรม ไม เลื อ กปฏิ บั ติ แ ละการอำนวย
ความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
ตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญญัติวา เมื่อมีพระบรมราชโองการ
ประกาศใชยุทธศาสตรชาติแลว ใหคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติแตละดานจัดทำแผนแมบทเพื่อบรรลุ
เป าหมายตามที่ กำหนดไว ในยุ ทธศาสตรชาติ เสนอคณะกรรมการพิ จารณาให ความเห็ นชอบ และเสนอต อ
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แผนแม บ ทภายใต ยุ ท ธศาสตร ช าติ เป น แผนแม บ ทเพื่ อ บรรลุ เป า หมายตามที่ ก ำหนดไว
ในยุ ทธศาสตร ชาติ มี ผลผู กพั นต อหน วยงานของรั ฐที่ เกี่ ยวข องจะต องปฏิ บั ติ ให เป นไปตามนั้ น รวมทั้ งการจั ดทำ
งบประมาณรายจายประจำปตองสอดคลองกับแผนแมบทดวย โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย
23 ประเด็น 62 แผนยอย (ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
(พ.ศ. 2561 - 2580) ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเกี่ยวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
14 ประเด็น 26 แผนยอย ดังนี้
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (1) ประเด็น ความมั่นคง
แผนแม บทภายใต ยุ ทธศาสตร ชาติ ประเด็ นความมั่ นคง ประกอบด วย แผนย อย จำนวน 5 แผน
เกี่ยวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 แผน ดังนี้
แผนยอย 3.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
3.1.1 แนวทางการพัฒนา
2) เสริ ม สร า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ ภายใต ก ารปกคร องระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยปลูกฝงและสรางความตระหนักรูถึงความสำคัญของ
สถาบันหลักของชาติ รณรงคเสริมสรางความรักและภาคภูมิใจในความเปนคนไทยและชาติไทย ผานทางกลไก
ตาง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตรในเชิงสรางสรรค นอมนำและเผยแพร ศาสตรพระราชา หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดำริตาง ๆ ใหเกิดความเขาใจอยางถองแท และนำไปประยุกต
ปฏิบัติใชอยางกวางขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอยางสม่ำเสมอ
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แผนยอย 3.2 การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
3.2.1 แนวทางการพัฒนา
สวนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ
1) ป องกั นและปราบปรามยาเสพติ ด มุ งยึ ดแนวคิ ดการแก ไขป ญหายาเสพติ ดตั้ งแต ต นน้ ำ กลางน้ำ - ปลายน้ำ ในการดำเนินการอยางเปนระบบ กลาวคือ (5) การปองกันยาเสพติดในแตละกลุมเปาหมาย
อยางเหมาะสมเปนรูปธรรม โดยการปลูกฝงคานิยมและองคความรูที่เหมาะสม อันจะสงผลกระทบตอความคิดและ
โน มนาวให เกิดความเห็ นที่คลอยตามอยางถูกตอง (6) การปรับระบบนิเวศ (สภาพแวดลอม) ที่เหมาะสม
โดยการเสริมสรางปจจัยที่เอื้อตอการไมเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดของแตละกลุมเปาหมาย อาทิ ครอบครัว
โรงเรียน และชุมชน
2) ปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงทางไซเบอร มุงเนนการวางกลยุทธ/ยุทธวิธีในการ
แกไขป ญ หาดานความมั่น คงทางไซเบอร ให ครอบคลุ มสภาพป ญ หาของภัยคุกคามทางไซเบอร ซึ่งไดแก
การโจมตี ท างไซเบอร ข องกลุ ม แฮกเกอร การจารกรรมหรือเปลี่ ยนแปลงแกไขข อมู ล การโจมตี ต อกลุ ม
โครงสรางพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ และการเผยแพรขอมูลเพื่อความปนปวนอันกระทบตอประชาชน
รวมทั้งอาจสงผลกระทบตอความมั่นคง
9) ปองกันและแกไขปญ หาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต มุงจัดการกับ เงื่อนไข
ปญ หาที่มีอยู เดิมทั้งปวงให หมดสิ้ น ไป และเฝ าระวังมิให เกิดเงื่อนไขใหมขึ้น โดยน อมนำหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชา มาเปนกรอบแนวทางนำในการดำเนินงานแกไขและปองกันปญหา
ตลอดไปจนถึงการผลั กดัน ยุท ธศาสตรพ ระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พั ฒ นา” ไปสู การปฏิ บัติจ ริงในพื้ น ที่
เพื่อสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาที่สาเหตุอยางแทจริง พรอมนำความสงบสันติสุข
อยางยั่งยืนกลับคืนสูประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนทั้งประเทศ
และนานาชาติตอไป
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (3) ประเด็น การเกษตร
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการเกษตร ประกอบดวย แผนย อย จำนวน 6 แผน
เกี่ยวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 แผน ดังนี้
แผนยอย 3.5 เกษตรอัจฉริยะ
3.5.1 แนวทางการพัฒนา
2) พั ฒ นาศักยภาพเกษตรกรในการเขาถึงและใชป ระโยชน จากเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงองคความรูดานการผลิตและการตลาด
ตาง ๆ ตลอดจนการใชประโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิส ารสนเทศ เทคโนโลยี ดิจิทั ล ฐานขอมู ล
สารสนเทศทางการเกษตรตางๆ เพื่อการวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรใหเปนเกษตรกรอัจฉริยะที่มี
ขีดความสามารถในการแขงขัน
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (5) ประเด็น การทองเที่ยว
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการทองเที่ยว ประกอบดวย แผนยอย จำนวน 6 แผน
เกี่ยวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 แผน ดังนี้
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แผนยอย 3.6 การพัฒนาระบบนิเวศการทองเที่ยว
3.6.1 แนวทางการพัฒนา
4) พัฒนาชุมชน ผูประกอบการ และบุคลากรดานการทองเที่ยวทุกภาคสวนใหมีความพรอม
ในการรองรับ การขยายตัวของอุ ตสาหกรรมการทอ งเที่ ยว รวมทั้ งส งเสริม การมี ส ว นร วมของชุม ชนและ
ประชาชนในการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (6) ประเด็น พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นพื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ ประกอบดวย แผนยอย
จำนวน 6 แผน เกี่ยวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 แผน ดังนี้
แผนยอย 3.1 การพัฒนาเมืองนาอยูอัจฉริยะ
3.1.1 แนวทางการพัฒนา
ให ความสำคัญ กั บ การพั ฒ นาเมื องให เป น เมือ งน าอยูอัจ ฉริยะที่ สามารถรองรั บ กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ที่อยูอาศัย ลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุกกลุม และ
ผลักดันการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในเมืองที่มีศักยภาพ ซึ่งมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสมัยใหมมาพัฒนา
ระบบบริหารจัดการเมืองในทุกมิติใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยแบงการพัฒนาเมืองออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก
1) เมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจ โดยพัฒนาเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภาค ไดแก
กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม ขอนแกน เมืองในระเบียงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต
ใหมีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเทียบเทาเมืองขนาดใหญในระดับนานาชาติและมีความนาอยู
2) พัฒนาเมืองขนาดกลางใหเปนเมืองนาอยูที่เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การบริการใหกับพื้นที่โดยรอบ โดยเนนการตอยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีในพื้นที่ เพื่อใหเกิดการกระจาย
ความเจริญ ไปสู พื้ น ที่ โดยรอบ และสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของเมื อ งศู น ย ก ลางทางเศรษฐกิ จ
โดยสรางเครือขายการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาค ซึ่งการพัฒนาแบงตามภาคไดดังนี้
ภาคเหนือ เนนการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และการเกษตรมู ล ค าสู ง และการให บ ริก ารด านโครงสรางพื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ และโครงสรางพื้ น ฐาน
ทางสังคมแกพื้นที่โดยรอบ
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เน น การพั ฒ นาการค า และกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ใหม
การเกษตรมูลคาสูง และการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐานทางสังคม
แกพื้นที่โดยรอบ
ภาคกลางและตะวันออก เนนการพัฒนาและสงเสริมการคาและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่มีอยูเดิม และการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐานทางสังคมแกพื้นที่
โดยรอบ
ภาคใต เนนการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมการเกษตร
ครบวงจร และการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐานทางสังคมแกพื้นที่
โดยรอบ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (9) ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบดวย แผนยอย จำนวน
3 แผน เกี่ยวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 แผน ดังนี้

8

แผนยอย 3.1 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
3.1.1 แนวทางการพัฒนา
4) พั ฒ นาศั ก ยภาพและคุ ณ ภาพแหล ง ท อ งเที่ ย วทั้ งเชิ งประวั ติ ศ าสตร แ ละวั ฒ นธรรม
เชิงนิเวศและอนุรักษ เชิงสุขภาพ แหลงทองเที่ยวทางศิลปวิทยาการ แหลงทองเที่ยวเพื่อนันทนาการ รวมทั้ง
แหลงทองเที่ยวสรางใหม พรอมทั้งปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาเสนทาง กิจกรรมทองเที่ยว จัดพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว
ใหมีคุณภาพ จัดการพื้นที่และสิ่งแวดลอมเพื่อการสรางบรรยากาศที่ดีสำหรับการทองเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัด
ของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
5) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม สำหรับการทำวิจัย
ตอยอดเพื่อขยายผลงานวิจัยไปสูเชิงพาณิชย และพัฒนาศูนยการเรียนรูและศูนยบริการ รวมทั้งจัดทำหลักสูตร
การเรียนการสอน และฝกอบรม ตอยอดโครงสรางพื้นฐานใหเปนแหลงสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยี ทั้งใน
และตางประเทศ รวมถึงการใหบริการวิเคราะหทดสอบของภูมิภาคอาเซียน
6) พัฒ นาเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกใหเปนเมืองอัจฉริยะที่มีความนาอยูและ
ทันสมัยระดับนานาชาติ เปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ สอดคลองกับนโยบาย
แผนยอย 3.2 การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต
4) ยกระดั บ สถาบั น การศึ ก ษาในพื้ น ที่ ให เป น ศู น ย ก ลางการพั ฒ นาและการเรี ย นรู ด า น
เทคโนโลยีนวัตกรรมเกี่ยวกับปาลมและยางพารา และศึกษาแนวทางการอนุรักษทรัพยากรทางทะเล ปาไม
และปาชายเลน ใหมีความอุดมสมบูรณและสวยงาม
5) รัก ษาและเผยแพรวั ฒ นธรรมพื้ น บ า นและพั ฒ นาแหล งท อ งเที่ ย วชั้ น นำแห งใหม กั บ
แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงเลียบชายฝงทะเลอาวไทย เชื่อมโยงฝงอันดามัน และพัฒนาเปนพื้นที่เศรษฐกิจใหม
ดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อรองรับนักทองเที่ยวคุณภาพ
แผนยอย 3.3 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
3.3.1 แนวทางการพัฒนา
2) ส งเสริ ม ให เกิ ด การพั ฒ นาพื้ น ที่ เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษชายแดน ตามศั ก ยภาพ
โดยพั ฒ นาต อ ยอดจากฐานทรั พ ยากรและกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ ที่ มี อ ยู เดิ ม รวมทั้ ง ยกระดั บ
ความสามารถในการแขงขันของพื้ น ที่ให เอื้อตอการคา การลงทุ น และการทองเที่ ยว และเป น พื้ น ที่ห ลั ก
ในการขับเคลื่อนการสรางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในสวนภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาพื้นที่บริเวณ
ชายแดนใหมีความพรอมสำหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน
ซึ่งจะชว ยสร างมูล ค าเพิ่ มทางเศรษฐกิจ ยกระดับ รายไดและคุณ ภาพชีวิต ของประชาชนในพื้น ที่ รวมทั้ ง
สงเสริมความสามารถในการแขงขันของประเทศในภาพรวม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (10) ประเด็น การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม ประกอบดวย
แผนยอย จำนวน 3 แผน เกี่ยวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 แผน ดังนี้
แผนยอย 3.1 การปลูกฝงคุณ ธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิ ตสาธารณะ
และการเปนพลเมืองที่ดี
3.1.1 แนวทางการพัฒนา
2) บู ร ณาการเรื่ อ งความซื่ อ สั ต ย วิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และด า นสิ่ ง แวดล อ ม
ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดใหมีการเรียนการสอนตามพระราชดำริ และปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในสถานศึ ก ษา จั ด ให มี ก ารเรี ย นรู ท างศาสนา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมของชาติ
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และภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งการตระหนั กรู และการมีสวนรวมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและตางประเทศ
5) การส งเสริ ม ให ค น ไท ย มี จิ ต ส าธารณ ะแล ะมี ค วาม รั บ ผิ ด ช อ บ ต อ ส วน รวม
สร า งจิ ต สาธารณะและจิ ต อาสาโดยใช ป ระโยชน จ ากความก า วหน า ทางด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
การสื่ อสาร เพื่อรั บ ผิดชอบตอส วนรวม สรางเสริมผู นำการเปลี่ ยนแปลง และตนแบบที่ดีทั้ งระดับ บุ คคล
และองค ก ร โดยการยกย อ งผู น ำที่ มี จิ ต สาธารณะและจิ ต อาสา และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม
ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให มี ก ลไกการดำเนิ น งานในการสร า งเสริ ม การพั ฒ นาจิ ต สาธารณะและจิ ต อาสา
เพื่อสังคมและสวนรวม โดยสงเสริมและสนับสนุนองคกรสาธารณะที่ไมหวังผลประโยชน
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (11) ประเด็น ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ประกอบดวย แผนยอย
จำนวน 5 แผน เกี่ยวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 4 แผน ดังนี้
แผนยอย 3.1 การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย
3.1.1 แนวทางการพัฒนา
2) ส งเสริ มบทบาทการมีส ว นรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ครอบครั ว และชุ ม ชนในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ปลู ก ฝ งและพั ฒ นาทั ก ษะนอกห อ งเรี ย น
สรางกระบวนการเรียนรูและพัฒนาทักษะของประชากรใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต
สรางความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในการแกปญหาและพัฒนาสังคม
รวมทั้งสนับสนุนดานวิชาการและสรางนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพื่อให
องคกรเครือขายชุมชนมีความเขมแข็ง และมีกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ที่ประชาชน ชุมชน องคกรภาครัฐ
ภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนา เฝาระวัง และติดตามการดำเนินงานสงผลใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดอยางเปนรูปธรรม การปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน โดยเนนให
พ อแม มี วัฒนธรรมที่ ปลู กฝ งให ลู กเพิ่ มพู นทั กษะการเรี ยนรู ชี วิ ต ดนตรี กีฬา ศิ ลปะ รวมทั้ งส งเสริ มให ทุ กภาคส วน
เปดพื้นที่แหงการเรียนรู และจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายและเหมาะสม เอื้อแกครอบครัวทุกลักษณะ
3) พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการ
ขอมู ล ด านการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ยระหวางภาคี การพั ฒ นาต าง ๆ โดยการเชื่อมโยงขอมู ล ที่ เกี่ ย วกั บ
การศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒ นาอาชีพในตลอดช วงชีวิต เพื่อเสริมและสรางศักยภาพ
ของการดำเนิ น งานการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย ต ามพั น ธกิจ ของแต ล ะหน วยงานให มี ความเข ม แข็ งและ
ตอบโจทย ป ระเทศ เป น ฐานข อ มู ล การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ข องประเทศไทยที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล สามารถประเมิน จุดออน จุดแข็งและศักยภาพบุ คคลของประเทศ นำไปสูการตัดสินใจระดับ
นโยบายและปฏิบัติ เพื่อพัฒ นาคนไทยอยางมีทิศทางและสอดคลองกับ การพัฒ นาประเทศไทยในอนาคต
รวมถึงขอมูลที่สนับสนุนการผลิตกำลังแรงงานที่มีทักษะตรงตอความตองการของตลาดงานในอนาคต และใช
ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาตอ มีธนาคารคลังสมองเพื่อรวบรวมผูสูงอายุที่มีความรู ประสบการณ และ
ทักษะเพื่อถายทอดความรู ประสบการณ และทักษะใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติ
แผนยอย 3.2 การพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย
3.2.1 แนวทางการพัฒนา
3) จัดใหมีการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกดาน
โดยการพั ฒ นาหลั กสู ตรการสอนและปรั บ ปรุ งสถานพั ฒ นาเด็ กปฐมวัยให มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานที่ เน น
การพัฒ นาทั กษะสำคัญ ดานตาง ๆ อาทิ ทั กษะทางสมอง ทักษะดานความคิดความจำ ทั กษะการควบคุ ม
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อารมณ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรูจักประเมินตนเอง ควบคูกับการยกระดับบุคลากร
ในสถานพั ฒ นาเด็กปฐมวัยให มี ความพรอมทั้ งทั กษะความรู จริ ยธรรม และความเป น มืออาชี พ ตลอดจน
ผลั กดัน ให มี กฎหมายการพั ฒ นาเด็กปฐมวัยให ครอบคลุ มทั้ งการพั ฒ นาทั กษะ การเรี ยนรู เน นการเตรี ย ม
ความพรอมเขาสูระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยใหมีพัฒนาการที่สมวัยและการเตรียมทักษะการอยู
ในสังคมใหมีพัฒนาการอยางรอบดาน
แผนยอย 3.3 การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน
3.3.1 แนวทางการพัฒนา
1) จัดใหมีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะดานการ
คิดวิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน ความคิดสรางสรรค การทำงานรวมกับผูอ่นื
2) จั ด ให มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะด า นภาษา ศิ ล ปะ และความสามารถในการใช เทคโนโลยี
ที่สอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
3) จั ด ให มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะในการวางแผนชี วิ ต และวางแผนการเงิ น ตลอดจนทั ก ษะ
ที่เชื่อมตอกับโลกการทำงาน
4) จัดใหมีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ การบมเพาะการเปน
นักคิด นักนวัตกร และการเปนผูประกอบการใหม รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยูรวมและทำงานภายใตสังคม
ที่เปนพหุวัฒนธรรม
แผนยอย 3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
3.4.1 แนวทางการพัฒนา
1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในชวงวัยทำงานใหมีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคล อ งกั บ ความสามารถเฉพาะบุ ค คลและความต อ งการของตลาดงาน รวมทั้ งเทคโนโลยี ส มั ย ใหม
เพื่อสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นใหกับประเทศ
2) เสริมสรางวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค และความรูความเขาใจและทักษะทางการ
เงิน เพื่อเสริมสรางความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมทั้งสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ใหกับวัยทำงานผานระบบการคุมครองทางสังคมและการสงเสริมการออม
3) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝมือใหเปนผูประกอบการใหม และสามารถ
พัฒนาตอยอดความรูในการสรางสรรคงานใหม ๆ และมีโอกาสและทางเลือกทำงานและสรางงาน
แผนยอย 3.5 การสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ
1) สงเสริมการมีงานทำของผูสูงอายุใหพึ่งพาตนเองไดทางเศรษฐกิจ และรวมเปนพลังสำคัญ
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ รวมทั้งสนับสนุนมาตรการจูงใจทางการเงินและการคลังใหผูประกอบการ
มีการจางงานที่เหมาะสมสำหรับผูสูงอายุ ตลอดจนจัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม
กับวัย สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และสงเสริมทักษะการเรียนรูในการทำงานรวมกันระหวางกลุมวัย
3) ส งเสริม สนับสนุน ระบบการสงเสริมสุ ขภาพดูแลผูสู งอายุ พรอมทั้งจัดสภาพแวดลอม
ให เป น มิ ต รกั บ ผู สู งอายุ อาทิ สิ่ งอำนวยความสะดวกในการใช ชี วิ ต ประจำวั น ที่ เหมา ะสมกั บ ผู สู งอายุ
เมืองที่เปนมิตรกับผูสูงอายุท้ังระบบขนสงสาธารณะ อาคารสถานที่ พื้นที่สาธารณะ และที่อยูอาศัยใหเอื้อตอ
การใชชีวิตของผูสูงอายุและทุกกลุมในสังคม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู ประกอบดวย แผนยอย
จำนวน 2 แผน เกี่ยวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 แผน
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แผนยอย 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3.1.1 แนวทางการพัฒนา
1) ปรับ เปลี่ย นระบบการเรียนรูส ำหรับ ศตวรรษที่ 21 ประกอบดว ย 4 แนวทางยอ ย
ไดแก (1) พัฒนากระบวนการเรี ยนรูในทุ กระดับชั้น ตั้งแตปฐมวัยจนถึงอุดมศึ กษา ที่ ใชฐานความรูและระบบคิ ด
ในลั ก ษณะสหวิท ยาการ มี ก ารวิจั ย และพั ฒ นาหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ เป น หลั กสู ตร
ฐานสมรรถนะใหไดมาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นนำที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ
อย า งต อ เนื่ อ ง โดยมี ก ารจั ด ทำรายงานประจำป ที่ เป ด เผยต อ สาธารณะเกี่ ย วกั บ การนิ เทศ การติ ด ตาม
ประเมิ น ผล และการปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะ ปฏิ รู ป หลั ก สู ต รและรู ป แบบการเรี ย นการสอน
อาชีวศึกษาใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเนนการศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภ าคี และการฝ กงานในสถานประกอบการ ปฏิ รูป การจั ดการศึกษาในระดั บอุดมศึกษาโดยเน น
การเรียนรูที่ผูกกับงาน เพื่อวางรากฐานใหมีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความตองการของประเทศ
ไดในหลากหลายมิติ ทั้งในดานการผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่เปนที่ตองการของตลาด
การพัฒนาผูประกอบการยุคใหมที่มีศักยภาพในการสรางธุรกิจใหมที่มีใชเทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถ
ไปสูตลาดตางประเทศได รวมถึงมีนั กวิจัย และนวัตกรที่สามารถสรางสรรคผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี
คุณ ภาพ สามารถส งเสริมสนับสนุน การพัฒ นาประเทศในดานเศรษฐกิจ และสั งคมเป นอยางดี (2) พัฒ นา
กระบวนการเรียนรูของผูเรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒ นาทักษะสำหรับ
ศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยี เขากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใชเทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎี
การเรียนรูแบบใหมในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ ควรมี
คุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ การเชื่อมตอและมีสวนรวม (3) พัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบูรณาการ
ที่เนนการลงมือปฏิบัติ มีการสะทอนความคิด/ทบทวนไตรตรอง โดยเนนการเรียนการสอนที่เสริมสรางทักษะชีวิต
และสามารถนำมาใช ตอยอดในการประกอบอาชีพไดจริง และ (4) พัฒนาระบบการเรียนรูที่ใหผูเรียนสามารถ
กำกับการเรียนรูของตนได เพื่อให สามารถนำองคความรูไปใชส รางรายได รวมถึงมีทักษะดานวิช าชีพและ
ทั ก ษะชีวิ ต โดยใช สื่ อผสมอยา งหลากหลาย ปรับ เปลี ่ ย นตามความสามารถและระดั บ ของผู เ รีย น
มีเ นื้อ หาที่ไ มยึด ติ ด กับ ตั ว สื่อ เลือกประกอบเนื้อหาไดเอง คนหา แกไข จดบันทึกได เก็บประวัติการเรียนรู
อยางเป นระบบ มีระบบการประเมินผลการเรียนรู ที่รวดเร็วและตอเนื่ อง โดยผูเรียนมีความรู ทักษะ และ
สมรรถนะที่เปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
2) เปลี่ย นโฉมบทบาท “ครู ” ให เป น ครู ยุค ใหม ประกอบด วย ๓ แนวทางย อ ย ได แก
(1) วางแผนการผลิต พัฒ นาและปรับบทบาท “ครู คณาจารยยุคใหม” ใหเปน “ผูอำนวยการการเรียนรู ”
มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหมที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเนนการเปน
ผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณ ในการปฏิบั ติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน (2) ปรับ
ระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแตการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขามาเปนครู ปฏิรูประบบการผลิต
ครูยุคใหม โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่สามารถสรางทักษะในการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีครูที่ชำนาญในดานการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ที่ไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ ในจำนวนที่เพียงพอตอความตองการของ
นักเรียน อีกทั้งยังมีระบบการอบรมและเสริมสมรรถนะครูที่ผานการศึกษาในระบบเดิม หรือครูภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 ที่ ยั งไม ผ า นการประเมิ น มาตรฐานในระดั บ นานาชาติ และ (3) ส งเสริ ม สนั บ สนุ น ระบบ
การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุน
อื่ น ๆ ปฏิ รู ป ระบบการผลิ ต ครู อ าชี ว ะยุ ค ใหม โดยผู ที่ มี ใบประกอบวิ ช าชี พ จะต อ งเป น ผู เชี่ ย วชาญและ
12

มีประสบการณในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน มีค วามรู ทักษะ และสามารถ
สรางสมรรถนะที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพใหแกผูเรียน และมีอัตรากำลัง
เพี ยงพอต อความตองการของสถานศึ กษาตามเกณฑ ม าตรฐานอัต รากำลั งของสำนั กงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึก ษาในทุกระดับ ทุกประเภท ประกอบดวย
6 แนวทางยอ ย ไดแ ก (1) ปฏิรูป โครงสรา งองคก รดา นการศึก ษาใหมีป ระสิท ธิภ าพ โดยเนน การสรา ง
ความรับผิดชอบตอผลลัพธ ตั้งแตระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสรางแรงจูงใจและ
ความรับผิดชอบของหนวยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม (2) จัดใหมีมาตรฐานขั้นต่ำ
ของโรงเรียนในทุกระดับ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สู งขึ้น มีการกำหนดมาตรฐานขั้น ต่ำของโรงเรีย น
ในทุ กระดับ ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ในดานความพรอมของโครงสร างพื้นฐาน อุปกรณ การเรี ยน
การสอน การบริหารจัดการโรงเรียน จำนวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา จำนวนพนั กงานสนั บสนุ นงานบริห าร
จั ด การโรงเรีย น (3) ปรับ ปรุงโครงสรา งการจั ด การศึ ก ษาให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเพิ่ ม คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
มีการปรับปรุงโครงสรางการศึกษาที่เนนสายอาชีพมากขึ้น มีการเรียนการสอนและการเรี ยนรูที่ใชเทคโนโลยี
สมัยใหม เกิดทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาที่ 3 ทักษะและความรูในการประกอบ
อาชีพใหม ๆ อยางคลองตัว เพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทางการศึกษาอยางเปนรูปธรรม (4) เพิ่มการมี
สวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา สงเสริมภาคประชาสังคมปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปน
พื้นที่เรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต รวมถึงการเรียนรูและทบทวนทักษะพื้นฐาน ไดแก การอานออก เขียนได
คิดเลขเป น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสั งคม (5) พั ฒ นาระบบประกัน คุณ ภาพ
การศึกษา โดยแยกการประกันคุ ณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและ
การกำกับดูแลคุณภาพการศึกษา และปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสูการวัดผลในเชิ งทักษะที่จำเปนสำหรับ
ศตวรรษที่ 21 มากกวาการวัดระดับความรู และ (6) สงเสริมการวิจัยและใชเทคโนโลยีในการสรางและจัดการ
ความรู การเรี ยนการสอน และการจัดการศึ กษาเพื่ อพั ฒนาทั กษะอาชีพที่ สอดคล องกับบริบทพื้ นที่ ซึ่ งรวมถึ ง
การบูรณาการความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เพื่อเสริมสราง
ระบบนิเวศนวัตกรรมที่เขมแข็ง
4) พัฒ นาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต ประกอบดวย 5 แนวทางยอย ไดแก (1) จัดให มี
ระบบการศึกษาและระบบฝกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุน (2) มีมาตรการจูงใจและ
สงเสริมสนั บสนุ น ให คนเขาสูใฝเรียนรู พัฒ นาตนเอง รวมถึงการยกระดับ ทักษะวิชาชีพ (3) พัฒ นาระบบ
การเรียนรูชุมชนใหเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา โดยความรวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
(4) พั ฒ นาระบบเครื อ ขายเทคโนโลยี ดิจิทั ล และดิจิ ทั ล แฟลตฟอรม สื่ อ ดิจิ ทั ล เพื่ อ การศึ กษาในทุ กระดั บ
ทุกประเภทการศึกษาอย างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และ (5) พัฒนาโปรแกรมประยุกตหรือสื่อการเรียนรู
ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนในการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองผานเทคโนโลยีสมัยใหมได
5) สรางระบบการศึกษาเพื่อเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบดวย 5 แนวทางยอย
ไดแก (1) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ย วชาญและมีความโดดเดนเฉพาะสาขา
สูระดับนานาชาติ มีกรอบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพที่กำหนดสมรรถนะและทักษะพื้นฐาน
สำหรับสาขาอาชีพตาง ๆ ที่สอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน 10 กลุมอุตสาหกรรม
เปาหมาย S-curve และ New S-curve เพื่อเปนเครื่องมื อในการยืนยัน และพัฒ นาสมรรถนะของแรงงาน
และมีกรอบแนวคิดในการคาดการณอุปสงคแรงงานในอนาคตในสาขาอาชีพตาง ๆ และมีแนวทางทบทวน
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และปรับ ปรุงใหแ มน ยำมากขึ้น เปน ระยะ (2) สรา งเครือ ขายความรว มมือทางวิช าการและแลกเปลี่ย น
นัก เรีย น นักศึกษาและบุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึ งการพัฒนาศูนยวิจัย ศูนยฝกอบรม และทดสอบ
ในระดับภูมิภ าค (3) จัด ใหมีก ารเรีย นรูป ระวัติศ าสตรช าติไ ทยและประวัติศ าสตรทอ งถิ่น (4) จัด ใหมี
การเรีย นรู ประวัติศาสตร ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบานในสถานศึกษา
และสำหรับประชาชน และ (5) สง เสริม สนับ สนุน การแลกเปลี่ย นเรียนรูข องเด็ก เยาวชน และนักเรีย น
กับประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเอเชียอาคเนย
แผนยอย 3.2 การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย
3.2.1 แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาและสงเสริมพหุปญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและการสงตอ
เพื่อสงเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปญญาใหเต็มตามศักยภาพ สงเสริมสนับสนุนครอบครัว ในการเสริมสราง
ความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งดานกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป สงเสริม
สนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสรางและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ
บนฐานพหุปญญา และสงเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแกภาคเอกชน และสื่อในการมีสวนรวมและผลักดัน
ใหผูมีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเดนในระดับนานาชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (17) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ประกอบดวย แผนยอย
จำนวน 2 แผน เกี่ยวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 แผน ดังนี้
แผนยอย 3.1 การคุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สุขภาพ
3.1.1 แนวทางการพัฒนา
1) ขยายฐานความคุมครองทางสังคม โดยกําหนดระดับมาตรฐานขั้นต่ำของสวัสดิการแตละ
ประเภทแตละกลุมเป าหมายใหเหมาะสมและชัดเจน เพื่อปองกันไมใหประชาชนทุกชวงวัยตองเจอสภาวะ
ความยากจนกรณีประสบเหตุการณที่ทำใหตองสูญเสียรายได เพื่อเปนหลักประกันในการดำเนินชีวิตทางสังคม
ได โดยการจัดระบบหรือมาตรการในรูปแบบตาง ๆ ใหสามารถคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคน
บริการสังคม การประกันสังคม การชวยเหลือทางสังคม การคุมครองอยางเปนทางการและไมเปนทางการ
ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดโครงขายการคุมครองทางสั งคม สําหรับผูดอยโอกาสและคนยากจน ใหสามารถเขาถึง
บริการพื้นฐานของภาครัฐ ไดอยางมีคุณ ภาพ และการจัดการกับความเสี่ ยงทางสั งคมที่เกิดขึ้นจากวิกฤต
ทางเศรษฐกิจ สังคม และภัยพิบัติตาง ๆ เพื่อปดชองวางการคุมครองทางสังคมตาง ๆ ในประเทศไทย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (18) ประเด็น การเติบโตอยางยั่งยืน
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการเติบโตอยางยั่งยืน ประกอบไปดวย แผนยอย
จำนวน 5 แผน เกี่ยวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 แผน ดังนี้
แผนยอย 3.3 การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ
3.3.1 แนวทางการพัฒนา
3) มุ งเป าสู การลงทุ น ที่ เป น มิ ต รต อสภาพภู มิ อากาศในการพั ฒ นาโครงสร างพื้ น ฐาน
ของภาครัฐและภาคเอกชน พัฒ นามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจั ดการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพื่อเอื้ออำนวยใหใชมาตรการใหม ๆ ดานเศรษฐศาสตร การเงิน และการคลัง ในการสงเสริมและ
สนับสนุนจูงใจให ภ าคสวนที่เกี่ยวของสามารถลดการปล อยกาซเรือนกระจกไดอย างมีป ระสิทธิภาพ และ
การปรับตัวรองรับผลกระทบและภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได
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อย างมีประสิท ธิผ ล กำหนดให โครงการลงทุน ขนาดใหญ ของภาครัฐตองจั ดทำการวิเคราะห และประเมิน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อออกแบบโครงการให สอดคลองกับสภาพภูมิอากาศ
ในป จจุบั นและในอนาคต รวมทั้งความเสี่ ยงจากภัยพิ บัติรูปแบบตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่ องกับการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ
แผนยอย 3.5 การยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกำหนดอนาคตประเทศ
3.5.1 แนวทางการพัฒนา
1) สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนไทย โดยปรับปรุงกลไกและพัฒนาเครื่องมือตาง ๆ ของภาครัฐ ใหเอื้อตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของประชาชนทุกภาคสวนใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคตสรางความรู
ความเข าใจ การตระหนั กรู และการมี ส ว นร ว มดานทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อ ม ให ร องรั บ การ
เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยสอดแทรกในหลักสูตรการศึกษาและ/หรือการจัดการ
เรียนรูตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (20) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนแมบ ทภายใตยุทธศาสตรช าติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิ ทธิภ าพภาครั ฐ
ประกอบดวย แผนยอย จำนวน 5 แผน เกี่ยวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 4 แผน ดังนี้
แผนยอย 3.1 การพัฒนาบริการประชาชน
3.1.1 แนวทางการพัฒนา
1) พั ฒ นารู ปแบบบริก ารภาครัฐเพื่ ออำนวยความสะดวกในการให บริ การประชาชน
ผู ประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัด สรรรูป แบบบริ การให มีความสะดวก มีการเชื่อมโยงหลาย
หนวยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความตองการของผูรับบริการ รวมทั้งอำนวย
ความสะดวกทางการคา การลงทุน และการดำเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการขั้นตอนการออกใบอนุญาตตาง ๆ
การให บ ริ ก ารจดทะเบี ย นทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสะดวกรวดเร็ ว และสอดคล อ งกั บ
มาตรฐานสากล
2) พั ฒ นาการให บ ริก ารภาครัฐ ผา นการนำเทคโนโลยีดิ จิทั ลมาประยุ กต ใช ตั้ งแตต น
จนจบกระบวนการและปฏิ บั ติ ง านเที ย บได กั บ มาตรฐานสากลอย า งคุ ม ค า มี ค วามรวดเร็ ว โปร ง ใส
เสียคาใชจายนอย ลดขอจำกัดทางกายภาพ เวลา พื้ นที่และตรวจสอบได ตามหลักการออกแบบที่เปนสากล
เพื่อใหบริการภาครัฐเปนไปอยางปลอดภัย สรางสรรค โปรงใส มีธรรมาภิบาลเกิดประโยชนสูงสุด ปรับวิธีการ
ทำงาน จาก “การทำงานตามภารกิจที่กฎหมายกำหนด” เปน “การใหบริการที่ใหความสำคัญกับผูรับบริการ”
ปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณคาและไดมาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจาก
การทำงานดวยมือ เปนการทำงานบนระบบดิจิทัลทั้งหมด เชื่อมโยงและบูรณาการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ภาครัฐเขาดวยกันเสมือนเปนองคกรเดียว มีการพัฒนาบริการเดิมและสรางบริการใหมที่เปนพลวัตสอดคลอง
เหมาะสมกับสถานการณและขับเคลื่อนโดยความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจ และผูใชบริการ และเปดโอกาสใหเสนอ
ความเห็นตอการดำเนินงานของภาครัฐไดอยางสะดวก ทันสถานการณ
แผนยอย 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง
3.2.1 แนวทางการพัฒนา
3) จัดทำงบประมาณตอบสนองต อเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ เพื่อให งบประมาณ
เปนเครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหนวยงานทั้งในภารกิจ
พื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร ภารกิจพื้นที่ และภารกิจอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายใหสามารถดำเนินการไดตาม
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เป า หมายของแต ล ะแผนงาน/โครงการ และเป า หมายร ว มตามระยะเวลาที่ ก ำหนดไว สอดคล อ งกั บ
สถานการณ และความเรงดวนในแตล ะชว งเวลา โดยใชเครื่องมือดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทัน สมัย
รวมกัน เพื่อใหเกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอยางยั่งยืน
5) กำหนดให มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารดำเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร ช าติ
และผลสั ม ฤทธิ์ ข องแผนงาน/โครงการ ทั้ งในภารกิ จ พื้ น ฐาน ภารกิ จ ยุ ท ธศาสตร และภารกิ จ พื้ น ที่
มีการติดตามประเมินผลทั้งกอนเริ่มโครงการ ระหวางดำเนินการ และหลังการดำเนินงาน เปนการติดตาม
ประเมินผลทั้งระบบ ตั้งแตปจจัยนำเขา กระบวนการดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบตอการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ โดยพัฒนาการเชื่อมโยงขอมูล เพื่อใหสามารถตรวจสอบ และนำไปสูการปรับ
แนวทาง การดำเนิ น งานที่ เหมาะสมได อย างตอ เนื่ อง พรอมทั้ งเป ดโอกาสให ผู มี ส ว นไดส ว นเสี ยเขามามี
สวนรวมในการติดตามประเมินผล และจัดใหมีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเปาหมายตอ
สาธารณะเปนประจำ รวมทั้งการตรวจสอบ โดยองคกรอิสระตองเปนไปเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
แผนยอย 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
3.4.1 แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาหนวยงานภาครัฐใหเปน “ภาครัฐทันสมัย เปดกวาง เปนองคกรขีดสมรรถนะสูง”
สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา เทียบไดกับมาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดลอม
ในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซอนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล การพัฒนาใหมีการนำขอมูลและขอมูลขนาดใหญมาใชในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหาร
จัดการ การใหบริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานและขอมูลระหวาง
องคกรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสรางแพลตฟอรมดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใช
รวมกัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเขาถึงขอมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงขอมูลของหนวยงานภาครัฐให มี
มาตรฐานเดียวกัน และขอมูล ระหวางหน ว ยงานที่ เกี่ยวของ ตลอดจนเพื่อให ภ าคธุรกิจ ภาคเอกชน และ
ผูประกอบการสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการขยายโอกาสทางการคาทั้งในประเทศและตางประเทศ
2) กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยูบนขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ
มุงผลสั มฤทธิ์ มีความโปรงใส ยืดหยุนและคล องตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ขอมูลขนาดใหญ ระบบ
การทำงานที่เปนดิจิทัล มาใชในการบริหารและการตัดสินใจ มี การพัฒนาขอมูลเปดภาครัฐใหทุกภาคสวน
สามารถเข า ถึ ง แบ ง ป น และใช ป ระโยชน ได อ ย า งเหมาะสมและสะดวก รวมทั้ ง นำองค ค วามรู ในแบบ
สหสาขาวิชาเขามาประยุกตใช เพื่อสรางคุณคาและแนวทางปฏิบัติที่เป นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ
ตาง ๆ ไดอยางทันเวลา พรอมทั้งมีการจัดการความรูและถายทอดความรูอยางเปนระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐ
ใหเป น องคกรแห งการเรียนรู และการเสริมสรางการรับ รู สรางความเขาใจ การพัฒ นาวัฒ นธรรมองคกร
เพื่อสงเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอยางเต็มศักยภาพ
3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสรางองคการและออกแบบระบบการบริหารงานใหม
ให มี ความยื ดหยุ น คล องตั ว กระชั บ ทั นสมั ย สามารถตอบสนองต อบริบทการเปลี่ ยนแปลงได ในทุ กมิ ติ ไม ยึ ดติ ด
กับการจัดโครงสรางองคการแบบราชการและวางกฎเกณฑมาตรฐานกลางอยางตายตัว มีขนาดที่เหมาะสม
กับภารกิจ ปราศจากความซ้ำซอนของการดำเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสราง
องคการ ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบไดเองอยางเหมาะสมตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
เนนทำงานแบบบูรณาการไรรอยตอและเชื่อมโยงเปนเครือขายกับทุกภาคสวน ทั้งนี้ เพื่อมุงไปสู ความเปน
องคการที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบไดกับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้
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ยังมีความเปนสำนักงานสมัยใหม ใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญเพื่อวิเคราะหคาดการณลวงหนา และทำงาน
ในเชิงรุก สามารถนำเทคโนโลยีอันทันสมัยเขามาประยุกตใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสรางคุณคาในการทำงาน
แผนยอย 3.5 การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
3.5.1 แนวทางการพัฒนา
2) เสริ ม สร า งความเข ม แข็ งในการบริ ห ารงานบุ ค คลในภาครั ฐ ให เป น ไปตามระบบ
คุณธรรมอยางแทจริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จิตสำนึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรใหสามารถสนองความตองการในการปฏิบัติงาน
มีความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกงทำงานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับ
ตำแหนงของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการปองกัน
การแทรกแซงและการใชดุล ยพิ นิ จโดยมิช อบ การสรางความกาวหน าให กับ บุ คลากรภาครั ฐตามความรู
ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสรางกลไกใหบุคลากรภาครัฐสามารถโยกยายและ
หมุนเวียนไดอยางคลองตัวเพื่อประโยชนของภาครัฐ รวมถึ งการพัฒ นาระบบการจางงานบุคลากรภาครัฐ
ทุกประเภทใหมีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปตาง ๆ อาทิ การจางงานที่มีลักษณะชั่วคราว
ใหเปนเครื่องมือในการบริหารงานในภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบ
คาตอบแทนที่เปนธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคลองกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการกำหนดและพิจารณา
คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของบุคลากรภาครัฐใหมีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับตลาดการจางงานไดอยางสมเหตุสมผล โดยไมใหเกิดความเหลื่อมล้ำของคาตอบแทนและ
สิทธิประโยชนตาง ๆ ระหวางบุคลากรของรัฐ
3) พั ฒ นาบุ ค ลากรภาครั ฐทุ ก ประเภทให มี ค วามรู ค วามสามารถสู ง มี ทั ก ษะการคิ ด
วิเคราะหและการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมี
สมรรถนะใหม ๆ ทักษะการใชภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะดานดิจิทัล มี ทัศนคติและกรอบความคิด
ในการทำงานเพื่อใหบริการประชาชนและอำนวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อประโยชน
ของการพัฒ นาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบ ทการพัฒ นา มีการเสริมสรางคุณ ธรรมและ
จริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดใหการปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไป
ขางหนา สามารถบูรณาการการทำงานรวมกับภาคสวนอื่นไดอยางเปนรูปธรรม และมีสำนึกในการปฏิบัติงาน
ดวยความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพดวยความเปนธรรมและเสมอภาค
กลายืนหยัดในการกระทำที่ถูกตอง คำนึง ถึงประโยชนของสวนรวมมากกวาประโยชนของสวนตน ตลอดจน
สงเสริมใหมีการคุมครองและปกปองบุคลากรภาครัฐที่กลายืดหยัดในการกระทำที่ถูกตองและมีพฤติกรรม
การปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
4) สรางผูนำทางยุทธศาสตรในหนวยงานภาครัฐทุกระดับอยางตอเนื่องและเปนระบบ
เพื่อใหผูนำและผูบริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ มีความเขาใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทั้ง
ระดั บ ท อ งถิ่ น ระดั บ ประเทศ ระดั บ ภู มิ ภ าค และระดั บ โลก มี ค วามสามารถในการนำหน ว ยงาน และ
มีคุณ ธรรม จริยธรรมในการบริห ารงานเพื่อประโยชนของส ว นรวม เป น ทั้ งผู น ำทางความรูและความคิ ด
ผลักดัน ภารกิจ นำการเปลี่ยนแปลง พัฒ นานโยบายและยุทธศาสตร เปน แบบอย างที่ดีตอผูรวมงานและ
ตอสังคม เพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรช าติระยะยาว โดยตองไดรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทางความคิ ด ให ต นเอง มี ค วามเป น ผู ป ระกอบการสาธารณะ เพิ่ ม ทั ก ษะให มี ส มรรถนะที่ จ ำเป น และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะชวยทำใหสามารถแสดงบทบาทของการเปนผูนำการเปลี่ยนแปลง เพื่อสราง
คุณคาและประโยชนสุขใหแกประชาชน
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แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (21) ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนแม บ ทภายใต ยุ ท ธศาสตร ช าติ ประเด็ น การต อ ต า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
ประกอบด ว ย แผนยอย จำนวน 2 แผน เกี่ยวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 แผน
ดังนี้
แผนยอย 3.1 การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.1.1 แนวทางการพัฒนา
1) ปลู ก และปลุ ก จิ ต สำนึ ก การเป น พลเมื อ งที่ ดี มี วั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต และการปลู ก ฝ ง
และหลอหลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับ มุงเนนการปรับพฤติกรรม “คน”
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเปนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะไดวาสิ่งใด
เปนประโยชนสวนตน สิ่งใดเปนประโยชนสวนรวม มีความละอายตอการกระทำความผิด ไมเพิกเฉยอดทน
ตอการทุจริต และเขามามีสวนรวมในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการสงเสริมการสรางวัฒนธรรม
และคานิ ยมสุ จริตในระดับชุมชนเพื่ อนำไปสูการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมคานิยมที่ ยึดประโยชน ส าธารณะ
มากกวาประโยชนสวนตน และตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสงเสริม
วัฒนธรรมสุจริตผานหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนตองเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ใหมีความเปนพลเมืองเต็มขั้น
สามารถทำหนาที่ความเปนพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอสวนรวม
มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
2) สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและเจ าหนาที่ของรัฐให มีค วามใสสะอาด
ปราศจากพฤติ กรรมที่ ส อไปในทางทุ จ ริ ต โดยการปฏิ บั ติ ห น าที่ ราชการอย างเป ด เผย โปร งใส ถู กต อง
เปนธรรม ไมคดโกง รูจักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่การงาน การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ตลอดจนการสรางจิตสำนึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององค กร โดยการสนับสนุน
ให ข า ราชการและเจ าหน า ที่ รั ฐ เข า มามี ส ว นร ว มเป น เครื อ ข า ยต อ ต า นการทุ จ ริ ต ในหน ว ยงานภาครั ฐ
เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการเฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจงเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูแจงเบาะแส
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (22) ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประกอบดวย
แผนยอย จำนวน 2 แผน เกี่ยวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 แผน
แผนยอย 3.1 การพัฒนากฎหมาย
3.1.1 แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และมาตรการตาง ๆ ใหสอดคลองกับบริบท
และเอื้อตอการพัฒนาประเทศ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ ทบทวนความจำเปนและความเหมาะสมของกฎหมาย
ที่มีอยูทุกลำดับชั้นของกฎหมาย แกไขปรั บ ปรุงกฎหมายให ทัน สมัย ยกเลิ กกฎหมายที่มีเนื้ อหาไมจ ำเป น
หรือเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ เพื่อใหกฎหมายชวยสรางสรรคความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ
และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม มีความสอดคลองกับขอตกลงระหวางประเทศที่เปนประโยชน
ตอประชาชนโดยรวม ให เอื้อตอการดำเนิ น งานของหน วยงานภาครั ฐในการพั ฒ นาประเทศ เพื่ อรองรั บ
การพัฒนาภูมิภาคและจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ เอื้อตอการใชนวัตกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชนใหสอดคลอง
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เอื้อตอการประกอบธุรกิจทั้งในและตางประเทศทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม
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บริการ และการทองเที่ยว โดยเฉพาะการกำหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุงแกไขกฎหมายใหทันสมัย
อยูตลอดเวลา รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กำหนด
2) มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอยางมีสวนรวม ตองดำเนินการใหมีการรับฟงความคิดเห็น
ของผูเกี่ยวของ วิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ รวมทั้งเปดเผย
ผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหตอประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการ
ตรากฎหมายทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับและทุกลำดับศักดิ์ใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบ ท
ตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เอื้ออำนวยตอการบริหารราชการแผนดิน การดำเนินงานของภาครัฐที่เหมาะสม
การพัฒนาประเทศ การใหบริการประชาชน การประกอบธุรกิจ และการแขงขันระหวางประเทศ
3) พัฒนาการบังคับใชกฎหมาย โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมสมัยใหมมาใช
ในกระบวนการบังคับใชกฎหมายใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ และเปนธรรม และกอให
เกิดความคุมคาทางเศรษฐกิจ สามารถกลาวหาและจับกุมผูกระทำผิดไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด และเปนธรรม
4) สงเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย สนั บสนุ นการใช
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนากฎหมาย การบังคับใชและการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการกระบวนการทางกฎหมายโดยเพิ่มชองทางการมีส วนรวม
ของประชาชนตั้งแตตนจนจบกระบวนการ เพื่อใหกฎหมายเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ และมีเนื้อหา
เปนไปเพื่อประโยชนสวนรวม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (23) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประกอบดวย แผนยอย
จำนวน 5 แผน เกี่ยวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 แผน ดังนี้
แผนยอย 3.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานสังคม
3.2.1 แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนาและ
ประยุกตใชนวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุ ษยของประเทศตลอดทุกชวงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก
วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย เพื่อให ประชาชนไทย
มีทักษะความรู และเป นกำลังในการพัฒ นาประเทศ โดยมีประเด็น การวิจัยที่สำคัญ อาทิ โภชนาการและ
สุ ขภาวะในชว งปฐมวัย การปลู กฝ งความเป น คนดี วินั ย และจิ ตสาธารณะในวัยเรียน การพั ฒ นาทัก ษะ
และสมรรถนะที่จำเปนในศตวรรษที่ ๒๑ ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากรทางการศึกษา ครู หลักสูตร
และกระบวนการสอน การสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ ระบบบริการสาธารณสุข และวิทยาศาสตรทางการกีฬา
แผนยอย 3.5 ดานปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
3.5.1 แนวทางการพัฒนา
5) การเพิ่ มจำนวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อผลิต (เชิงปริมาณ) และ
พัฒนาศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคลองกับ ยุทธศาสตรชาติ
ใหเพียงพอทั้งภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน เพื่อรองรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศดวยการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพรอมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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แผนการปฏิรูปประเทศ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย มาตรา 65 กำหนดให รั ฐ จั ด ให มี ยุ ท ธศาสตร ช าติ
เพื่ อเป น เป าหมายระยะยาวในการพัฒ นาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 กำหนดให
ทำการปฏิ รูป ประเทศเพื่ อ วางรากฐานการพั ฒ นาไปสู ป ระเทศที่ มี ค วามสามั ค คี ป รองดอง มี ก ารพั ฒ นา
อยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีสวนรวมในการพัฒ นาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย
อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข โดยจะต อ งดำเนิ น การปฏิ รู ป อย า งต อ เนื่ อ งในช ว งห า ป ข า งหน า
เพื่อให บ รรลุ เป าหมายที่ก ำหนดไวในแผนการปฏิรูปแตล ะดาน คือ 1) ดานการเมือง 2) ดานการบริห าร
ราชการแผนดิน 3) ดานกฎหมาย 4) ดานกระบวนการยุติธรรม 5) ดานเศรษฐกิจ 6) ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อ ม 7) ด า นสาธารณสุ ข 8) ด า นสื่ อ สารมวลชน เทคโนโลยี ส ารสนเทศ 9) ด า นสั ง คม
10) ดานพลังงาน 11) ดานการป องกัน และปราบปรามการทุจ ริต และประพฤติมิช อบ (ภาพรวมแผนการ
ปฏิรูปประเทศ : สศช. มีนาคม 2561) 12. ดานการศึกษา และดานตำรวจ มีประเด็นที่เกี่ยวของกับภารกิจ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 8 ดาน ดังนี้
1. แผนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง
การธำรงไวซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ที่มีความมั่นคง มีความชอบธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กอใหเกิดประโยชนสุขแกประเทศชาติ
บานเมืองและประชาชน สรางการมีสวนรวม รูจักยอมรับความเห็นที่แตกตางกัน พรรคการเมือง ดำเนินกิจกรรม
โดยเปดเผยและตรวจสอบไดและพัฒนาเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชน ผูดำรงตำแหนงทางการเมือง
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบตอประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน และสรางใหเกิด
การแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธี โดยมีเปาหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวของกับ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
เปาหมายที่ 1 ใหประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป นประมุข มีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดทั้ง
การตรวจสอบการใชอำนาจรัฐ รูจักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกตางกัน และใหประชาชนใชสิทธิ
เลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงำไมวาดวยทางใด
ประเด็นปฏิรูปที่ 1 การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
พันธกิจที่ 1 การใหการศึกษาและเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของพลเมือง
กลยุทธที่ 1 การใหการศึกษาและเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของพลเมือง
กลยุทธที่ 2 จัดใหมีการใหความรูทางดานการเมืองการปกครอง (Political Education)
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยฯ
2. แผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน
เปาหมายปรับเปลี่ยนภาครัฐ สูการเปน “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน” ตามยุทธศาสตรชาติ
ที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการของประชาชน อันจะสงผลใหภาครัฐไดรับความเชื่อถือ
ไววางใจจากประชาชน (Public Trust) แผนปฏิรูประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน กำหนดประเด็น
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ปฏิรูปไว 6 ประการ และกำหนดกลยุทธ แผนงาน ไวในแตละประเด็นปฏิรูป ในสวนของสำนักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวของอยู 5 ประเด็นปฏิรูป
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน กาวสู
รัฐบาลดิจิทัล
กลยุทธที่ 2 นำระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
แผนงานที่ 1 การพัฒนาหรือนำระบบดิจิทัลมาใชปฏิบัติงานและการบริหารราชการ
เปาหมาย : หนวยงานภาครัฐสามารถดำเนิ นงานตามภารกิจไดอย างมีประสิ ทธิภาพ
โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชงาน
กิ จกรรม : พั ฒ นาหรื อ นำระบบดิ จิ ทั ล เพื่ อ รองรั บ ทำงานตามภารกิ จ เฉพาะของ
หนวยงาน พัฒนาหรือนำระบบดิจิทัล เพื่อรองรับงานพื้นฐานของหนวยงาน เชน งานสารบรรณ งานแผนและ
งบประมาณ งานพัสดุ งานบริหารบุคคล เปนตน
กลยุทธที่ 3 บูรณาการขอมูลของหนวยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผนดิน
แผนงานที่ 1 การปรับปรุงพัฒนาการจัดทำ รวบรวมและวิเคราะหขอมูลดิจิทัลของ
หนวยงานภาครัฐ
เปาหมาย 1 : หนวยงานของรัฐมี Chief Data Officer ซึ่งมีอำนาจหนาที่ที่สอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล
กิจกรรม :กำหนดใหมีผูรับผิดชอบหลักในการกำหนดชุดขอมูลสำคัญ การจัดทำ การ
รวบรวม การวิเคราะห และการพัฒนาคุณภาพขอมูลของหนวยงาน (Chief Data Officer)
เปาหมาย 2 : หนวยงานภาครัฐมีการจัดทำขอมูลสำคัญตามมาตรฐานที่กำหนด และ
เชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานภายนอกได
กิ จ กรรม : จั ดทำชุ ดข อมู ลสำคั ญของหน วยงานให อยู ในรู ปแบบดิ จิ ทั ลที่ เป นไปตาม
มาตรฐานที่กำหนด
เปาหมาย 3 : หนวยงานภาครัฐมีขอมูลสำคัญที่ใชในการตัดสินใจ และการจัดอันดับ
ของประเทศในดานตางๆ
กิจกรรม : ขอมูลสำคัญที่เกี่ยวของกับบริการที่กระทบตอชีวิตและความเปนอยูของ
ประชาชน หรือภารกิจของหนวยงาน, ขอมูลที่เกี่ยวของกับงานสนับสนุน เชน งานสารบรรณ งานแผน
และงบประมาณ งานพัสดุ ขอมูลกาลังคนภาครัฐ
เปาหมาย 4 : ผูบริหารระดับสูงมีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ทันสมัย สำหรับใชในการ
ตัดสินใจและการบริหารราชการแผนดิน
กิจกรรม : เชื่อมโยงขอมูลสำคัญของตนเขาสูศูนยขอมูลกลางภาครัฐเพื่อใหผูบริหาร
ระดับสูงสามารถนำไปใชในการตัดสินใจและการบริหารราชการแผนดินไดอยางมีประสิทธิภาพ
แผนงานที่ 3 สนั บ สนุ น ให นำขอมู ล ไปใชป ระโยชน ในการบริ หารราชการแผ น ดิ น
การบริการประชาชน และการมีสวนรวมของภาคประชาชน
เปาหมาย 1 : หนวยงานมีผูรับผิดชอบในการรวบรวม จัดการและวิเคราะหขอมูล
กิจกรรม : กำหนดใหมี “กลุมงานสารสนเทศ” ที่รับผิดชอบการรวบรวมขอมูลจาก
หนวยงานในสังกัด / หนวยงานที่เกี่ยวของ และนำขอมูลดังกลาวมาวิเคราะห เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน
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เปาหมาย 2 : บุคลากรภาครัฐมีสมรรถนะดานการบริหารจัดการขอมูล การวิเคราะห
และนำเสนอขอมูล
กิจกรรม : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในดานการบริหารจัดการขอมูล การวิเคราะห
และนำเสนอขอมูลและการใชประโยชนรวมกัน
ประเด็นปฏิรูปที่ 3 : โครงสรางภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวไดเร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ ที่ 1 ปรับ ปรุงและพัฒ นาโครงสรางและระบบบริห ารงานของรัฐ และลด/
ละลายความเปนนิติบุคคลของกรม
แผนงานที่ 1 การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองคการ
เปาหมาย : สวนราชการมีการจัดทำแผนปฏิรูปองคการ โดยมีการทบทวน 4 ดาน
ไดแก โครงสราง กระบวนงาน บุคลากร และกฎหมาย
กิจกรรม : การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองคการ
แผนงานที่ 2 การปฏิรูประบบราชการ (Government Reform)
เปาหมาย 1 : ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ
กิจกรรม : การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform)
กลยุทธที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและสรางความเขมแข็งของการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
แผนงานที่ 3 ทบทวนและปรับเปลี่ยนการจัดโครงสรางการบริหารราชการเปนภาค/
เขต ใหสอดคลองกับบทบาทภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบ (Rezoning)
เปาหมาย : ดาเนินการตามแผนได 100%
กิจกรรม : จัดทำขอเสนอเบื้องตนในการจัดทำโครงสรางการบริหารราชการแบบ
ภาค/จังหวัด
ประเด็น ปฏิรูปที่ 4 : กำลังคนภาครัฐมีข นาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพรอม
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
กลยุทธที่ 1 : จัดกำลั งคนให สอดคลองกับ ความจำเป น ในการบริการสาธารณะที่
สำคัญ และขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
แผนงานที่ 1 วางแผนกำลังคนใหสอดคลองกับบทบาทของภาครัฐทิศทางการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตรชาติ
เปาหมาย : กำลังคนที่เหมาะกับงาน/ชนิด/คุณภาพในเวลาที่ตองการ ที่สอดคลอง
กับบทบาทของภาครัฐและทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ
กลยุทธที่ 3 : พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหมเพื่อสรางความพรอมเชิงกลยุทธใหกั บ
กำลังคนภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets)
แผนงานที่ 2 พัฒ นาปรับ เปลี่ ยนทักษะและสมรรถนะกำลังคนเพื่อพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงบริบทการจัดการภาครัฐ
เปาหมาย : ภาครัฐมีกำลังคนมีทักษะและสมรรถนะที่ทันตอการเปลี่ยนแปลง
ทันสมัย และเปนสากล
แผนงานที่ 3 เตรียมกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุและการเขา
สูสังคมผูสูงอายุ
เปาหมาย : ภาครัฐมีแผนและแนวทางในการใชประโยชนก ำลังคนสูงอายุที่มี
ศักยภาพ
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แผนงานที่ 4 สรางวัฒนธรรม คานิยม และอุดมการณสาหรับการเปนเจาหนาที่
ภาครัฐยุคใหมอยางตอเนื่อง
เปาหมาย : ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐมีคานิยมและอุดมการณที่กลายืนหยัด
กระทำในสิ่งที่ถูกตองแยกผลประโยชนสวนตนออกจากประโยชนสาธารณะ และดำรงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ มี ก ระบวนทั ศ น ใหม (New Paradigm)และมี จิ ต วิ ญ ญาณการเป น
ผูประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurial Spirit) มีกลไกและมาตรการคุมครองเจาหนาที่จาก
การใชอำนาจที่ไมเปนธรรมโดยผูบังคับบัญชา
กิ จ กรรม : จั ด หลั ก สู ต รผู น ำคุ ณ ธรรมที่ เป น ตั ว อย า ง, จั ด กิ จ กรรมที่ เน น การ
เปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรมที่เปนรูปธรรม
กลยุทธที่ 4 : ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใชก ำลังคนในสวนราชการและ
หนวยงานของรัฐ (Workforce Audit)
แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใชกำลังคน
ในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ (Workforce Audit)
เปาหมาย : รัฐบาลมีสารสนเทศสำหรับการตัดสินใจเพื่อใหการใชกำลังคนภาครัฐมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล
แผนงานที่ 2 ทบทวนการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล กำลังคน(จำนวน สายงาน
ตำแหนงระดับ) และระบบการโยกยาย แตงตั้งใหสอดคลองกับความจำเปนตามภารกิจและเปนไปตามระบบ
คุณธรรม (อาทิ การทบทวนสัดสวนของจำนวนตำแหนงระดับสูง และตำแหนงปฏิบัติใหสอดคลองกับความ
จำเปน เปนตน)
เปาหมาย : สวนราชการมีสายงานตำแหนง และระดับสอดคลองกับความจำเปน
ของภารกิจภาครัฐ
ประเด็นปฏิรูปที่ 5 : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สราง และรักษาคนดีคนเกง
ไวในภาครัฐ
กลยุ ท ธ ที่ 1 ดึ งดู ด ผู มี ค วามรู ค วามสามารถและมี จิ ต สาธารณะเข า มาทางานใน
หนวยงานของรัฐ
แผนงานที่ 1 การเพิ่มชองทางและรูปแบบการจางงานเพื่อดึงดูดและจูงใจผูมีความรู
ความสามารถสูงเขามาปฏิบัติงานในภาครัฐ
เปาหมาย : มีระบบ รูปแบบการจางงาน และชองทางการสรรหาบุคลากรภาครัฐ
ที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจ รวมทั้งวิถีการทำงานและการใชชีวิตของคนรุนใหมและผูที่มีความรู
ความสามารถสูง
กิจกรรม : พัฒนาระบบการจางงานและการบริหารทรัพยากรบุคคลคูขนาน (Dual
Tracks) ที่แยกสำหรับผูมีความรูความสามารถสูงเปนการเฉพาะ
แผนงานที่ 2 สรางแรงดึงดูดคนดีคนเกงมาสมัครงานโดยการพัฒนาจุดเดนของสวนราชการ
และหนวยงานของรัฐ เพื่อสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration)
เปาหมาย : สวนราชการมีการพัฒนาจุดแข็งใหเปนแรงดึงดูดและสรางแรงบันดาลใจ
ใหกับผูสมัครงาน
แผนงานที่ 3 เพิ่มประสิทธิผลและความคลองตัวในการสรรหาและเลือกสรรบุคลากร
เขาสูภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
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เปาหมาย : มีระบบการจัดสอบความรูความสามารถทั่วไปดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
แผนงานที่ 4 พัฒนาระบบการสอบวัดความรูความสามารถทัว่ ไปใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
สำหรับเจาหนาที่ของรัฐทุกประเภท
เปาหมาย : มีระบบการสอบวัดความรูความสามารถทั่วไป และคุณลักษณะการเปน
เจาหนาที่ของรัฐที่เปนมาตรฐานเดียวกันของบุคลากรภาครัฐทุกประเภท
กลยุทธที่ 2 สงเสริม จูงใจ และรักษาผูมีความรูความสามารถและมีจิตสาธารณะไวใน
ภาครัฐ
แผนงานที่ 1 พัฒนาและสรางความเขมแข็งใหกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management System)
เปาหมาย : การประเมินผลการปฏิบัติงานเที่ยงตรง เปนรูปธรรม และมีความเปนธรรม,
มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานมีความเขมขน และสามารถคัดกรองบุคลากรที่ไมมีประสิทธิภาพ
ใหออกจากราชการ
กิจกรรม : พัฒนาระบบการประเมินผลงานใหวัดประเมินไดอยางเปนรูปธรรมและ
มีความเปนธรรม, วางระบบการบริหารและการพัฒนาผูที่มีผลงานไมเปนไปตามความคาดหวังของหนวยงาน
(Managing Underperformers)
กลยุทธที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถและสรางความผูกพันตอองคกร (Engagement)
ของบุคลากรภาครัฐ
แผนงานที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับและสายอาชีพ เพื่อสรางการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดอายุการทำงาน
เปาหมาย : เจาหนาที่ของรัฐทุกระดับ (อาทิ เจาหนาที่ใหมระดับมืออาชีพ นักบริหาร
ระดับตน นักบริหารระดับกลาง และนักบริหารระดับสูง) ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและสอดคลองกับสาย
อาชีพ ชวงอายุ และพื้นที่ทำงาน
แผนงานที่ 2 พัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมเปนขาราชการ และเจาหนาที่ภาครัฐยุคใหม
เปาหมาย : หลักสูตรปฐมนิเทศระหวางการทดลองงาน (Induction Training) มี
ประสิทธิผลในการสรางสมรรถนะและทัศนคติใหมในการทำงานภาครัฐ (New Mindsets)
แผนงานที่ 3 ปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
เปาหมาย : การพัฒนาบุคลากรภาครัฐนาไปสูการปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน,
การลงทุนในการพัฒนาบุคลากรมีความคุมคา
กิจกรรม : พัฒนาระบบการติดตามและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาบุคลากร
(Development Evaluation), เพิ่มประสิทธิภาพและลดความซ้ำซอนในการพัฒนาบุคลากรของหนวย/
สถาบันฝกอบรมภาครัฐ
กลยุทธที่ 5 สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนงานที่ 2 จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจาหนาที่ภาครัฐ ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย
เปาหมาย : ทุกองคกรกลางบริหารงานบุคคลหรือหนวยงานของรัฐนำประมวล
จริยธรรมสำหรับเจาหนาที่ของรัฐไปใชในการบริหารงานบุคคล
แผนงานที่ 3 สงเสริมการใชพฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมเปนองคประกอบ
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สำคัญในการบริหารงานบุคคล
เปาหมาย : องคกรกลางบริหารงานบุคคลกำหนดหลักเกณฑการใชพฤติกรรม
คุณธรรมและจริยธรรมในการเลื่อนตำแหนง การลดตำแหนง การยายตำแหนง เปนตน
กลยุทธที่ 6 พัฒนาทางกาวหนาในสายอาชีพและสรางความตอเนื่องในการดำรงตำแหนง
แผนงานที่ 3 สงเสริมการหมุนเวียนบุคลากรในแตละสายอาชีพขามหนวยงาน
ในภาครัฐ เพื่อสรางเสริมประสบการณการทางานทั้งในดานกวางและลึก
เปาหมาย : ทุกสายอาชีพมีเสนทางความกาวหนาที่เปดกวาง มีโอกาสและประสบการณ
ทำงานที่หลากหลาย ทำใหภาครัฐสามารถระดมสรรพกำลังความเชี่ยวชาญมาใชประโยชนไดอยางสูงสุด
ประเด็นปฏิรูปที่ 6 : การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ คลองตัว โปรงใส และมีกลไกปองกัน
การทุจริตทุกขั้นตอน
กลยุทธที่ 1 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชปรับ ปรุงระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐใหมี
ความคลองตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แผนงานที่ 2 เชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน และผูประกอบการ
เปาหมาย : หนวยงานของรัฐสามารถเชื่อมโยงระบบขอมูลการจัดซื้อจัดจางของตน
กับระบบของกรมบัญชีกลางไดอยางมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม : หนวยงานภาครัฐเชื่อมโยงระบบขอมูลของหนวยงานตน และระบบของ
กรมบัญชีกลาง เพื่อใชในการติดตามการดำเนินงาน
3. แผนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย
กฎหมายเป น เครื่ อ งมื อ สนั บ สนุ น การเพิ่ ม ความสามารถในการแข งขั น ของประเทศ
ให ทัน ตอการพัฒ นาตามกระแสโลกาภิวัตน เปน ธรรม และขจัดความเหลื่ อมล้ำในสั งคม โดยมีเป าหมาย
และประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
เป าหมายที่ 1 มีกลไกให การออกกฎหมายเป นกฎหมายที่ ดีและเทาที่จ ำเป น รวมทั้ ง
มีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลบังคับแลวเพื่อใหสอดคลองกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย
ประเด็น การปฏิรูปที่ 1 มีกลไกให การออกกฎหมายเปนกฎหมายที่ ดีและเทาที่จำเป น
รวมทั้ งมี ก ลไกในการทบทวนกฎหมาย ที่ มี ผ ลบั งคั บ แล ว เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ หลั ก การ ตามมาตรา 77
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
กิจ กรรม จั ด ทำกฎหมายเพื่ อ กำหนดหลั ก เกณฑ เกี่ ย วกั บ การจั ด ทำร า งกฎหมาย
การกำหนดหลั กเกณฑ เกี่ย วกั บ การตรวจสอบความจำเป น ในการตรากฎหมาย การรั บ ฟ งความคิด เห็ น
ของผูเกี่ยวของ การวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เพื่อเปนหลักเกณฑประกอบการจัดทำ
รางกฎหมายรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใชบังคับแลว
6. แผนการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มได รั บ การรั ก ษา ฟ น ฟู ให ส มบู ร ณ แ ละยั่ ง ยื น
เปนรากฐานในการพัฒนาประเทศอยางสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม มีการใชประโยชน
ทรัพยากรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสังคม เกิดความสมดุลระหวางการคุมครองรั กษาและการใชประโยชน
อย างยั่ งยื น รวมทั้ งมี ระบบการบริห ารจั ด การทรั พ ยากรที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพบนพื้ น ฐานการมี ส ว นร ว มของ
ภาคสวนตางๆ โดยมีเปาหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
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เปาหมายที่ 1 ระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหลงกำเนิดมีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชน
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 เสริมสรางระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหลงกำเนิดใหมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ 2 ใหความรูและทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในการคัดแยกขยะแตละประเภท
รวมทั้งผนวกความรูเรื่องการคัดแยกขยะเขาไปในหลักสูตรการเรียนการสอน
8. แผนการปฏิรูปประเทศดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสร า งดุ ล ยภาพระหว า งเสรี ภ าพของการทำหน า ที่ ข องสื่ อ บนความรั บ ผิ ด ชอบ
กับ การกำกับที่ มีความชอบธรรม และการใชพื้ น ที่ ดิจิ ทัล เพื่ อการสื่ อสารอย างมีจ รรยาบรรณ ดำรงรักษา
เสรีภาพของการแสดงออก การรับรูของประชาชน ดวยความเชื่อวาเสรีภ าพของการสื่อสาร คือ เสรีภาพ
ของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย สื่อเปนโรงเรียนของสังคมในการใหความรูแกประชาชน ปลูกฝง
วัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝงทัศนคติที่ ดี โดยมีเปาหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวของกับสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
เปาหมาย
1. การมุงเนนการสรางดุลยภาพระหวางเสรีภาพของการทำหนาที่ของสื่อบนความรับผิดชอบ
กั บ การกำกั บ ที่ มี ค วามชอบธรรม และการใช พื้ น ที่ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การสื่ อ สารอย างมี จ รรยาบรรณ
ดำรงรัก ษาเสรี ภ าพของการแสดงออก การรับ รูของประชาชน ดว ยความเชื่อวาเสรีภ าพของการสื่ อสาร
คือเสรีภาพของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย
2. สื่อเปนโรงเรียนของสังคม ในการใหความรูแกประชาชน ปลูกฝงวัฒนธรรมของชาติ
และปลูกฝงทัศนคติที่ดี
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูปการรูเทาทันสื่อของประชาชน
กิ จ กรรม การจั ด สั ม มนาเรื่ อ ง “การรูเท า ทั น สื่ อ ” ในโรงเรี ย นและในมหาวิ ท ยาลั ย
และในสถานที่สาธารณะสำหรับกลุมเปาหมายที่อยูนอกสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด
อยางตอเนื่อง
9. แผนการปฏิรูปประเทศดานสังคม
คนไทยมีหลักประกันทางรายไดในวัยเกษียณที่เพียงพอตอการดำรงชีวิตอยางมีคุณภาพ
และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูการมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สังคมไทยเปนสังคมแหงโอกาสและไมแบงแยก
ภาครัฐมีขอมูลและสารสนเทศดานสังคมที่บูรณาการทุกหนว ยงานและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเขาถึง
ได และให ชุม ชนทองถิ่น มีความเขมแข็ง โดยสามารถบริห ารจัดการชุมชนไดดวยตนเอง โดยมีเป าหมาย
และประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
เปาหมาย คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูการมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น
ประเด็ น การปฏิ รู ปที่ 5 การมี ส วนร วม การเรี ยนรู การรั บ รู และการส งเสริ มกิ จกรรม
ทางสังคม
กิจกรรมที่ 2 สรางพลังแผนดิน
11. แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประชาชนมี ค วามรู เกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต มี ม าตรการควบคุ ม การบริ ห ารจั ด การของ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน และยกระดับการบังคับใชมาตรการทางวินัยและกฎหมายตอเจาพนักงานของรัฐ
โดยมีเปาหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
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เปาหมาย ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) อยูใน 20 อันดับแรกของโลกในป 2579
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 ดานการปองกันและเฝาระวัง
กลยุ ท ธ ที่ 1 เรง สร างการรั บ รู แ ละจิ ต สำนึ ก ของประชาชนในการต อ ต า นการทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบ โดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
กิจกรรมที่ 1.9 สรางทัศนคติ ความรูและปลู กฝ งเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดั บ
ใหรังเกียจการทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอรรัปชั่นตอประเทศชาติ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 ดานการปองปราม
กลยุ ท ธ ที่ 2 ให หั ว หน า ส ว นราชการ หั ว หน า หน ว ยงานของรั ฐ หรื อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
มี ม าตรการเสริ ม สร า งวั ฒ นธรรมองค ก รในการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
และเปนตัวอยางในการบริห ารงานดวยความซื่อตรงและรับ ผิดชอบ กรณี ป ลอยปละละเลยไมดำเนิ นการ
ใหถือเปนความผิดวินัยหรือความผิดอาญา
กิจกรรมที่ 2.2 ปลุกจิตสำนึกใหเจาหนาที่ของรัฐมีคุณธรรมความซื่อตรง (Integrity)
โดยเนนความซื่อตรงตอหนาที่ (ซื่อสัตยสุจริตตามเปาหมายอยางดีที่สุด) และซื่อตรงตอประชาชน
กลยุทธที่ 3 เสริมสรางหนวยงานตรวจสอบภายในใหเปนกลไกอิสระและมี การเฝาระวัง
การทุจริตในหนวยงาน
กิ จ กรรมที่ 3.3 วางระบบการประเมิ น ความเสี่ ย งต อ การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ
ในสวนราชการเปนประจำทุกป และรายงานผลการปฏิบัติตอผูบังคับบัญชาเหนือตนตามระยะเวลาที่กำหนด
กลยุทธที่ 4 ทำใหการใหสินบนแกเจาหนาที่ของรัฐเปนเรื่องที่นารังเกียจไมพึงกระทำ
กิจกรรมที่ 4.3 พัฒนาแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อใช
ในองค ก รภาครั ฐ และเอกชนในการป อ งกั น การให สิ น บนและการเรี ย กรั บ สิ น บนของเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ
ในทุกรูปแบบ
12. แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
(กอปศ.) ไดดำเนินการทบทวนบริบทตามขอกำหนดของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของ ขอเสนอการปฏิรูป
ของสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) รวมถึงสภาวการณแนวโนมสำคัญ
ที่สงผลตอการศึกษา ความสอดคล องเชื่อมโยงของยุท ธศาสตรช าติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560-2579) รวมทั้ง
รับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษา เพื่อเปนแนวทางชี้นำ
ที่สำคัญในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ อันจะนำไปสูการพัฒ นาการศึกษาใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา และมีศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ
วัตถุประสงคการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาประกอบดวย 4 ดาน 1) ยกระดับคุณภาพ
ของการจั ด การศึ ก ษ า (enhance quality of education) 2) ลดความเห ลื่ อ ม ลาท างการศึ ก ษ า
(reduce disparity in education) 3) มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
(leverage excellence and competitiveness) 4) ปรั บ ปรุ งระบบการศึ ก ษาให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการใช
ทรัพยากร เพิ่มความคลองตัว ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล
(improve Efficiency, agility and good governance) ทั้ งนี้ วัตถุป ระสงคข างต นครอบคลุ มถึ งการเรี ยนรู
ตลอดชีวิตดวย
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แผนงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคการปฏิรูปการศึกษาประกอบดวย 7 เรื่อง 29 ประเด็น
ภารกิ จสำนั กงานปลั ดกระทรวงศึ กษาธิ การเกี่ ยวข องกั บแผนงานการปฏิ รู ปการศึ กษาทั้ ง 7 เรื่ อง รวม 22 ประเด็ น
ประกอบดวย
เรื่ อ งที่ 1 การปฏิ รู ป ระบบการศึ กษาและการเรี ย น รู โ ดยรวมของประเทศ
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหมและกฎหมายลำดับรอง มี 3 ประเด็นที่เกี่ยวของ และตอบสนอง
เปาหมายรวม : ตัวชี้วัด ดังนี้
เปาหมายรวม/รายกิจกรรมและตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ
1. ประเทศไทยมีการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษาเปนกลไกสำคัญตอการบริหาร
และจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอยางเหมาะสมสอดคลองกับ (ราง) พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... :
ตัวชี้วัด มีการจัดทำ แกไข และปรับปรุง (ราง) กฎหมายลำดับรองที่มีความสำคัญ และ (ราง) พ.ร.บ. การศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. .... ให ส อดคล องกับ (ราง) พ.ร.บ.การศึก ษาแห งชาติ พ.ศ. ....ที่มีการกำหนดดำเนิ น การ
ภายใน 2 ป (ภายใน ป 2564)
2. ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชนมีความรวมมือในการจัดการศึกษา
อยางสมดุล และภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในรูปแบบตางๆ เพิ่มขึ้น : ตัวชี้วัด สัดสวนของการจัด
การศึกษาในระดับตางๆ โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือภาคเอกชน หรือโดยความรวมมือระหวางรัฐ
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือภาคเอกชนทั้งในดานสัดสวนของจำนวนผูเรียน จำนวนสถานศึกษา และ
มูล ค าของทรัพ ยากรที่ ใช เพื่ อสนั บสนุ น การจั ด การศึ กษาเพิ่ มขึ้ น อย างมีนั ยสำคั ญ ตามเป าหมายระยะสั้ น
(ภายในป 2564)
3. มีการบูรณาการการดาเนินงานรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาเพื่อ การ
ดำรงชีวิตและการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตในลักษณะเครือขายความรวมมือ : ตัวชี้วัด มีการพัฒนา
ดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตของระบบการศึกษาไทย และผลการดำเนิ นการตามดัชนี มีระดับ
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ (ภายในป 2564)
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำแนกรายประเด็นที่เกี่ยวของ ดังนี้
ประเด็นที่ 1.1) การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดทำ
แกไข และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ : กิจกรรม การจัดทำ แกไข และปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับ
พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .....
ประเด็นที่ 1.2) การสรางความรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน
เพื่ อการจั ดการศึ กษา : กิ จกรรม 1 การจั ดทำข อเสนอวาด วย บทบาทขององคกรปกครองส วนท องถิ่ นในการจั ด
การศึกษา กิจกรรม 2 การจัดทำขอเสนอวาดวยการเพิ่มบทบาทของเอกชนในการจัดการศึกษารูปแบบตางๆ
และการกากับดูแลที่เหมาะสม กิจกรรม 3 การจัดทำขอเสนอวาดวย แผนความรวมมือในการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย ครอบคลุมการจัดการทางการคลัง และผูจัดการศึกษา กิจกรรม 4 การจัดทำขอเสนอวาดวย
แนวทางสนั บ สนุน งบประมาณและงบลงทุน ให ส ถานศึกษาเอกชนในรูปแบบความรวมมือรัฐ และเอกชน
สำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ กิจกรรม 5 การปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการศึกษาตามขอเสนอวาดวยบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัด
การศึ กษา กิจ กรรม 6 การปรับ ปรุงแก ไขกฎหมายที่ เกี่ ย วข องกั บ การจั ด การศึก ษาโดยภาคเอกชนตาม
ขอเสนอวาดวยการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการจัดการศึกษาในรูปแบบตางๆ การกำกับดูแลที่เหมาะสม
กิจกรรม 7 การจัดทำและขับเคลื่อนตามขอเสนอแนวทางการสรางและเพิ่มสัดสวนของความรวมมือระหวางรัฐ
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ประเด็นที่ 1.3) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อ
การเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต : กิจกรรม 2 การจัดทำดัชนีการศึกษา
เพื่ อ การเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต ของการศึ ก ษาไทย (Thailand Lifelong Education Index: TLEI) กิ จ กรรม 3
การบูรณาการการดำเนิ น งานรว มกัน ของหน ว ยงานที่ เกี่ย วของกับ การศึกษาเพื่ อการพั ฒ นาตนเอง และ
การศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตในลักษณะเครือขายความรวมมื อ กิจกรรม 4 ระบบการเทียบเคียง/เทียบ
โอนคุณวุฒิทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
เรื่องที่ 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน มี 2 ประเด็นที่เกี่ยวของ และ
ตอบสนองเปาหมายรวม : ตัวชี้วัด ดังนี้
เปาหมายรวม/รายกิจกรรมและตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ
1. เด็กปฐมวัย ทั้งเด็กกลุมทั่วไป และกลุมที่มีความตองการจำเปนพิเศษ สามารถเขาถึง
และไดรับ การดูแลและการศึกษาระดับปฐมวัยอยางเหมาะสม มีคุณภาพ ทั่วถึง และเทาเทียมกัน รวมถึง
มีระบบคัดเลือกเด็กเขาเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับชวงวัย มีระบบ
ฐานขอมูลที่เอื้อตอการดูแลที่เชื่อมโยงกันไดระหวางหนวยงาน และมีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ มีกลไก
ขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานระหวางกระทรวงและหนวยงานที่เกี่ยวของใหสอดคลองเปนเอกภาพ :
ตัวชี้วัด รอยละของเด็กปฐมวัยที่สามารถเขาถึง ไดรับการดูแลและการศึกษาระดับปฐมวัยอยางเหมาะสม
มีคุณภาพ ทั่วถึง และเทาเทียมกัน (ภายในป 2565)
2. พอ แม ผูปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวของปรับเปลี่ยนกรอบคิด (Mind Set) เกี่ยวกับ
ความรู ความเข าใจที่ ถู กต องในการเตรี ยมความพร อมก อนการตั้ งครรภ การเลี้ ยงดู ดู แลและพั ฒนาเด็ กปฐมวัย :
ตั วชี้วัด รอยละของพอแม ผู ป กครองที่มีความรูความเขาใจที่ถูกตองในการเลี้ ยงดู ดูแล และพัฒ นาเด็ ก
ปฐมวัย (ภายในป 2565)
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำแนกรายประเด็นที่เกี่ยวของ ดังนี้
ประเด็นที่ 2.1) การพัฒ นาระบบการดูแล พัฒ นา และจัดการเรียนรูเพื่อใหเด็กปฐมวัย
ไดรับการพัฒนา รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาให สมกับวัย : กิจกรรม 2 จัดทำแนวทาง
การคัดเลือกเด็กเขาเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ดวยวิธีการที่เหมาะสมกับชวงวัย กิจกรรม 3 จัดทำ
ระบบคัดกรอง และกลไกการติดตามและประเมินผลสำหรับเด็กที่มีความตองการจำเปนพิเศษ กิจกรรม 4
การจัดทำแนวทางการพัฒนาในชวงรอยเชื่อมตอ (transition period) ระหวางวัย 2 - 6 ป กิจกรรม 5 การจัดทำ
แผนปฏิบัติการรวมกันระหวางกระทรวงหลัก ๔ กระทรวงที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย กิจกรรม 6 การจัดทำ
ขอเสนอแผนปฏิบัติการวาดวยการยกระดับคุณภาพของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและศูนยเลี้ยงเด็ก กิจกรรม 7
การสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนรวมที่สอดคลองกับหลักการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
ประเด็นที่ 2.2) การสื่อสารสังคมเพื่อสรางความเขาใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย : กิจกรรม 1
การสรางความรูความเขาใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เรื่องที่ 3 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มี 2 ประเด็นที่เกี่ยวของ
และตอบสนองเปาหมายรวม : ตัวชี้วัด ดังนี้
เปาหมายรวม/รายกิจกรรมและตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ
1. เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาสทุกคน มีความเสมอภาค
ในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงเสริมสรางพัฒนาครูและสถานศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองคความรูที่น ำไปใชไดจริงเพื่อยกระดับความสามารถ
ของคนไทยไดอยางยั่งยืน : ตัวชี้วัด 1. รอยละผูขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาสในระบบการศึกษาที่ไดรับ
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การอุดหนุนเงินทุนเพื่อบรรเทาอุปสรรคการเขาถึงการศึกษาที่สอดคลองกับความจำเปนรายบุคคลจนสำเร็จ
การศึกษาและการพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ (มากกวารอยละ 95 ภายในป 2564) 2. ตัวชี้วัดทางการศึกษา
ของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDG4) ของประเทศไทยมีแนวโนมดีขึ้นสูการบรรลุเปาหมายในป 2030
3. ระบบฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ที่เชื่อมโยงและบู รณาการ 6 กระทรวง เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
แมนยำ และสนับสนุนการวิเคราะหเพื่อใชประโยชนในการสรางความเสมอภาคทางการศึกษา (ครอบคลุม
ขอมูลเด็กเยาวชนผูขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาสมากกวารอยละ 75 ของประเทศ ภายในป 2564)
2. ครู บุคลากรทางการศึกษา ไดรับเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน
เกื้อกูลอื่นที่เหมาะสม โดยใหคำนึงถึงการปฏิบัติงานที่มีความยากลำบาก หรือการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย
หรือหางไกล : ตัวชี้วัด จำนวนครูที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง กระจายตัวออกไปในพื้นที่ที่มีความขาดแคลนครู
(ภายในป 2564)
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำแนกรายประเด็นที่เกี่ยวของ
ดังนี้
ประเด็นที่ 3.1) การดำเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา : กิจกรรม 1 สงเสริม
โอกาสและพัฒ นาคุณภาพนักเรียน เพื่อบรรเทาอุปสรรคการมาเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษและยากจน
ใหมีความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามศักยภาพ กิจกรรม 4 สนับสนุน
ใหเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษากลับเขาสูระบบการศึกษาและพัฒนาทักษะอาชีพ กิจกรรม 5 สงเสริม
การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู กิจกรรม 6 พัฒนาองคความรูเพื่อการจัดการเชิงระบบเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กิจกรรม 7 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อสราง
สังคมแหงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาทั้งในและตางประเทศ
ประเด็นที่ 3.3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่หางไกล หรือในสถานศึกษา
ที่ตองมีการยกระดับคุณภาพอยางเรงดวน : กิจกรรม 3 พัฒนาระบบสอบบรรจุและแตงตั้งครู ใหกระจายตัว
ออกไปในพื้นที่ที่มีความขาดแคลนครู
เรื่องที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู
อาจารย มี 5 ประเด็นที่เกี่ยวของ และตอบสนองเปาหมายรวม : ตัวชี้วัด ดังนี้
เปาหมายรวม/รายกิจกรรมและตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ
1. มีแผนการผลิตและพัฒนาครูตามความตองการของประเทศ (demand-side financing)
โดยให มีการจั ด แผนอัต รากำลั งครูและบุคลากรการศึกษาระดับ ชาติ และระดับ พื้น ที่ ตลอดจนวางระบบ
คัดเลือกและจัดสรรอัตรากำลังครู โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความขาดแคลน และมีการวิเคราะหอัตรากำลังใน
การผลิตและพัฒนาครู เพื่อขอจัดสรรทุนกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา: ตัวชี้วัด มีการบรรจุครู
ครบตามอัตราที่กำหนดในสถานศึกษา (ภายในป 2567 – 2572)
2. มีระบบขอมูลครู (Teacher Data System) เพื่อรวบรวมขอมูลการผลิต การใช และ
การคาดการณ อั ต รากำลั ง ครู ในสาขาที่ ข าดแคลน : ตั ว ชี้ วั ด ระบบข อ มู ล ครู (Teacher Data System)
มีความนาเชื่อถือและถูกตองสอดคลองกับสภาพการณจริง อยางนอยรอยละ 80 (ภายในป 2562)
3. มีหนวยงานกลางภายในกระทรวงศึกษาธิการในการบริหารจัดการการพัฒนาทางวิชาชีพ
ใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษา มีระบบและกลไกใหครูมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง มีระบบ
ในการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะหลักกอนที่จะบรรจุเปนครูชำนาญการ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขับเคลื่อนเครือขายครู National Professional Teacher Platform (NPTP) : ตัวชี้วัด 1. รอยละ 100 ของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนในการพัฒนาทางวิชาชีพที่เหมาะสม (ภายในป 2562) 2. ครูทุกคนสามารถ
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เข าถึ งระบบการพั ฒนาตนเองได อย างต อ เนื่ อ ง (ภายในป 2565) 3. ร อยละ 80 ของครู ช ำนาญการที่ มี
ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานที่กำหนด (ภายในป 2565) 4. รอยละ 80 ของจำนวนครูทั่วประเทศเขารวมมีระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศขั บเคลื่ อนเครือข ายครู National Professional Teacher Platform (NPTP) (ภายในป
2565)
4. มีระบบในการพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งมีกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะ
ที่ไดรับการปรับปรุงใหม และการคงวิทยฐานะของครู : ตัวชี้วัด ครูทุกคนไดรับการพิจารณาคาตอบแทน
รวมทั้งการเลื่อนและการคงวิทยฐานะตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนด (ภายในป 2564)
5. มีการกำหนดสมรรถนะหลักของผูบริหาร มีมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารในดานตางๆ
มีระบบการเลื่อนระดับของผูบริหาร โดยพิจารณาถึงผลลัพธที่เกิดขึ้นจากความกาวหนาในการพัฒนาสถานศึกษา
และการยกระดับคุณภาพของผูเรียนเปนสำคัญ รวมทั้งมีระบบการคงวิทยฐานะใหผูบริหารพัฒนาทางวิชาชีพ
: ตัวชี้วัด 1. มีขอกำหนดสมรรถนะหลัก และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร (ภายในป 2562) 2. มีแผน
อัตรากำลังและการพัฒนาศักยภาพของผู บ ริห าร มีระบบคัดกรองและพัฒ นาผู บ ริห ารที่น ำไปใชไดอย างมี
ประสิทธิภาพ (ภายในป 2563)
6. มีขอเสนอในการปรับบทบาทหนาที่และอำนาจของสำนักงาน ก.ค.ศ. และยกรางหรือ
ปรับแกกฎหมายที่เกี่ยวของกับครูและบุคลากรทางการศึกษา : ตัวชี้วัด 1. ดัชนีความเชื่อมั่นของขาราชการครู
ในเรื่องความกาวหนาทางวิชาชีพอยางเปนธรรมบนผลลัพธที่เกิดขึ้นกับผูเรียน(ภายในป 2564) 2. ระบบการ
เลื่ อ นวิ ท ยฐานะเป น ไปอย างถู ก ต อ งเป น ธรรม ตอบสนองต อ การพั ฒ นาของผู เรี ย น (ภายในป 2564)
3. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของ ก.ค.ศ. (ภายในป 2563) 4. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับครูและบุคลากรทางการศึกษา (ภายในป 2563)
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำแนกรายประเด็นที่เกี่ยวของ
ดังนี้
ประเด็นที่ 4.1) การผลิตครู และการคัดกรองครู เพื่อใหไดครูที่มีคุณภาพตรงกับความตองการ
ของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเปนครู : กิจกรรม 2 ในเปาหมายรวมที่ 1 ครูรุนใหมที่ไดรับการบรรจุ
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งจบการศึกษาโดยผ านแผนการผลิ ต และพัฒ นาครู : กิจกรรม 1 ในเปาหมายรวมที่ 2
มีระบบขอมูลครู (Teacher Data System) เพื่อรวบรวมขอมูลการผลิต การใชและการคาดการณอัตรากำลัง
ครูในสาขาที่ขาดแคลน
ประเด็นที่ 4.2) การพัฒนาวิชาชีพครู : กิจกรรม 1 จัดตั้งหนวยงานกลางในการบริหาร
จัดการการพัฒนาทางวิชาชีพใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษา : กิจกรรม 5 จัดทำระบบและกลไกใหม
เพื่อใหครูมีการพัฒนาตนเองหรือวิชาชีพอยางตอเนื่อง : กิจกรรม 10 จัดทำระบบในการประเมินการปฏิบัติงาน
และสมรรถนะหลักสำหรับครูชำนาญการ : กิจกรรม 11 จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนเครือขายครู
National Professional Teacher Platform (NPTP)
ประเด็นที่ 4.3) เสนทางวิชาชีพครูเพื่อใหครูมีความกาวหนาไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เหมาะสม : กิจกรรม 2 แกไขปรับปรุงหลักเกณฑการพิจารณาคาตอบแทน การเลื่อนวิทยฐานะ และการคง
วิทยฐานะของครู
ประเด็นที่ 4.4) การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษา : กิจกรรม 1 จัดทำขอกำหนดสมรรถนะหลัก และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริ หาร :
กิจกรรม 3 จัดทำแผนอัตรากำลังและการพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร : กิจกรรม 4 ระบบคัดกรองและพัฒนา
ผูบริหาร ใหมีสมรรถนะหลักและไดมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร
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ประเด็นที่ 4.5) องคกรวิชาชีพครู และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ : กิจกรรม 3 กำหนด
บทบาทหนาที่และอำนาจของ ก.ค.ศ. โดยเนนระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล : กิจกรรม 5 ยกราง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....
เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 มี 5 ประเด็นที่เกี่ยวของ และตอบสนองเปาหมายรวม : ตัวชี้วัด ดังนี้
เปาหมายรวม/รายกิจกรรมและตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ
1. การจัดการศึกษาทุกระดับใชหลักสูตรที่เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทางการ
จัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน : ตัวชี้วัด จำนวนครูที่มีสมรรถนะในการจัดการ
เรียนรูเชิงรุก แนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุก และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมุงเนนสมรรถนะ
(ภายในป 2562)
2. ครู มี ความรู ความเขาใจสามารถจั ด การเรี ยนรู เชิ งรุก ได ครู มีค วามรู ความเข าใจ
สามารถออกแบบรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนได ศึกษานิเทศกมีความรูความเขาใจสามารถให
คำแนะนำหรือชวยเหลือครูออกแบบรายวิชาเพิ่มเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการนำไปจัดการสอน
หรือจัดกิจกรรมใหผูเรียน : ตัวชี้วัด 1. จำนวนครูที่ไดรับการพัฒนาใหสามารถจัดการเรียนรูเชิงรุกได (ภายใน
ป 2562) 2. จำนวนครูที่ไดรับการพัฒนาใหสามารถออกแบบรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนได
(ภายในป 2562) 3. จำนวนศึกษานิเทศกที่ มีความรู ความเขาใจสามารถให ค ำแนะนำหรือ ชวยเหลื อครู
ออกแบบรายวิชาเพิ่มเติมหรือกิจกรรมพัฒ นาผูเรียน และการนำไปจัดการสอนหรื อจัดกิจกรรมใหผูเรีย น
(ภายในป 2562)
3. จัดตั้งคลั งชุดการสอนสำเร็จ รูป รายวิช าเพิ่มเติม และกิจ กรรมพั ฒ นาผูเรียนที่ผ าน
การคัดกรองจากผูเชี่ยวชาญใหครูเขาถึงเพื่อนำไปใชและเรียนรูเพื่อพัฒนาขึ้นเองได สถานศึกษามีรายวิชา
เพิ่มเติม หรื อกิจกรรมพั ฒ นาผู เรียนที่พั ฒ นาขึ้นเอง สอดคล องกับ จุ ดมุงหมายของหลั กสู ตร ความพร อม
จุดเนนของสถานศึกษา และเกณฑการจบหลักสูตร : ตัวชี้วัด 1. จำนวนชุดการสอนสำเร็จรูปรายวิชาเพิ่มเติมและ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ผานการคัดกรองจากผูเชี่ยวชาญใหครูเขาถึง เพื่อนำไปใชและเรียนรูเพื่อพัฒนา ขึ้นเอง
ได (ภายในป 2562) 2. จำนวนรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งสถานศึกษาพัฒนาขึ้น ใชเอง
ที่ผานการประเมิน โดยผูเชี่ยวชาญเห็ นวาสอดคล องกับจุดมุงหมายของหลั กสู ตร ความพรอม จุดเน น ของ
สถานศึกษาและเกณฑการจบหลักสูตร (ภายในป 2562)
4. จัดใหมีศูนยรวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อใหครูและนักเรียนเลือกใชได
อยางเหมาะสมกับสถานการณการเรียนรู : ตัวชี้วัด 1. มีการจัดตั้งศูนยรวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
(ภายในป 2562) 2. จำนวนสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา (ภายในป 2562)
5. จัดให มี ระบบเพื่อการแลกเปลี่ ยนเรียนรู เชื่อมโยงกับ National Digital Learning
Platform เพื่ อ เผยแพร แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี แ ละแนวปฏิ บั ติ ที่ เ ป น เลิ ศ ในการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ บรรลุ ผ ล
ดานการเสริมสรางคุณภาพและจริยธรรมใหแกผูเรียน ทั้งในระบบการศึกษา และการศึกษาเพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิต ปรับปรุงรูปแบบ กิจกรรม และสาระการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมให แก
ผูเรียน : ตัวชี้วัด 1. มีระบบการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียนชัดเจน
(ภายในป 2565) 2. มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก
ผูเรียนไดเพิ่มมากขึ้น (ภายในป 2565) 3. มีการจัดสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของผูเรียน (ภายในป 2565)
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6. จั ดทำจรรยาบรรณ (Code of conduct) ที่ มุงส งเสริมการประพฤติป ฏิ บั ติอย างมี
คุณธรรมและจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา : ตัวชี้วัด ครู ผูบริหาร และ
บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (Code of conduct) ที่กำหนด (ภายในป 2563)
7. รวมปรับปรุงการทดสอบระดับชาติ และพัฒนานาแบบทดสอบใหวัดสมรรถนะตาม
หลักสูตรไดอยางมีคุณภาพ โดยเนนความสอดคลองระหวางสมรรถนะที่คาดหวังตามหลักสูตรกับเครื่องมือ /
ขอคำถามที่ใชวัด ผูเรียนไดรับการจัดสรรโอกาสและไดเขาศึกษาตอดวยดวยวิธีการที่หลากหลาย : ตัวชี้วัด
วิธีการจัดสรรโอกาสและการคัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอที่หลากหลาย มีความเปนธรรม และสามารถลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (ภายในป 2562)
8. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล เกิดการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง ตามปรัชญาและเป าหมายของสถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบ
ทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผูเรียน สถานศึกษามีแนวปฏิบัติ
การประกันคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพการศึกษา เปนระบบที่มีความเชื่อมโยง
สอดคลอง ไมสรางภาระตอสถานศึกษาและการปฏิบัติหนาที่การจัดการเรียนของครู สถานศึกษาไดรับการพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่อง สามารถสรางความเชื่อมั่นใหผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนได และเกิดวัฒนธรรม
คุณภาพในการจัดการศึกษาของครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา : ตัวชี้วัด 1. มีขอเสนอวาดวยการ
พัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยวัดจากรอยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาในตัวชี้วัดที่สถานศึกษา
กำหนด (ภายในป 2562) 2. มีประกาศ/กฎกระทรวง วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และขอกำหนดดานคุณภาพ
ของการจั ด การศึก ษาสำหรับ การประกัน คุ ณ ภาพและการประเมิน คุ ณ ภาพการศึ กษา (ภายในป 2562)
3. สถานศึกษามีความเทาเทียมดานคุณภาพการศึกษามากขึ้น (ภายในป 2563)
9. สถานศึกษาระดับตางๆ มีระบบคุมครองดานความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพ
อยางเหมาะสม มีแอพพลิเคชั่นสำหรับการติดตาม ดูแล คุมครองผูเรียนในสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีศักยภาพในการปฏิบัติตามมาตรการการคุมครองผูเรียนในสถานศึกษา ผูเรียนไดรับการชวยเหลือดูแล
และคุ ม ครองทั้ ง ด า นความปลอดภั ย สุ ข ภาพและสวั ส ดิ ภ าพ สถานศึ ก ษามี ร ะบบคุ ม ครองผู เรี ย นที่ มี
ประสิทธิภาพ : ตัวชี้วัด 1. รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบคุมครองผูเรียน ทั้งดานความปลอดภัย สุขภาพ
และสวัสดิภาพ (ภายในป 2562) 2. มีแอพพลิเคชั่นที่ครู ผู เรียน และนักเรียน สามารถเขาถึงไดรวดเร็ว
ครอบคลุมทุกสถานศึกษาในทุกพื้นที่ (ภายในป 2562) 3. จำนวนผูเรียนที่ไดรับการบริการดูแลและคุมครอง
(ภายในป 2565) 4.รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบคุมครองผูเรียน (ภายในป 2563)
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำแนกรายประเด็นที่เกี่ยวของ
ดังนี้
ประเด็นที่ 5.1) การปรับหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน
เพื่อพัฒนาการเรียนรูเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ : กิจกรรม 2 พัฒนาครูในการจัดการเรียนรูเชิงรุก และการวัดประเมินผล
เพื่ อพั ฒนาผู เรี ยน รวมทั้ งการพั ฒนาความรู และสมรรถนะด านเนื้ อหาสาระที่ สอน ด านศาสตร การสอน
ดานการใชสื่ อและเทคโนโลยี ในการเรี ยนรูและการสอน ด านการพั ฒนาทั กษะแห งศตวรรษที่ 21 และดาน
บทบาทของครูในยุคใหม : กิจกรรม 3 สนับสนุนชุดการสอน สื่อ ตัวอยางรายวิชา สนับสนุนชุดการสอน สื่อ
ตัวอยางรายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายวิชาเพิ่มเติม : กิจกรรม 4 จัดใหมีศูนยรวบรวมสื่อ
และเทคโนโลยีการศึกษา
ประเด็น ที่ 5.2) การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม : กิจกรรม 1
จัดทำขอเสนอแนวทางการจัดการศึกษาและการจั ดกิจกรรมพั ฒ นาผู เรียน เพื่ อเสริม สรางคุณ ธรรมและ
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จริย ธรรมให กับผูเรี ยน : กิจกรรม 2 ปรับ ปรุงและพัฒ นาแนวทางการจั ดการเรียนการสอน เพื่อส งเสริ ม
คุณ ธรรมและจริยธรรมให แกผูเรียน : กิจกรรม 3 จั ดทำจรรยาบรรณ (Code of conduct) ที่มุงสงเสริม
การประพฤติปฏิบัติอยางมีคุณธรรมและจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา
ประเด็นที่ 5.3) การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเขา
ศึกษาตอ : กิจกรรม 1 จัดทำขอเสนอวาดวยการปรับระบบการทดสอบระดับชาติ : กิจกรรม 2 จัดทำขอเสนอให
มีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการในการจัดสรรโอกาสและการคัดเลือกเขาศึกษาตอและประกาศใช
ประเด็นที่ 5.4) การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา : กิจกรรม 1 จัดทำขอเสนอวาดวย
การพัฒ นาคุณ ภาพของการจั ดการศึกษาผ านการประกัน คุ ณ ภาพ การประเมิน คุณ ภาพ และการรับรอง
คุณภาพ : กิจกรรม 2 ประกาศ/กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และขอกำหนดดานคุณภาพของการจัด
การศึ ก ษาสำหรั บ การประกั น คุ ณ ภาพและการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ให ส ถานศึ ก ษานำไปปฏิ บั ติ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา : กิจกรรม 3 จัดสรรงบประมาณ และมีระบบสนับสนุนการดำเนินงาน
เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
ประเด็นที่ 5.5) ระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิการของผูเรียน : กิจกรรม 2 พัฒนา
ระบบการคุมครองผูเรียนในสถานศึกษาที่มีความทันสมัยและรวดเร็ว เพื่อใหครู ผูเรียน และผูป กครอง เขาถึงขอมูล
และแกไขปญหาฉุกเฉินไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ : กิจกรรม 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
ความรูความเขาใจในการใชระบบการคุมครองผูเรียนในสถานศึกษา : กิจกรรม 4 จัดบริการการดูแลคุมครอง
ผูเรียน ทั้งในดานความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพ ครอบคลุมสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ : กิจกรรม 5
สงเสริมสนับสนุนระบบการคุมครองผูเรียนใหมีประสิทธิภาพตอเนื่องและยั่งยืน
เรื่องที่ 6 การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเปาหมายใน
การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา มี 2 ประเด็นที่เกี่ยวของ
และตอบสนองเปาหมายรวม : ตัวชี้วัด ดังนี้
เปาหมายรวม/รายกิจกรรมและตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ
1. สถานศึกษาของรัฐมีความเปนอิสระและมีธรรมาภิบาลในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุมดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคลากร ดานการบริหารงาน
ทั่วไป และมีความรับผิดชอบตอคุณภาพของการจัดการศึกษา มีรางกฎหมายที่เกี่ยวของวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึ กษาไปยั งสถานศึกษา ทั้ งด านการบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป : ตั วชี้วัด มีกฎกระทรวง 2 ฉบับ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาและบังคับใชเปนกฎหมาย (ภายในป 2563)
2. กระทรวงศึกษาธิการมีโครงสรางที่แบงแยกอำนาจและหนาที่เพื่อรองรับรูปแบบใหม
ที่แยกความรับผิดชอบในดานนโยบาย (Policy) ดานกำกับดูแลสงเสริม (Regulator) ดานการสนับสนุนตางๆ
(Supporter) และดานการดำเนินการหรือการปฏิบัติการ (Operator) มุงเนนการกระจายอำนาจ ธรรมาภิบาล
รับผิดชอบตอการสนับสนุนสถานศึกษา และมีบทบาท หนาที่ และอำนาจสอดคลองกับบทบัญญัติในกฎหมาย
วาดวยการศึกษาแหงชาติ : ตัวชี้วัด มีการปรับโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการภายในกรอบเวลาที่ก ำหนด
(ภายในป พ.ศ.2564)
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำแนกรายประเด็นที่เกี่ยวของ
ดังนี้
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ประเด็นที่ 6.1) สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา : กิจกรรม
จัดทำรางกฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการทั้ง 4 ดาน (วิชาการ งบประมาณ บุคคล
และบริหารงานทั่วไป)
ประเด็นที่ 6.3) การปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ : กิจกรรม จัดทำขอเสนอ
การปรับปรุงบทบาทหนาที่และอำนาจที่สอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษาแหงชาติฉบับใหม
เรื่ อ งที่ 7 การปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการเรี ย นรู โ ดยการพลิ ก โฉมด ว ยระบบดิ จิ ทั ล
(Digitalization for Educational and Learning Reform) มี 3 ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง และตอบสนอง
เปาหมายรวม : ตัวชี้วัด ดังนี้
เปาหมายรวม/รายกิจกรรมและตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ
1. มีแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลที่เกิดจากการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในลักษณะ
Social Enterprise และคนทุกชวงวัยนำไปใชอยางแพรหลาย เกิดเครือขายทั่วประเทศและนำไปสูการเรียนรู
ตลอดชีวิตและการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยไปสูสากล : ตัวชี้วัด 1. มีโครงสรางพื้นฐานของแพลตฟอรม
การเรียนรูดวยดิจิทัล (ภายในป 2563) 2.มีแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลที่เกิดจากการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนในลักษณะ Social Enterprise และคนทุกชวงวัยนำไปใช อยางแพรหลาย เกิดเครือขายทั่วประเทศ และ
นำไปสูการเรียนรูตลอดชีวิตและการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยไปสูสากล (ภายในป 2563)
2. มีระบบขอมูลรายบุคคลของผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนวยงาน
และกระบวนการที่เกี่ยวของในทุกระดับการศึกษา ทุกระบบการศึกษา สามารถใชประกอบการจัดสรรงบประมาณ
ดานการศึกษาไดอยางครอบคลุมการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ ตามระบบ ระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) ซึ่งมีฐานขอมูลกลาง
รายบุคคลที่อางอิงจากเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เปน รูปแบบเดียวกันของทุกหนวยงานที่จั ด
การศึกษาทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ และสามารถเชื่อมโยงขอมูลได ประกาศกฎหมายการบริหาร
ขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา จัดโครงสรางองคกรศูน ยขอมูล สารสนเทศดานการศึกษาแห งชาติ :
ตัวชี้วัด 1. รอยละความสำเร็จของฐานขอมูลกลางรายบุคคล ไดแก 1) ผูเรียน 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) สถานศึก ษา 4) หน ว ยงานที่ เกี่ ย วขอ งในทุ ก ระดั บ การศึก ษาและทุ กระบบการศึก ษา (บั งคับ ใช ระบบ
สารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา ภายในป 2562 สวนราชการที่จัดการศึกษาสงมอบขอมูลที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาแกศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาแหงชาติ ตามกฎหมายที่กำหนด ภายในป 2565) 2.รอยละ
ความสำเร็จของการจัดทำกฎหมายการบริหารขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา (ภายในป 2564)
3. เสริมสรางทักษะการรูดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อของประชาชน กำหนดสมรรถนะ
ดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อ (Digitaland media literacy) ที่ปรับตามความจำเปนในแตละชวงวัยที่เหมาะสม
บูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของในการเสริมสรางสมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อ คูมือความรูเกี่ยวกับ
สมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อ สำหรับผูปกครอง นักเรียน วัยทำงาน ผูสูงอายุ ดำเนินงานรวมกับ
ศูนยการเรียน และศูนยดิจิทัลชุมชน ในการพัฒ นาทักษะดิจิทัลใหกับประชาชน เนนกลุมผูสูงอายุ นำรอง
การประเมินระดับสมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อแตละชวงวัย และทบทวนแกไข ปรับปรุง ประชาชน
ในวัยเรียนและผูสูงอายุมีระดับสมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่ออยูในระดับดีมาก ตัวชี้วัด 1. จัดทำ
ขอเสนอวาดวยการเสริมสรางสมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อของประชาชนแลวเสร็จ (ภายใน ป 2562)
2. มีการบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของในการเสริมสรางสมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเท าทันสื่อ(ภายในป
2565) 3. รอยละ 60 ของประชาชนในวัยเรียนและผูสูงอายุมีระดับสมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อ
อยูในระดับดีมาก (ภายในป 2565)
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กิจกรรมที่เกี่ยวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำแนกรายประเด็นที่เกี่ยวของ
ดังนี้
ประเด็ นที่ 7.1) การปฏิ รู ปการเรี ยนรูด วยดิ จิ ทั ลผ านแพลตฟอร มการเรี ยนรู ด วยดิ จิ ทั ล
แหงชาติ : กิจกรรม 2 นำผลการใชสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมที่ไดรับมาประมวล และดำเนินการผูกรวมและ
นำมาพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัล : กิจกรรม 3 ขยายเครือขายแพลตฟอรม
การเรียนรูดวยดิจิทัล โดยการสรางความรวมมือของภาคสวนที่เกี่ยวของ (PPP)
ประเด็นที่ 7.2) ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for Education) : กิจกรรม 1
จัดทำระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data In Education) : กิจกรรม 2 จัดทำกฎหมายการบริหาร
ขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา
ประเด็ น ที่ 7.3) การพั ฒนาความเป นพลเมื องดิ จิ ทั ล (digital citizenship) ในด านความฉลาดรู
ดิ จิ ทั ล (digital literacy) ความฉลาดรู ส ารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรู สื่ อ (media
literacy) เพื่อการรูวิธีการเรียนรู (learning how to learn) ในการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรม
ที่สะทอนการรูกติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใชสื่อและการสื่อสารบนอินเทอรเน็ต : กิจกรรม 1 จัดทำ
ขอเสนอวาดวยการเสริมสรางสมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อของประชาชน : กิจกรรม 2 เสริมสราง
สมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อ : กิจกรรม 3 ประเมินสมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อของ
คนไทย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 สำหรับใชเปน แผนพัฒ นาประเทศไทยในระยะ 5 ป
ซึ่งเปน การแปลงยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป สูการปฏิบัติอยางเป นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพรอมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให เป นประเทศที่พัฒ นาแลว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดวยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สำคัญ คือ
1) ยึด “หลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง”เพื่ อ ให เกิด บู ร ณาการการพั ฒ นาในทุ ก มิ ติ
อยางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเปน
เงื่อ นไขที่ จ ำเป น สำหรั บ การพั ฒ นาที่ ยั่งยื น ซึ่งมุ งเน น การพั ฒ นาคน มี ความเป น คนที่ ส มบู รณ สั งคมไทย
เปน สังคมคุณ ภาพ มีที่ยืน และเปดโอกาสใหกับ ทุกคนในสังคมไดดำเนิ นชีวิตที่ดีมีความสุข และอยูรวมกัน
อย า งสมานฉั น ท ในขณะที่ ร ะบบเศรษฐกิ จ ของประเทศก็ เจริ ญ เติ บ โตอย า งต อ เนื่ อ ง มี คุ ณ ภาพ และ
มีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอยางทั่วถึงและเปนธรรม เป น การเติบโตที่เป นมิตรกับ สิ่งแวดลอม
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต คานิยม ประเพณีและวัฒนธรรม
2) ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”มุงสรางคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สำหรับคนไทย
พัฒ นาคนให มีความเป นคนที่ ส มบูรณ มี วินั ย ใฝ รู มี ความรู มีทักษะ มีความคิด สรางสรรค มีทั ศนคติที่ดี
รับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ
อย า งมี คุ ณ ภาพ รวมถึ ง การสร างคนให ใช ป ระโยชน แ ละอยู กั บ สิ่ ง แวดล อ มอย า งเกื้ อ กู ล อนุ รั ก ษ ฟ น ฟู
ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม
3) ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทย
ในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ ฉบั บ ที่ สิ บ สอง พ.ศ. 2560-2564 วิ สั ย ทั ศ น “ประเทศไทย
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มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ
เปนคติพจนประจำชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4) ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทย ป 2579” ที่เปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ ระยะ
20 ป มาเปนกรอบในการกำหนดเปาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมา ควบคูกับ
กรอบเปาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมลาและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม”
6) ยึด “หลักการนำไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสู ผลสัมฤทธิ์
ที่เปนเปาหมายระยะยาว”
วัตถุประสงค
1. เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยคานิยมที่ดี
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงที่มีทักษะ
ความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งพา
ตนเองได
3. เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมี ความยั่งยืน สรางความเขมแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น สรางความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ
4. เพื่อรักษาและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณ ภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนั บ สนุ น
การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา
6. เพื่อให มีการกระจายความเจริญ ไปสู ภูมิภ าคโดยการพั ฒ นาภาคและเมืองเพื่อรองรั บ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม
7. เพื่อผลั กดัน ให ป ระเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับ ประเทศตางๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมีบทบาท
นำและสรางสรรค ในดานการคา การบริการ และการลงทุ น ภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
เปาหมายรวม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดก ำหนดเปาหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบดวย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสั ง คม มี ค วามเป น พลเมื อ งตื่ น รู มี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว ได อ ย า งรู เ ท า ทั น สถานการณ
มีความรับผิดชอบและทำประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเปนไทย
2. ความเหลื่อมล้ำทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง
ประชาชนทุ กคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพ ยากร การประกอบอาชีพ และบริ การทางสั งคมที่ มีคุ ณ ภาพ
อยางทั่วถึงและเปนธรรม
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3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กที่เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการมีระบบ
การผลิ ต และให บ ริ ก ารจากฐานรายได เ ดิ ม ที่ มี มู ล ค าเพิ่ ม สู งขึ้ น และมี ก ารลงทุ น ในการผลิ ต และบริ ก าร
ฐานความรูชั้นสูงใหมๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสู
ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
4. ทุ นทางธรรมชาติแ ละคุณ ภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับ สนุนการเติบโตที่เปน มิตรกับ
สิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ
5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และ
เพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย
อำนาจและมีสวนรวมจากประชาชน
ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาประเทศ ประกอบด ว ย 10 ยุ ท ธศาสตร ซึ่ งเกี่ ย วข อ งกั บ ภารกิ จ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 10 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสร างและพั ฒนาศั กยภาพทุ นมนุ ษย ให ความสำคั ญกั บการวางรากฐาน
การพั ฒ นาคนให มี ค วามสมบู ร ณ เพื่ อ ให ค นไทยมี ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมตามบรรทั ด ฐานที่ ดี ข องสั งคม
ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น
คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูและความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวม
ในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร ที่ 2 การสร างความเป นธรรมลดความเหลื่ อมล้ ำในสั งคม มุ ง เน น ลดป ญ หา
ความเหลื่อมล้ำดานรายไดของกลุมคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกตางกัน แกไขปญหาความยากจน
เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
ใหมีความเขมแข็ง เพื่อใหชุมชนพึ่งพาตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน เนนใหเศรษฐกิจ
เติบโตไดตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคสงออกมีการพัฒ นาจนสามารถขยายตัวและเปนกลไกสำคัญ
ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ไทย ผลิ ต ภาพการผลิ ต ของประเทศเพิ่ ม ขึ้ น การลงทุ น ภาครั ฐ และเอกชน
มีการขยายตัวอยางตอเนื่องและมาจากความรวมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผูประกอบการเขาสูระบบภาษี
มากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเนนใหเศรษฐกิจ
รายสาขามีการเติบโตอยางเขมแข็ง ภาคการเกษตรเนนเกษตรกรรมยั่งยืนและใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
มี การพั ฒนาเมื องอุ ตสาหกรรมนิ เวศ การท องเที่ ยวสามารถทำรายได และแข งขั นได มากขึ้ น วิ สาหกิ จขนาดกลาง
และขนาดยอมมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน มุงเนนการรักษา
และฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสรางความมั่นคงดานน้ ำ และการบริห ารจัดการทรัพยากรน้ ำให มี
ประสิทธิภาพ การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ลดมลพิษและลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและ
ระบบนิ เวศ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการลดก า ซเรื อ นกระจกและขี ด ความสามารถในการปรั บ ตั ว ต อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินที่เกิดจากสาธารณภัย
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ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่ นคั่ง
และยั่งยืน เนนในเรื่องการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศ สังคมมี
ความสมานฉันท ประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต
มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่ส รางรายไดเพิ่มขึ้น
ประเทศไทยมีความสั มพั น ธและความรวมมือดานความมั่นคงกับนานาประเทศในการป องกัน ภัยคุกคาม
ในรู ป แบบต า งๆ ควบคู ไปกั บ การรั ก ษาผลประโยชน ข องชาติ มี ความพร อ มต อ การรั บ มื อ ภั ย คุ ก คาม
ทั้งภัย คุกคามทางทหารและภัย คุกคามอื่น ๆ และแผนงานดานความมั่น คงมีการบูรณาการสอดคล องกับ
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย เรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจั ง โดยมุงเนน ในเรื่องการลด
สัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ รวมทั้ง
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหอยูในระดับที่ดีขึ้น และการลดจำนวนการดำเนินคดีกับ
ผูมิไดกระทำความผิด
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส มุงเนนในเรื่องการลด
ความเขมของการใชพลังงานและลด ตนทุนโลจิสติกสของประเทศ การพัฒนาระบบขนสงทางรางและทางน้ำ
เพิ่มปริมาณการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณ
ผู โดยสารของท าอากาศยานในกรุ งเทพมหานครและท าอากาศยานในภู มิ ภาค การเพิ่ มความสามารถในการแข งขั น
ดานโลจิสติกสและการอำนวยความสะดวกทางการคา การพัฒนาดานพลังงานเพื่อเพิ่มสัดสวนการใชพลังงาน
ทดแทนตอปริมาณการใชพลังงานขั้นสุดทาย และลดการพึ่งพากาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา การพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาดานสาธารณูปการ (น้ำประปา)
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เนนการเพิ่ม
ความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ และการเพิ่มความสามารถในการประยุกตใช
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มุงเนนในเรื่องการลดชองวา ง
รายไดระหวางภาคและมีการกระจายรายไดที่เปนธรรมมากขึ้น การเพิ่มจำนวนเมืองศูนยกลางของจังหวัด
เปนเมืองนาอยูสำหรับคนทุกกลุมในสังคม พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและการเพิ่มมูลคาการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562 - 2565)
นโยบายและแผนระดับชาติวา ดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562 - 2565) ไดป ระกาศใน
ราชกิ จ จานุ เ บกษ า ณ วั น ที่ 19 พฤศจิ ก ายน พุ ทธศั ก ราช 2562 เพื่ อเป น แผนหลั ก ของชาติ
ที่ เป น กรอบทิ ศ ทางการดำเนิ น การป อ งกั น แจ ง เตื อ น แก ไข หรื อ ระงั บ ยั บ ยั้ ง ภั ย คุ ก คามเพื่ อ ธำรงไว
ซึง่ ความมั่นคงแหงชาติ
กรอบแนวคิดนโยบายและแผนระดับ ชาติวาดวยความมั่นคงแห งชาติ (พ.ศ.2562 - 2565)
รวม 7 กรอบแนวคิด ชุดที่ 1) ขอกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติ
สภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2560 ชุดที่ 2) นอมนำ
ศาสตรพระราชาเปนหลักการทำงานดานความมั่นคง ชุดที่ 3) การใหความสำคัญกับความมั่นคงแบบองครวม
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(Comprehensive Security) ชุดที่ 4) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร ชาติ แผนระดับชาติและยุทธศาสตรของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ชุดที่ 5) ประชารัฐ ชุดที่ 6) ความมั่นคงภายในประเทศ ชุดที่ 7) การรักษาดุลยภาพ
สภาวะแวดลอมระหวางประเทศและความสัมพันธระหวางไทยกับนานาประเทศ
วิ สั ย ทั ศ น “มี เสถี ย รภาพภายในประเทศ มี ศั ก ยภาพในการลดภั ย ข า มเขตพรมแดนไทย
มีบทบาทสรางสรรคในภูมิภาคและประชาคมโลก”
นโยบายความมั่นคงแหงชาติ ประกอบดวย 16 นโยบาย
นโยบายที่ 1 : เสริม สรางความมั่น คงของสถาบั น หลั กของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
นโยบายที่ 2 : สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ
นโยบายที่ 3 : ปองกันและแกไขการกอเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต
นโยบายที่ 4 : จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อปองกันและแกไขปญหาขามพรมแดน
นโยบายที่ 5 : สรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ
นโยบายที่ 6 : ปกปอง รักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล
นโยบายที่ 7 : จัดระบบ ปองกัน และแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง
นโยบายที่ 8 : เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความมั่นคงภายใน
นโยบายที่ 9 : เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
นโยบายที่ 10 : เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
นโยบายที่ 11 : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นโยบายที่ 12 : เสริมสรางความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
นโยบายที่ 13 : พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของชาติ
นโยบายที่ 14 : เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ
นโยบายที่ 15 : พัฒนาระบบงานขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 16 : เสริมสรางดุลยภาพในการดำเนินความสัมพันธระหวางประเทศ
แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ ประกอบดวย 19 แผน
1. แผนการเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย
2. แผนการขาวกรองและการประเมินสถานการณดานความมั่นคง
3. แผนการเสริมสรางความมั่ น คงของสถาบั น หลั กของชาติภ ายใต การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
4. แผนการพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ
5. แผนการพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ
6. แผนการสรางความสามัคคีปรองดอง
7. แผนการปองกันและแกไขปญหาการกอเหตุรุนแรงในพื้นทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต
8. แผนการบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง
9. แผนการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
10. แผนการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
11. แผนการเสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต
12. แผนการรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
13. แผนการรักษาความมั่นคงทางทะเล
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14. แผนการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ
15. แผนการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงทางไซเบอร
16. แผนการรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ
17. แผนการรักษาความมั่นคงทางพลังงาน
18. แผนการรักษาความมั่นคงดานอาหารและน้ำ
19. แผนการรักษาความมั่นคงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ภารกิจสำนัก งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวของนโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
ความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) จำนวน 6 แผน ดังนี้
1. แผนการเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย รองรับทุกนโยบายความมั่นคงแหงชาติ
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต มีสวนรวม
และมีความพรอมเผชิญปญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปญหาดานความมั่นคง
ตัวชี้วัด (1) ระดับการเสริมสรางความสามัคคีของคนในชาติ
(2) ระดับการมีสวนรวมของหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคกรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานดานความมั่นคง
มีกลยุทธ 6 ขอ สำนักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวของในกลยุ ทธที่ 5 ของแผน :
สงเสริมการเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทย ปลูกฝงวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น คานิยมที่ดีงาม ความภูมิใจ
ในชาติ การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี โดยการเรียนการสอนทั้งในระบบและนอกระบบสถานศึกษา
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในดานความมั่นคง
3. แผนการเสริมสร างความมั่นคงของสถาบัน หลักของชาติภายใตการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รองรับนโยบายที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร สถาบันพระมหากษัตริยภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดรับการธำรงรักษาดวยการปกปอง เชิดชู เทิดทูน อยางสมพระเกียรติ
ตัวชี้วัด
(1) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย
(2) ระดับความเขาใจของทุกภาคสวนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย
มีกลยุทธ 4 กลยุทธ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวของ จำนวน 2 กลยุทธ ไดแก
(2) สงเสริมทุกภาคสวนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในตางประเทศใหตระหนักรูและเขาใจถึง
บทบาทและคุณคาของสถาบันพระมหากษัตริยในฐานะศูนยรวมจิตใจของชาติ รวมถึงสรางความเขาใจถึงหลักการ
เหตุผล และความจำเปนในการพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย
(3) นำศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน รวมถึงขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแบบอยางที่ทรงวางรากฐานไว พรอมทั้ง
เผยแพรผลการดำเนินงานใหแพรหลายเปนที่ประจักษทั้งในและตางประเทศ
7. แผนการป องกั นและแก ไขป ญหาความไม สงบในจั งหวั ดชายแดนภาคใต รองรั บนโยบาย
ความมั่นคงแหงชาติ นโยบายที่ 3 : ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินและอยูรวมกันอยางสันติสุข
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ตัวชี้วัด
(1) จำนวนเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต
(2) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจชายแดนภาคใต
(3) ระดับความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใตภายในประเทศ และ
การกลาวถึงปญหาการกอเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตในเวทีนานาชาติ ไมสงผลกระทบตอการ
แกไขปญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตของรัฐบาล
มีกลยุทธ 8 กลยุทธ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวของ จำนวน 2 กลยุทธ ไดแก
(1) บูรณาการการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปนระบบ มีเอกภาพ และเปดโอกาส
ใหภาคประชาชนมีสวนรวม โดยนอมนำยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม ซึ่งเปนศาสตรพระราชาเปนหลักในการปฏิบัติ รวมทั้งใหความสำคัญกับ
การดำเนิ นงานดวยหลักธรรมาภิบาล พัฒ นาองคความรู นำหลักวิชาการสากลมาประยุกตใชในการแกไข
ปญ หา ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนิ น งานอยางตอเนื่อง เพื่อใหบ รรลุผ ลสั มฤทธิ์โดยตรงตอ
สาเหตุหลักของปญหา
(5) สงเสริมสภาวะแวดลอมที่เอื้ออำนวยตอการสรางสันติสุข โดยยึดมั่นแนวทางสันติวิธี
และสรางความเขาใจใหภาคสวนตาง ๆ ภายในประเทศ รวมทั้งภาคประชาสังคมในพื้นที่ใหเขามามีสวนรวม
ในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต การเฝาระวังแนวคิดสุดโตงที่เผยแพรสูกลุมผูปกครอง ครอบครัว
สตรี เยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษาซึ่งอยูในพื้นที่ นอกพื้นที่และในตางประเทศอยางทั่วถึง ตลอดจน
สงเสริมใหมีการจัดระบบการศึกษาที่เกื้อหนุนใหเกิดสภาวะสันติสุข
10. แผนการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด รองรับนโยบายที่ 5 : สรางเสริมศักยภาพ
การปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ และนโยบายที่ 8 : เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกัน
ความมั่นคงภายใน
เป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพรระบาดของยาเสพติดลดลง และสังคมไทยมีความปลอดภัย
จากยาเสพติด
ตัวชีวัด
(1) ระดับความสำเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
(2) ระดับความสำเร็จของกลไกความรวมมือระหวางประเทศในการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด
มีกลยุทธ 5 กลยุทธ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวของ จำนวน 1 กลยุทธ ไดแก
(4) รณรงคใ หเ ด็ก เยาวชน ผูใ ชแ รงงาน และประชากรกลุม เสี่ย ง ตระหนัก รูถึง โทษ
ของยาเสพติด เพื่อปองกันการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการเฝา
ระวังและแกไขปญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ โดยใชกลไกประชารัฐ
11. แผนการเสริมสร้างความมันคงของชาติจากภัยทุจริต รองรับนโยบายที่ 9 : เสริมสรางความมั่นคง
ของชาติจากภัยการทุจริต
เป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หนวยงานภาครัฐมีระบบปองกันและแกไขการทุจริต รวมทั้ง
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ
ตัวชีวัด
(1) คาดัชนีชี้วัดการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย
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(2) ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการตอตานการทุจริต
มีกลยุทธ 5 กลยุทธ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวของ จำนวน 1 กลยุทธ ไดแก
(4) รณรงคใหความรูแกทุกภาคสวนถึงภัยทุจริต เพื่อสรางคานิยมตอตานและปฏิเสธการทุจริต
19. แผนการรักษาความมันคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม รองรับนโยบาย
ที่ ๑๑ : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพื่อเปนรากฐานการพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืน
ตัวชีวัด
(๑) ระดับความสาเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพื่อเปนรากฐานการพัฒนาอยางสมดุล
(๒) ระดับความสาเร็จในการจัดการสิ่งแวดลอมใหมีคุณ ภาพและสามารถป องกันหรือลด
ผลกระทบตอชุมชนจากการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
ระดับสากลและพันธกรณีของไทย
มีกลยุทธ 6 กลยุทธ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวของ จำนวน 1 กลยุทธ ไดแก
(๒) เสริมสรางใหทุกภาคสวนมีจิตสานึกและตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ในการมีสวนรวม
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมั่นคงและยั่งยืนตามแนวทางประชารัฐ
นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)
นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดย
ได กำหนดนโยบายไว 12 ด าน นโยบายเร งด วน 12 เรื่ อง มี น โยบายที่ เกี่ ยวข องกั บ ภารกิ จของสำนั กงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
นโยบายหลัก 12 ดาน เกี่ยวของภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 9 เรื่อง
นโยบายหลักที่ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
1.1 สืบสาน รักษา ตอยอดศาสตรพระราชาและโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปนหลักสําคัญในการบําบัดทุกข และบํารุงสุขใหประชาชน และพัฒนาประเทศ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร รวมทั้งสงเสริมการเรียนรูหลัก การทรงงาน การนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการและ
การพัฒนาประเทศ เพื่อประโยชนในวงกวาง รวมทั้งเผยแพรศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูเวทีโลกเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอยางยั่งยืน
1.2 ตอยอดการดําเนินการของหนวยพระราชทานและประชาชน จิตอาสาพระราชทานตาม
แนวพระราชดําริใหเปนแบบอยางการบําเพ็ญสาธารณประโยชน ในพื้นที่ตาง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
แกไขปญหาใหแกประชาชน และพัฒนาความเปนอยูของประชาชน โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคี
ทั้งของหนวยงานในพระองคหนวยงานราชการ ภาคเอกชน และชุมชน
1.3 สรางความตระหนักรูเผยแพรและปลูกฝงใหประชาชนมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง
และเปนจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจ เพื่อประชาชน ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษัตริยทุกพระองคเพื่อกอใหเกิดการมีสวนรวมอยางถูกตองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ในบริบทของไทย
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นโยบายหลักที่ 2 การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุข
ของประเทศ
2.2 ปลูกจิตสํานึก เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีความเปนชาติไทย การมีจิตสาธารณะและการมี
สวนรวมทําประโยชนใหประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติ ความสามัคคีปรองดองและความเอื้อเฟอเผื่อแผ
ระหวางกันของประชาชน โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝงวินัยของคนในชาติหลักคิดที่ถูกตอง
สรางคานิยม “ประเทศไทยสําคัญที่สุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม ปรับสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาใหเอื้อตอการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
2.4 สรางความสงบและความปลอดภัย ตั้งแตระดับชุมชน โดยกําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
เฝาระวัง ดูแล และรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความสงบสุขของประชาชน
และปญหายาเสพติดในระดับชุมชนและหมูบานอยางตอเนื่อง และสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมกับภาครัฐ
ในการสรางความปลอดภัยในพื้นที่
2.5 แกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจังทั้งระบบ ดวยการบังคับใช กฎหมายอยางเครงครัด
ปราบปรามแหลงผลิตและเครือขายผูคายาเสพติด โดยเฉพาะผูมีอิท ธิพลและเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ
อย างเด็ดขาด ป องกั นเส นทางการนํ าเขาส งออกโดยร วมมื อกั บประเทศเพื่ อนบ าน การลดจํ านวนผู คาและ
ผู เสพรายใหม และให ค วามรู เยาวชนถึ ง ภั ย ยาเสพติ ด อย า งต อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง ฟ น ฟู ดู แ ลรั ก ษาผู เ สพ
ผานกระบวนการทางสาธารณสุข
นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.3 พัฒนาองคกรเกษตรกรและเกษตรกรรุนใหม โดยเพิ่ม ทักษะการประกอบการและ
พัฒนาความเชื่อมโยงของกลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ ในทุกระดับ โดยเฉพาะดานการตลาด
การค า ออนไลน ร ะบบบั ญ ชี เพื่ อ ขยายฐานการผลิ ต และฐานการตลาดของสถาบั น เกษตรกรให เข ม แข็ ง
มีความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมไปสูเกษตรกรอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาภาคเกษตร
ไดอยางมั่นคงตอไปในอนาคต
5.4 พัฒนาภาคการทองเที่ยว
5.4.5 สงเสริมใหเกิดการกระจายรายไดจากธุรกิจทองเที่ยวสูชุมชน โดยพัฒ นาเครือขาย
วิสาหกิจใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหวางธุรกิจหลัก ธุรกิจรอง ธุรกิจสนับสนุน และการพัฒนา
เชื่อมโยงในเชิงกลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพ รวมทั้งพัฒนาทักษะและองคความรูของทองถิ่น ชุมชน และสถาบันการศึกษา
เพื่อสนับสนุนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและทำธุรกิจการทองเที่ยวในพื้นที่ใหมากขึ้น อาทิ การพัฒนายุวมัคคุเทศก
5.8 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค
6.1 สงเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย
6.1.1 พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอยางตอเนื่อง โดยพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน
ที่ทันสมัยใหเปนไปตามเปาหมาย พัฒนาพื้นที่โดยรอบใหเปน เมืองมหานครการบิน ศูนยกลางทางการแพทย
ของเอเชีย และเมืองอัจฉริยะที่มีความนาอยู และทันสมัยระดับนานาชาติยกระดับภาคการเกษตรใหเชื่อมโยง
กับอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คมนาคม ดิจิทัล วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและเรงพัฒนาบุคลากร รวมทั้ง
ทบทวนกฎระเบียบ เพื่อรองรับและสงเสริมอุตสาหกรรมเปาหมายที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงอยางโปรงใสและเปนธรรม
6.1.2 สงเสริมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต
โดยพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงและโลจิสติกส เพื่อเพิ่มชองทางการสงออกสินคาทางทะเลของประเทศ
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และของภาคใต โดยเฉพาะการสงออกไปยังเอเชียใตพัฒนาการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ฝงอันดามัน
กับ ฝงอาวไทย และพัฒ นาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรจากทรัพยากรใน พื้นที่และ
ประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งใหความสําคัญกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม และการพัฒนา
เมืองนาอยู
6.1.3 เพิ่มพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแหงใหมในภูมิภาค อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่
ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ และพื้นที่ที่มีความไดเปรียบเชิงที่ตั้ง
ที่สามารถพัฒนาเปนฐานอุตสาหกรรมในอนาคต โดยพัฒนาใหสอดคลองกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของในการยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการจัดการผลกระทบที่อาจมีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1.4 เรงขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอยางตอเนื่อง โดยสนับสนุน
และยกระดับการพัฒ นากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใชเทคโนโลยีสูงขึ้น สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่และ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทบทวนการใหสิทธิประโยชนดานการลงทุนใหเหมาะสมกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ตามศักยภาพพื้นที่พัฒนาเมืองชายแดนใหมีความนาอยู รวมทั้งใชเทคโนโลยีสนับสนุนการดูแลดานความมั่นคง
และรักษาความปลอดภัยในพื้นที่และสงเสริมใหภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวม
ในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
6.2 สงเสริมและเรงรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนาอยูทั่วประเทศ โดยมุงเนนไปที่การพัฒนา
เมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจของประเทศ ไดแก กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จังหวัดเชียงใหม นครราชสีมา
ขอนแกน เมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต ภายใตแนวคิดการขับเคลื่อนการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะและเมืองนาอยูที่มีระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โครงสรางพื้นฐานทางสังคม และพื้นที่สีเขียวที่เพียงพอ
กระตุนใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ พรอมทั้งสงเสริมใหเกิดการจางงานในพื้นที่
นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
8.1 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
8.1.1 จัดให มีระบบพัฒ นาเด็กแรกเกิดอยางตอเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให มีโอกาสพัฒ นา
ตามศักยภาพ เพื่อสรางคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผานครอบครัวที่อบอุนในทุกรูปแบบครอบครัว
เพื่อสงตอการพัฒนาเด็กไทยใหมีคุณภาพสูการพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการใหความชวยเหลือที่คํานึงถึง
ศักยภาพของครอบครัวและพื้นที่ เตรียมความพรอมการเปนพอแม ความรูเรื่องโภชนาการและสุขภาพ การอบรม
เลี้ยงดูการสงเสริมพัฒ นาการเด็กปฐมวัยผ านการใหบ ริการสาธารณะที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะการยกระดับ
คุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศใหไดมาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา
และผูดูแลเด็กปฐมวัยใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
8.1.2 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคํานึงถึงพหุปญญาที่หลากหลายของเด็กแตละคน
ให ไดรับการสงเสริมและพัฒ นาอยางเต็มตามศักยภาพ ผานการออกแบบการจัดการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับ
ระบบโรงเรียนปกติที่เปนระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน
8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม
8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรูและการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ และอาชีพของคนทุกชวงวัย
สําหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสรางหลักสูตรการศึกษาใหทันสมัย มีการนําเทคโนโลยีและการเรียนรู
ผานประสบการณจริงเขามามีสวนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิต
และพัฒนาครูที่นําไปสูการมีครูสมรรถนะสูง เปนครูยุคใหมที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสรางความรู
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สรางวินั ย กระตุน และสรางแรงบันดาลใจ เปดโลกทัศน มุมมองของเด็กและครูดวยการสอนในเชิงแสดง
ความคิดเห็นใหมากขึ้น ควบคูกับหลักการทางวิชาการ
8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผูเรียนทั้งในสวน
ฐานความรูและระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความตองการของประเทศในอนาคต และ
เปนผูเรียนที่สามารถปฏิบัติไดจริงและสามารถกํากับการเรียนรูของตนเองได รวมถึงมีทักษะดานภาษาอังกฤษ
และภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรูได มีความพรอมทั้งทักษะความรูทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
กอนเขาสูตลาดแรงงาน
8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ
8.5.1 ส งเสริ ม การวิ จัย และพั ฒ นานวัต กรรมเพื่ อขจั ดความเหลื่ อ มล้ ำ และความยากจน
ยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุงเนน การพัฒ นานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพื้น ที่
ที่สามารถชวยแกปญหาความเหลื่อมล้ำ สรางโอกาสสําหรับผูดอยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงวัย
ควบคูไปกับการพัฒ นาทุนมนุษยใหพรอมสําหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสม
ไดอยางเปน รูปธรรม โดยระยะแรกจะให ความสําคัญ กับการส งเสริมการวิจั ยและพัฒ นาดานสุ ขภาพของ
ประชาชนอยางครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
8.6 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย
8.6.1 มุงเนน การพัฒ นาโรงเรียนควบคูกับการพัฒ นาครู เพิ่มประสิ ทธิภาพระบบบริห าร
จัดการศึกษาในทุกระดับบนพื้ นฐานการสนับสนุนที่คํานึงถึงความจําเปนและศักยภาพของสถาบันการศึกษา
แตละแหง พรอมทั้งจัดใหมีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ และสรางระบบวัดผลโรงเรียนและครู
ที่สะทอนความรับผิดชอบตอผลลัพธที่เกิดกับผูเรียน คืนครูใหนักเรียนโดยลดภาระงานที่ไมจําเปน ร วมถึง
จัดให มีระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒ นาทรัพยากรมนุ ษย โดยการเชื่อมโยงหรือสงตอขอมูลครอบครัวและ
ผูเรียนระหวางหนวยงานตาง ๆ ตั้งแตแรกเกิดจนถึงการพัฒ นาตลอดชวงชีวิต ตลอดจนพัฒ นาชองทางให
ภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
8.6.2 พัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูผานระบบดิจิทัล พรอมทั้งสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสรางสรรคที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอนออนไลนแบบเปดที่หลากหลาย เพื่อสงเสริม
การเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับชวงวัย ตลอดจนพัฒนาแหลงเรียนรูและอุทยานการเรียนรู
สําหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และสงเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสําหรับผูที่เขาสู
สังคมสูงวัย
8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยจัดการศึกษา
กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มุงเนนกลุมเด็กดอยโอกาสและกลุมเด็กนอกระบบการศึกษา
ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณ ใหสอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา
จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยง จับคูระหวางโรงเรียนขนาดใหญที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการสงเสริมใหภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการออกแบบ
การศึกษาในพื้น ที่ สนั บสนุน เด็กที่มีความสามารถแตไมมีทุนทรัพยเป นกรณี พิเศษ ตลอดจนแกไขป ญ หา
หนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสรางหนี้กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา และทบทวนรูปแบบการให
กูยืมเพื่อการศึกษาที่เหมาะสม
8.6.4 พัฒ นาทักษะอาชีพทุกชวงวัย โดยกําหนดระบบที่เอื้อตอการพัฒ นาทักษะและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของทุกชวงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
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โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรูและประสบการณหนวยการเรียนที่ชัดเจน สงเสริมเยาวชน
ที่มีศักยภาพดานกีฬาใหสามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ การกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน การจัดใหมีระบบ
ที่สามารถรองรับความตองการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกชวงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนสายอาชี พ
ให ตรงกับความตองการของตลาดแรงงานที่ อาจจะเปลี่ ยนไปตามแนวโน มความกาวหน าทางเทคโนโลยี
ในอนาคต
8.6.5 สงเสริมหลักคิดที่ถูกตอง โดยสอดแทรกการปลูกฝงวินัย และอุดมการณที่ถูกตองของ
คนในชาติ หลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคม
เขาไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคูไปกับการสงเสริมกลไกสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว
ในทุกมิติอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหเอื้อตอ
การมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผูละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนสงเสริม
ใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ
8.7 จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เนนออกแบบหลักสูตร
ระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะตาง ๆ ที่ใชในการดํารงชีวิตประจําวัน และทักษะอาชีพของคนทุกชวงวัย
ในพื้นที่และชุมชนเปนหลัก พรอมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนา เปนรูปแบบธนาคารหนวยกิต ซึ่งเปนการเรียน
เก็บหนวยกิตของวิชาเรียนเพื่อใหผูเรียนสามารถ เรียนขามสาขาวิชาและขามสถาบันการศึกษาหรือทํางาน
ไปพรอมกัน หรือเลื อกเรียนเฉพาะหลั กสู ตรที่ สนใจ เพื่ อสร างโอกาสของคนไทยทุกชวงวัย และทุ กระดับ
สามารถพัฒนาตนเองทั้งในดานการศึกษาและการดํารงชีวิต การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกัน
ทางสังคม
นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
9.4 สรางหลักประกันทางสังคม ที่ครอบคลุมดานการศึกษา สุขภาพ การมีงานทําที่เหมาะสม
กับประชากรทุกกลุม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุงเปาหมาย เพื่อชวยเหลือกลุมคนยากจนและกลุมผูดอยโอกาส
โดยตรง จัดใหมีระบบบําเหน็จบํานาญหลังพนวัยทํางาน ปฏิรูประบบภาษีใหสงเสริมความเสมอภาคทางสังคม
สรางความเสมอภาคทางการศึกษาผานกลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ผานการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงคุมครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบใหไดรับความปลอดภัย
และมีสุขอนามัยที่ดีในการทํางาน ไดรับรายไดสวัสดิการและสิทธิประโยชนที่เหมาะสมแกการดํารงชีพ
นโยบายหลักที่ 10 การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อสรางการ
เติบโตอยางยั่งยืน
10.5 แกไขปญ หากาซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยมุงเนนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก สรางสังคมคารบอนต่ำและปลอดฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน
กําหนดมาตรการควบคุมการเผาพื้นที่เพื่อทําการเพาะปลูก ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบ และ
การสรางความรูความเขาใจของประชาชน ในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
และผลกระทบที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ สนับสนุนการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานของ
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อมุงสูเปาหมายตาม
พันธกรณีระหวางประเทศที่ไทยเขารวมและใหสัตยาบันไว
10.8 แกไขปญหาการจัดการขยะและของเสียอยางเปนระบบ โดยเริ่มจากการสงเสริมและ
ใหความรูในการลดปริมาณขยะในภาคครัวเรือนและธุรกิจ การนํากลับมาใชซ้ำ การคัดแยกขยะตั้งแตตนทาง
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เพื่อลดปริมาณและตน ทุนในการจัดการขยะของเมือง และสามารถนําขยะกลับมาใชประโยชนไดโดยงาย
รวมทั้งพัฒนาโรงงานกําจัดขยะและของเสียอันตรายที่ไดมาตรฐาน
นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
11.1 พัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม โดยพัฒนาใหภาครัฐ
มีขนาดที่เหมาะสม มีการจัดรูปแบบองคกรใหมที่มีความยืดหยุนคลองตัว และเหมาะสมกับบริบทของประเทศ
รวมทั้งจัดอัตรากําลังเจาหนาที่ของรัฐใหสอดคลองกับโครงสรางหนวยงานและภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไป
พัฒ นาศักยภาพของเจ าหน าที่รัฐ ให ส ามารถรองรั บ บริบ ทการเปลี่ ยนแปลงและตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางทันทวงที พรอมทั้งปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการแผนดินใหเกิดความเชื่อมโยง
สอดคล อ งกั น ตั้ งแต ขั้น วางแผน การนํ าไปปฏิ บั ติ การติ ด ตามประเมิ น ผล การปรั บ ปรุ งการทํ างานให มี
มาตรฐานสูงขึ้น และปรับปรุงโครงสรางความสัมพัน ธระหวางราชการบริห ารสวนกลาง สวนภูมิภ าคและ
สวนทองถิ่น
11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติอนุญาตของทางราชการที่มีความสําคัญตอการประกอบ
ธุรกิจและดําเนินชีวิตของประชาชนใหเปนระบบดิจิทัล และสามารถเชื่อมโยงขอมูลตอเนื่องกันตั้งแตตนจนจบ
กระบวนการ พร อมทั้ งพั ฒ นาโปรแกรมออนไลน เพื่ อให ป ระชาชนสามารถเขาถึ งบริ ก ารของภาครั ฐ ได
อยางทันทีและทุกเวลา
11.3 พัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญในการบริหารราชการแผนดินที่มีระบบการวิเคราะหและ
แบงปนขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได เพื่อใหเกิดการใชประโยชนขอมูลขนาดใหญในระบบบริการ
ประชาชนที่เปนไปตามความตองการเฉพาะตัวบุคคลมากขึ้น
11.4 เปดเผยขอมูลภาครัฐสูสาธารณะ โดยหนวยงานของรัฐในทุกระดับตองเปดเผยและ
เชื่อมโยงขอมูลซึ่งกันและกัน ทั้งในระหวางหนวยงานของรัฐดวยกันเอง และระหวางหนวยงานรัฐกับประชาชน
เพื่อใหทุกภาคสวนมีความเขาใจถึงสถานการณ และแนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ ของประเทศที่มีความซับซอน
ปรับ เปลี่ ยนให เป นการทํางานเชิงรุก เน น การยกระดั บ ไปสู ความร วมมือกันของทุ กภาคส วนอย างจริ งจั ง
แสวงหาความคิดริเริ่มและสรางนวัตกรรม โดยมีการคาดการณสถานการณวิเคราะหความเสี่ยงและผลกระทบ
ที่ ค าดวาจะเกิด ขึ้ น ไวล ว งหน า เพื่ อให ส ามารถเตรี ย มความพรอ มรองรั บ การเปลี่ ยนแปลงอย างฉั บ พลั น
ในดานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
11.5 สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสรางความเชื่อมั่น ศรัทธา
และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาขาราชการ บุคลากร และเจาหนาที่ของรัฐอยางจริงจัง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยน
กระบวนการทางความคิดใหคํานึงถึงผลประโยชนของชาติ และเนนประชาชนเปนศูนยกลาง พรอมกับยึดมั่น
ในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล มีสมรรถนะและความรูความสามารถพรอมตอการปฏิบัติงาน ดําเนินการ
ปรับปรุงสวัสดิภาพชีวิตความเปนอยู ตลอดจนสรางขวัญกําลังใจและความผูกพันในการทํางาน
11.7 ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อตอการทําธุรกิจและการใชชีวิตประจําวัน
11.7.1 ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ การอํานวยความสะดวก ตนทุน
คาใชจาย กฎหมาย กฎ และระเบียบตาง ๆ ของภาครัฐ ใหสามารถ สนับสนุนและเอื้อตอการประกอบธุรกิจ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงบริบทตาง ๆ โดยครอบคลุมกระบวนการ
ตั้งแตจัดตั้งธุรกิจจนถึงการปดกิจการ พรอมทั้งกํากับและสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐปฏิบัติตามและบังคับใช
กฎหมายอยางเครงครัด ยุติธรรม เสมอภาค เทาเทียม ถูกตองตามหลักนิติธรรม และเปนไปตามปฏิญญาสากล
ตลอดจนเรงรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐใหมีความเชื่อมโยงกัน
อยางไรรอยตอ เพื่อใหประชาชนสามารถติดตอราชการไดโดยสะดวก รวดเร็ว โปรงใส และตรวจสอบได
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นโยบายหลักที่ 12 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
กระบวนการยุติธรรม
12.1 แกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดใหมีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม
ที่ชวยปองกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอยางจริงจังและเขมงวด รวมทั้งเปนเครื่องมือในการติดตาม
การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอยางเปนระบบ พรอมทั้งเรงสรางจิตสํานึกของคนในสังคมใหยึดมั่น
ในความซื่อสัตยสุจริต ถูกตอง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคสวนใหเขามามีสวนรวมในการปองกันและ
เฝาระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ
นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง เกี่ยวของภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 5 เรื่อง
นโยบายเรงดวนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต โดยตอยอด
อุตสาหกรรมเป าหมายและวางรากฐานการพัฒนาภายใตแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิ จสี เขี ยว ดึ งดู ดการลงทุ นของภาคเอกชนในเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวั น ออก เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษ
เมืองอัจฉริยะ และการลงทุน ในโครงสรางพื้นฐานที่ทันสมัย รวมทั้งวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสาร
ไรสายในระบบ 5G ควบคูไปกับการพัฒ นาทักษะของผูป ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอม และชุมชน
ในการเข าถึ งตลาดในประเทศและตลาดโลก ผ านแพลตฟอร มพาณิ ชย อิ เล็ กทรอนิ กส และการใช ประโยชน
ของเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม ในการใหบริการสาธารณสุขและการศึกษาทางไกล การสรางผูประกอบการอัจฉริยะ
ทั้งในสวนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม เกษตรกร รวมถึงผูประกอบการยุคใหม พรอมทั้งสงเสริม
การใชปญญาประดิษฐเพื่อเปนฐานในการขับเคลื่อนประเทศดวยปญญาประดิษฐในอนาคต
นโยบายเรงดวนที่ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 โดยสรางแพลตฟอรมการเรียนรูใหม
ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูมุงสูระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ดานวิศวกรรม
คณิตศาสตร โปรแกรมเมอรและภาษาตางประเทศ สงเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร (Coding) ตั้งแตระดับ
ประถมศึ ก ษา การพั ฒ นาโรงเรี ย นคุ ณ ภาพในทุ ก ตํ า บล ส ง เสริ ม การพั ฒ นาหลั ก สู ต รออนไลน ข อง
สถาบันการศึกษาตาง ๆ เพื่อแบงปนองคความรูของสถาบันการศึกษาสูสาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับ
ภาคปฏิ บั ติ จริงในภาคธุ รกิ จ สร างนั กวิ จั ยใหม และนวัตกรเพื่ อเพิ่ มศั กยภาพด านเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ของประเทศ สรางความรูความเขาใจการใชเทคโนโลยี ดิจิทั ล สื่ อออนไลน และโครงขายสั งคมออนไลนของคนไทย
เพื่อปองกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอรและสามารถ ใชเทคโนโลยี
เปนเครื่องมือในการกระจายขอมูลขาวสารที่ถูกตอง การสรางความสมานฉันท และความสามัคคีในสังคม
รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมที่จําเปนในการดําเนินชีวิต
นโยบายเรงดวนที่ 8 การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝายการเมือง และ
ฝายราชการประจํา โดยเรงรัดการดําเนินมาตรการทางการเมืองควบคูไปกับมาตรการทางกฎหมายเมื่อพบ
ผูกระทําผิดอยางเครงครัด นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการเฝาระวัง การทุจริตประพฤติมิชอบอยางจริงจัง
และเขมงวด และเรงรัดดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เมื่อพบผูกระทําผิดอยางเครงครัด เพื่อใหภาครัฐ
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุด พรอมทั้งใหภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเขามามี
สวนรวมในการปองกันและเฝาระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ
นโยบายเรงดวนที่ 9 การแกไขปญ หายาเสพติ ดและสรางความสงบสุข ในพื้น ที่ชายแดน
ภาคใต โดยเรงรัดการแกไขปญหายาเสพติดโดยใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
และการบั งคั บ ใช กฎหมายอยางเคร งครัด รวมถึงการร วมมือกับประเทศเพื่ อนบ านและประเทศ ทุ กภู มิ ภาค
ปราบปรามแหลงผลิตและเครือขายผูคายาเสพติด ทั้งบริเวณชายแดนและพื้นที่ภายใน ฟนฟูดูแลรักษาผูเสพ
ผานกระบวนการทางสาธารณสุข สรางโอกาส สรางอาชีพ รายได และการยอมรับของสังคมสําหรับผูที่ผาน
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การฟ น ฟูและเรงสรางความสงบสุขในพื้ นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยน อมนํ ายุ ทธศาสตรพระราชทาน
“เขาใจ เขาถึง พัฒ นา” เป นหลักในการดําเนิน การยกระดับ คุณภาพชีวิตและความเป นอยูของประชาชน
ทั้งในดานการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ เรงรัดการให
ความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากความไมสงบ รวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสําหรับเจาหนาที่
ของรัฐในพื้นที่ โดยใหเปนการแกไขปญหาภายในของประเทศดวยกฎหมายไทยและหลักการสากล
นโยบายเรงดวนที่ 10 การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน โดยมุงสูความเปนรัฐบาล
ดิจิทัล ที่โปรงใสตรวจสอบไดพัฒนาระบบจัดเก็บและเปดเผยขอมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติ และ
อนุ ญ าตของทางราชการที่ สํ าคั ญ ให เป น ระบบดิ จิทั ล ทั้ งบุ ค คลและนิ ติ บุ คคลเพื่ อลดการใชดุ ล ยพิ นิจ ของ
เจาหนาที่รัฐ ลดภาระคาใชจายของประชาชน ลดขั้นตอนที่ยุงยากเกินความจําเปน ลดขอจํากัดดานกฎหมาย
ที่เปนปญหาอุปสรรคตอการทําธุรกิจและการดํารงชีวิตของประชาชน แกไขกฎหมายที่ไมเปนธรรม ลาสมัย
และเป น อุป สรรคตอการพั ฒ นาประเทศ ผ านการทดลองใชมาตรการดานกฎระเบี ยบต าง ๆ เพื่ อให เกิ ด
การเรียนรูและขับเคลื่อนการใหบริการในทิศทางที่ตรงกับความตองการของประชาชนและภาคธุรกิจ
เป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) เป า หมายที่ 4
สรางหลักประกันใหการศึกษามีคุณภาพอยางเทาเทียมและครอบคลุม และสงเสริมโอกาสในการเรียนรู
ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน
ประเทศไทยไดรวมรับรองเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ใน
การประชุมสุ ดยอดสหประชาชาติสมัยสามัญ (UN General Assembly) ครั้งที่ 70 ณ กรุงนิวยอรก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ซึ่งประกอบดวย 17 เปาหมาย (Goals) 169 เปาประสงค (Targets)
มี ระยะเวลาดำเนิ นการตั้ งแต ป พ.ศ. 2558-2573 (ค.ศ. 2015 - ค.ศ. 2030) และประเทศไทยได มี การดำเนิ นการ
เพื่ อ กำหนดและจั ด ทำกรอบแนวทางตามกลไกติ ด ตามเป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น เพื่ อ ให เกิ ด กลไก
การติดตามผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรม โดยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) โดยมี
นายกรัฐมนตรี เป น ประธาน และคณะอนุ กรรมการภายใตคณะกรรมการเพื่อการพัฒ นาที่ยั่งยื น (กพย.)
3 คณะ
เป าหมายที่ 4 เป นเปาหมายดานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเป นผู รับผิดชอบหลั กเพีย ง
กระทรวงเดี ย วและมี ห น ว ยงานอื่ น มี บ ทบาทเป น หน ว ยงานสนั บ สนุ น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษาเพื่อรับผิดชอบ (1) กำหนด
นโยบายและอำนวยการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษา (2) กำหนดเปาหมายและตัวชี้วัด
การพัฒนาที่ยั่งยืนในเปาหมายที่ 4 และเปาหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับดานการศึกษา ที่สอดคลองกับบริบท
การศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศ (3) จัดทำ Roadmap การขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในเปาหมายที่ 4 (4) ใหคำปรึกษาและกำหนดกรอบการติดตามประเมิน และการรายงานผลการดำเนินงาน
การขับ เคลื่อ นเปา หมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน ในเปาหมายที่ 4 และเปาหมายอื่น ที่เกี่ยวขอ งกับ การศึกษา
และ (5) ทำหน าที่ กำกับ ติ ดตามการดำเนิ นการขั บเคลื่ อนเป าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยืนด านการศึ กษาของ
สวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนไปตาม Roadmap
ตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษา เปาหมายที่ 4 สรางหลักประกันใหการศึกษา
มีคุณภาพอยางเทาเทียมและครอบคลุม และสงเสริมโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับทุกคน ประกอบดวย
เปาประสงค 10 ขอ (ขอมูล : เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดทำตัวชี้ วัดเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดานการศึกษา ในสวนของประเทศไทย SDG 4 National Indicators วันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม
รอยัลริเวอร กรุงเทพมหานคร) และจำแนกเปน 2 สวนคือ (1) สวนที่เปนตัวชี้วัดระดับโลกที่ทุกประเทศจะตอง
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รายงาน และ (2) สวนที่กำหนดตัวชี้วัดทดแทนและตัวชี้วัดเพิ่มเติม เพื่อใหสอดคลองกับความเปนไปไดในการเก็บ
ขอมูล ในประเทศและการจัดทำฐานขอมูลของประเทศที่มีอยู แล ว รวมทั้งมอบหมายผู รับ ผิ ดชอบในการ
ดำเนินการในแตละประเด็นดวย
ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีสวนเกี่ยวของกับเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน เปาหมายที่ 4 สรางหลักประกันใหการศึกษามีคุณภาพอยางเทาเทียมและครอบคลุม และสงเสริม
โอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับทุกคน (SDG4) ใน 6 เปาประสงค ดังนี้
เป าประสงค ที่ 4.1 (SDG 4.1) : สร างหลั กประกั น ว าเด็ กชายและเด็ กหญิ งทุ กคนสำเร็ จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เทาเทียม และไมมีคาใชจาย นำไปสูผลลัพธทางการ
เรียนที่มีประสิทธิผล ภายในป พ.ศ.2573 ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้
4.1.1) รอยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 (ป.3) ที่มคี าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test: NT) ระดับ ป. 3 ผานเกณฑที่กำหนด : ตัวชีว้ ัดทดแทน
: คาเปาหมาย รอยละ 50 ภายในป พ.ศ. 2565 (สพฐ. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สช. : หนวยรวมสนับสนุน)
4.1.4) อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา ตัวชี้วัดเพิ่มเติม : คาเปาหมายไวที่รอยละ
100 ภายในป พ.ศ. 2564 (สกศ. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / ศทก. : หนวยสนับสนุน)
4.1.5) อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา ตัวชี้วัดเพิ่มเติม : คาเปาหมายระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 100 มัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 80 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ. : หน วยจัดเก็บ
ขอมูลหลัก / ศทก. : หนวยสนับสนุน)
4.1.6 อัต ราการสำเร็จ การศึ กษาของนั กเรีย นในระดั บ การศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน ตั ว ชี้วั ด
เพิ่ ม เติ ม : ค า เป าหมายระดั บ ประถมศึ ก ษา ร อยละ 100 ระดั บมั ธยมศึ กษาตอนต น ร อยละ 100 ส วนระดั บ
มั ธยมศึ กษาตอนปลาย สายสามั ญ ร อยละ 90 สายอาชี ว ศึ ก ษา ร อยละ 80 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ. :
หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / ศทก. : หนวยสนับสนุน)
เปาประสงคที่ 4.2 (SDG 4.2) : สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเขาถึงการพัฒนา
การดูแล และการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในป 2573 เพื่อให
เด็กเหลานั้นมีความพรอมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้
4.2.1 รอยละของเด็กอายุต่ำกวา 5 ป ที่มีพัฒ นาการทางดานสุขภาพ การเรียนรู และ
พัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย ตัวชี้วัดหลัก : คาเปาหมาย รอยละ 92 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ. : หนวยจัดเก็บ
ขอมูลหลัก สสช. และ UNICEF สธ. / สป. : หนวยสนับสนุน)
4.2.2 อัตราการเขาเรียนปฐมวัย (อยางนอย 1 ป กอนถึงเกณฑอายุเขาเรียนประถมศึกษา)
ตัวชี้วัดหลัก : คาเปาหมาย รอยละ 90 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ., สสช.: หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สป. :
หนวยรวมสนับสนุน)
เปาประสงคที่ 4.3 (SDG 4.3) : สรางหลักประกันใหชายและหญิงทุกคนเขาถึงการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในราคาที่สามารถจายได ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้
4.3.1 อัตราการเขาเรียนของเยาวชนและผูใหญ ทั้งในระบบนอกระบบการศึกษา ตัวชี้วัด
หลัก ประกอบดวยตัวชี้วัดยอยตอไปนี้
4.3.1.1 อัตราการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดยอย
เทียบตัวชี้วัดทดแทน : คาเปาหมาย สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวศึกษา : สายสามัญ
ศึกษา 45 : 55 ภายในป พ.ศ. 2564 (สกศ., ศทก. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สป. : หนวยรวมสนับสนุน)
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4.3.1.2 อั ต ราการเข า เรี ย นระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ตั วชี้ วั ดย อยเที ยบตั วชี้ วั ดทดแทน :
คาเปาหมาย ระดับอนุปริญญา ประเภทอาชีวศึกษา 60 ระดับอุดมศึกษา 50 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ., ศทก. :
หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก)
4.3.1.3 จำนวนผูเรียนการศึกษานอกระบบระดับ ปวช. ตัวชี้วัดทดแทน : คาเปาหมาย
ระหวางกำหนด (ศทก. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / กศน. : หนวยสนับสนุน)
4.3.1.4 จำนวนนักศึกษา/ผูรับบริการหลักสูตรการอบรม ตัวชี้วัดยอยภายใตตัวชี้วัดหลัก
: คาเปาหมายระหวางกำหนด (สศก., ศทก. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สป. : หนวยรวมสนับสนุน)
เปาประสงคที่ 4.7 (SDG 4.7) : สรางหลักประกันวาผูเรียนทุกคนไดรับความรูและทักษะที่จำเปน
สำหรับสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอยางยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน
สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหวางเพศ การสงเสริมวัฒนธรรมแหงความสงบสุข และไมใชความรุนแรง
การเปนพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีสวนรวมของวัฒนธรรม
ตอการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในป 2573 ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้
4.7.1 มีการดำเนินการเกี่ยวกับ (i) การศึกษาเพื่อความเปนพลเมืองโลก และ (ii) การจัด
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงความเสมอภาคทางเพศ และสิทธิมนุษยชน ซึ่งถูกใหความสำคัญทุกระดับ
ใน (a) นโยบายการศึกษาของประเทศ (b) หลักสูตร (c) ระดับการศึกษาของครูและ (d) การประเมินผลนักเรียน
ตัวชี้วัดหลัก (สป. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก)
เปาประสงคที่ 4.A (SDG 4.A) : สรางและยกระดับอุปกรณและเครื่องมือทางการศึกษา
ที่ออนไหวตอเด็ก ผูพิการ และเพศภาวะ และใหมีสภาพแวดลอมทางการเรียนรูที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง
ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้
4.A.1 สัดสวนของโรงเรียนที่มีการเขาถึง (a) ไฟฟา (b) อินเทอรเน็ตที่ใชในการเรียนการสอน
(c) เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอน (d) โครงสรางพื้นฐานและวัสดุอุปกรณที่ไดรับการปรับให
เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกาย ตัวชี้วัดหลัก (ศทก.สป. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สป. :
หนวยรวมสนับสนุน)
เป าประสงค ที่ 4.C (SDG 4.C) : เพิ่ ม จำนวนครูที่ มี คุ ณ วุ ฒิ รวมถึ ง การดำเนิ น การผ า น
ทางความรวมมือระหวางประเทศในการฝกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศ
พัฒนานอยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนาที่เปนเกาะขนาดเล็ก ภายในป 2573 ตัวชี้วัดที่กำหนด ประกอบดวย
4.C.1 สัดสวนของครูในระดับ (a) กอนประถมศึกษา (b) ประถมศึกษา (c) มัธยมศึกษาตอนตน
และ (d) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา) ที่อยางนอยไดรับการอบรมครู
(เชน การฝกอบรมการสอน) ทั้งกอนประจำการ (Pre-Service) หรือระหวางประจำการ (In-Service) ในระดับ/เกณฑมาตรฐาน
ของประเทศ ตัวชี้วัดหลัก : คาเปาหมาย 100 (สกศ., สป. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก)
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เปนแผนที่วางกรอบเปาหมายและทิศทางการจัด
การศึ ก ษาของประเทศ โดยมุ งจั ด การศึ ก ษาให ค นไทยทุ กคนสามารถเข าถึ ง โอกาสและความเสมอภาค
ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒ นาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีป ระสิทธิภาพ พัฒ นาคนใหมีสมรรถนะ
ในการทำงานที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษา
ตามแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสำคัญในการจั ด การศึกษาประกอบดวย หลักการจั ดการศึกษาเพื่อปวงชน
(Education for All) หลั กการจั ดการศึกษาเพื่ อความเทาเที ยม และทั่ว ถึง (Inclusive Education) หลั กปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวมของสังคม (All For Education)
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อีกทั้งยึ ดตามเป าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็ น
ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุ ณ ภาพของคนช ว งวั ย การเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งประชากร
ของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได และวิกฤติดานสิ่งแวดลอม โดยนำยุทธศาสตรชาติมาเปน
กรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิต
อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคลอง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี
และรวมมือผนึกกำลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนำประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง
ยุทธศาสตรแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร
ซึง่ เกี่ยวของกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เปาหมาย
1. คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบัน หลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่พิเศษ
ไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ
3. คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. ยกระดับคุณ ภาพและส งเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒ นาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
3. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง
พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุมชน-ชายขอบ และแรงงานตางดาว)
4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตางๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติ ใหม
ภัยจากไซเบอร เปนตน
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ยุท ธศาสตร ที่ 2 การผลิ ต และพั ฒ นากำลั งคน การวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ สร า ง
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เปาหมาย
1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ
เปนเลิศเฉพาะดาน
3. การวิจั ย และพั ฒ นาเพื่ อ สรางองค ค วามรู แ ละนวั ต กรรมที่ ส รางผลผลิ ต และ
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. สงเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน
3. สงเสริมการวิจัยและพัฒ นาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิต
และมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
เปาหมาย
1. ผู เรี ย นมี ทั ก ษะและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของพลเมื อ งไทยและทั ก ษะและ
คุณลักษณะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21
2. คนทุ ก ช ว งวั ย มี ทั ก ษะความรู ค วามสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ
3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรได
อยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
4. แหลงเรียนรู สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจำกัดเวลาและสถานที่
5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
6. ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล
7. ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย
2. สงเสริมและพัฒ นาแหล งเรียนรู สื่ อตำราเรียน และสื่ อการเรียนรูตางๆ ให มี
คุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจำกัดเวลาและสถานที่
3. สร างเสริ ม และปรับ เปลี่ ย นค านิ ย มของคนไทยให มี วินั ย จิ ต สาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
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7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
เปาหมาย
1. ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย
3. ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกตอง เปน ปจ จุบั น
เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย
3. พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเขาถึงได
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาหมาย
1. คนทุกชวงวัย มีจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
2. หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่สงเสริมคุ ณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
1. ส งเสริม สนับสนุนการสรางจิตสำนึ กรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม
และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
2. สง เสริม และพั ฒ นาหลัก สูต ร กระบวนการเรีย นรู แหลง เรีย นรู และสื่ อ
การเรี ย นรู ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3. พัฒ นาองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรม ดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เปาหมาย
1. โครงสราง บทบาทและระบบการบริหารจั ดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได
2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
3. ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนและพื้นที่
4. กฎหมายและรู ปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ
ที่แตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกำลังแรงงานของประเทศ
5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม สราง
ขวัญกำลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ
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แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา
4. ปรับ ปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงิน เพื่อการศึกษาที่สงผลตอคุณ ภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุ ท ธศาสตรก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ า ยประจำป งบประมาณ พ.ศ.2564 ได จั ด ทำให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561- 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561 – 2580)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
ความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562 – 2565) แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนการ
พั ฒ นาประเทศตามแนวทางการพั ฒ นาของยุท ธศาสตร ช าติ ให เกิด ผลอย างเป น รู ป ธรรม ประกอบด ว ย
6 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรดานความมั่น คง เพื่อให ประเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบ
เรียบรอยในทุกระดับและทุกมิติ โดยมุงเนนการเสริมสรางความมั่งคงของสถาบันหลักชาติ เรงรัดเสริมสราง
ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน พัฒ นาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เรงรัด
การปองกันและปราบปรามยาเสพติดตั้งแตตนน้ำ – กลางน้ำ – ปลายน้ำ บูรณาการการปองกันและแกไข
ปญหาการกอเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต การปองกันและบรรเทาสาธรณภัย การปองกันและ
แกไขป ญ หาความมั่น คงทางไซเบอร การรักษาความมั่งคงภายในประเทศและในพื้ น ที่ช ายแดน ส งเสริ ม
การปองกันอธิปไตยทั้งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ พัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคาม
ที่กระทบตอความมั่นคง พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบภัยพิบัติ บูรณาการกลไกการบริหาร
จัดความมั่นคง สงเสริมความรวมมือดานความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการพัฒนาที่สอดคลองกับ
มาตรฐานสากลและพันธกรณีระหวางประเทศ สงเสริมสถานะ บทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก
พัฒนาดานการตางประเทศใหมีเอกภาพและมีการบูรณาการจากทุกภาคสวน
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพื่อยกระดับ ขีดความสามารถ
ในการแขงขันและสนับสนุนใหเศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพ โดยมุงเนนการพัฒนาการเกษตร ไดแก
เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และการจัดการระบบนิเวศเกษตร
ส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารแห ง อนาคต ได แ ก อุ ต สาหกรรมชี ว ภาพ อุ ต สาหกรรมและบริ ก าร
ทางการแพทยครบวงจร อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูลและปญญาประดิษฐ อุตสาหกรรมตอเนื่อง
จากการพัฒนาระบบคมนาคม อุตสาหกรรมความมั่นคง และการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมฯ การสราง
รายไดจากการทองเที่ยว โดยการสรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว ไดแก ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและ
วัฒนธรรม เชิงธุรกิจ เชิงสุขภาพ ความงามและแพทยแผนไทย ทองเที่ยวสำราญทางน้ำ ทองเที่ยวเชื่อมโยง
ภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาระบบนิเวศและปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการทองเที่ยว โดยเฉพาะดานความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยว การพัฒนาพื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ โดยพัฒนาเมืองศูนยกลางเศรษฐกิจของภาคและ
เมืองขนาดกลางใหเปนเมืองนาอยู การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม ระบบโลจิสติกส พลังงานและ
ดิจิทัล การพัฒนาผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม โดยการสรางผูประกอบการ
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อัจฉริยะ สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน ตลาด ขอมูล บริการภาครัฐ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ไดแก เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้ง
การสงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
3. ยุ ท ธศาสตรด านการพั ฒ นาและเสริม สร างศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย เพื่ อเตรีย มคน
ในสังคมไทย สำหรับการดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 โดยมุงเนนการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมดวย
การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม รวมทั้งเสริมสรางการมีจิตสาธารณะ มีความรับ ผิดชอบตอสังคม
มี ค วามซื่ อ สั ต ย มี วิ นั ย และการเป น พลเมื อ งที่ ดี การพั ฒ นาศั ก ยภาพคนตลอดช ว งชี วิ ต เน น พั ฒ นา
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสรางครอบครัวอบอุน เขมแข็ง พัฒนาคุณภาพคนในทุกช วงวัย ตั้งแตชวงการ
ตั้งครรภ/ปฐมวัย วัยเรียน/วัยรุน วัยแรงงานและวัยสูงอายุ การพัฒนาการเรียนรู โดยการปรับเปลี่ยนระบบ
การเรียนรูใหมีการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต การวางระบบ
การเรียนรูโดยใชระบบดิจิทัลแพลตฟอรม รวมถึงการพัฒนาและสงเสริมพหุปญญา การเสริมสรางใหคนไทย
มีสุขภาวะที่ดี โดยสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพ สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะที่ดี พัฒ นา
ระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย พรอมทั้งกระจายบริการสาธารณสุขอยางทั่วถึงมีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนา
ศักยภาพการกีฬา
4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาพทางสังคม เพื่อสรางความเปนธรรม
และลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมุนเนนการเสริมสรางพลังในชุมชนใหเกิดการสรางพลัง
ทางสังคม การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็ง การพัฒ นาผูนำการเปลี่ยนแปลงสามวัย
ในทองถิ่น ส งเสริมศักยภาพ บทบาทสตรี และสิ ทธิมนุ ษ ยชนให ทุกเพศสภาพเป น พลั งในการขับ เคลื่ อ น
การพั ฒ นาสั ง คม การต อ ยอดการพั ฒ นาบนฐานทุ น ทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม การรองรั บ สั ง คมสู ง วั ย
การสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยการยกระดับศักยภาพการเปนผูประกอบการธุรกิจ และพัฒนาเกษตรกร
รุนใหม สงเสริมการบริหารจัดการหนี้สินอยางยั่งยืน การสรางสภาพแวดลอมและกลไกสงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก โดยพัฒนาชองทางการตลาดเพื่อใหเกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในชุมชน/พื้นที่ สงเสริม
นวัตกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุนแหลงทุนใหเศรษฐกิจชุ มชน พัฒนากลไกการใชประโยชนที่ดินสาธารณะ
สงเสริมใหเกษตรกรปลูกไมมีคาเปนพืชเศรษฐกิจ การสรางความเสมอภาพและหลักประกันทางสังคมเพื่อ
สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติของประชากรทุกชวงวัยและทุกกลุม
5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิ ตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อสราง
ความสมดุ ล และยั่ งยื น ของฐานทรัพ ยากรธรรมชาติ โดยมุงเนน การสรางการเติบ โตอย างยั่งยื น บนสั งคม
เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจภาคทะเล สังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการจัดการขยะและคุณภาพอากาศใหดีขึ้น การยกระดับกระบวนทัศน โดยปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมประชาชนใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ทั้งการจัดการเชิงลุมน้ำเพื่อเพิ่ม
ความมั่ น คงด า นน้ ำ ของประเทศ การเพิ่ ม ผลิ ต ภาพของน้ ำ การจั ด ระบบดู แ ลน้ ำ ในพื้ น ที่ นิ ค มเกษตร
อุตสาหกรรมสมัยใหม พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เกษตรน้ำฝน พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และแหลงทองเที่ยว พัฒนา
ระบบเสนทางน้ำที่มีความสอดคลองกับระบบผังเมือง รวมถึงจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย
และการอนุรักษ ฟนฟูแมน้ำลำคลองและแหลงน้ำธรรมชาติ
6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหระบบ
การบริ หารราชการมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล สามารถตอบสนองความต องการของประชาชน โดยการพั ฒนา
ระบบการใหบริการประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ อาทิ การพัฒนารูปแบบการใหบริการภาครัฐ
โดยนำเทคโนโลยี มาประยุกตใช เรงสนั บ สนุ น ให ห น วยงานภาครัฐ นำยุทธศาสตรชาติ แผนแมบ ทภายใต
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ยุทธศาสตรช าติ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่งคง
แห งชาติ แผนการปฏิ รูปประเทศถ ายทอดสู การปฏิ บั ติ เพื่ อให บรรลุ ตามเป าหมายที่ กำหนดไวในยุ ทธศาสตร ชาติ
การบูรณาการเชื่อมโยงภารกิจภาครัฐและการบริหารจัดการการเงินการคลังใหสอดคลองกับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติ พัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐใหเปนรัฐที่ทันสมัย เปดกวาง มีความยืดหยุนและเปนองคกร
ขีดสมรรถนะสูง รวมทั้งการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเรงสรางจิตสำนึกการเปนพลเมืองที่ดี
มีความซื่อสัตย สุจริต พัฒนาการบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบแบบ
บูรณาการ มีมาตรการควบคุม กำกับ และติดตาม ตลอดจนการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
เพื่อใหการดำเนิน การจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย บรรลุ เป า หมาย อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ.2546 รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จึ ง ประกาศนโยบายและจุ ด เน น ของกระทรวงศึ ก ษาธิก าร ประจำป งบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อใหสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเปนกรอบการดำเนินงานในการจัดทำแผน
และงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พรอมทั้งขับเคลื่ อนการดำเนินงานดานการศึกษา
ใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใชจายงบประมาณอยางคุมคา เพื่อมุงเปาหมาย คือ ผูเรียนทุกชวงวัย
ดังนี้
หลักการตามนโยบาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กระทรวงศึกษาธิการมุงมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ในฐานะหน ว ยงานเจ า ภาพขั บ เคลื่ อ นทุ ก แผนย อ ยในประเด็ น 12 การพั ฒ นา
การเรียนรู และแผนยอยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ
ด า นการศึ ก ษา และนโยบายรั ฐ บาลทั้ ง ในส ว นนโยบายหลั กด า นการปฏิ รู ป กระบวนการเรี ย นรู
และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย และนโยบายเรงดวน เรื่อง การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ
(พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยคาดหวังวาผูเรียนทุกชวงวัยจะไดรับ
การพั ฒ นาในทุ ก มิ ติ เป น คนดี คนเก ง มี คุ ณ ภาพ และมี ค วามพร อ มร ว มขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศ
สู ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น ดั ง นั้ น ในการเร ง รั ด การทำงานภาพรวมกระทรวงให เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์
เพื่อสรางความเชื่อมั่น ให กับสังคม และผลักดันให การจัดการศึกษามีคุณ ภาพและประสิ ทธิภ าพในทุกมิติ
กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุงปฏิรูปองคการเพื่อหลอมรวม
ภารกิจและบุคลากร เชน ดานการประชาสัมพันธ ดานการตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย ฯลฯ
ที่สามารถลดการใชทรัพยากรทับซอน เพิ่มประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลเขามาชวยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล
2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุงปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร ว มมื อ และบู ร ณาการ ที่ ส ามารถตอบโจทย ข องสั ง คมและเป น การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
รวมทั้งกระบวนการจั ด ทำงบประมาณที่ มี ประสิ ทธิภ าพและใช จ ายอยางคุ มค า ส งผลให ภ าคส ว นตาง ๆ
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและรวมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น
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3. ปรั บรื้ อและเปลี่ ยนแปลงระบบการบริ หารจั ดการและพั ฒนากำลั งคนของกระทรวงศึ กษาธิ การ
โดยมุงบริห ารจัดการอัตรากำลั งให ส อดคล องกับการปฏิรูป องคการ รวมทั้งพัฒ นาสมรรถนะและความรู
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานรองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล
4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู โดยมุงให ครอบคลุ ม
ถึงการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรูตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
จุดเนนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง
การจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- ส ง เสริ ม การพั ฒ นากรอบหลั ก สู ต รระดั บ ท อ งถิ่ น และหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
ตามความตองการจำเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พั ฒ นาผู เรียนให มี ทั กษะการคิดวิเคราะห สามารถแก ไขสถานการณ เฉพาะหน า
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณ
จำลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมอง
รวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดำรงชีวิต
และสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
1.2 การเรียนรูตลอดชีวิต
- จัดการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกชวงวัย เนนสงเสริมและยกระดับ
ทักษะภาษาอังกฤษ (English for All)
- ส งเสริม การเรี ยนการสอนที่ เหมาะสมสำหรั บ ผู ที่ เขาสู สั งคมสู งวัย อาทิ อาชี พ
ที่เหมาะสมรองรับสั งคมสู งวัย หลั กสูตรการพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต และหลักสู ตรการดูแลผู สูงวัย หลั กสู ตร
BUDDY โดยเน น การมีส ว นรว มในการพั ฒ นาชุม ชน โรงเรียน และผู เรี ยน หลั กสู ต รการเรี ยนรู อ อนไลน
เพื่อสงเสริมประชาสัมพันธสินคาออนไลนระดับตำบล
- สงเสริมโอกาสการเขาถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพื้นที่
เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว)
- พั ฒ นาครู ให มี ทั ก ษะ ความรู และความชำนาญในการใช เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
และมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- พัฒ นาครูอาชีวศึกษาที่มีความรูและความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on
Experience) เพื่ อ ให มี ทั ก ษะและความเชี่ ย วชาญทางวิ ช าการ โดยรว มมื อ กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาชั้ น นำ
ของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเขมขนระยะเวลาอยางนอย 1 ป
- พัฒ นาสมรรถนะและความรู ความสามารถของบุ คลากรกระทรวงศึกษาธิการ
ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานรองรับความเป นรัฐบาลดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีศูนยพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ
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2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
- พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในพื้ น ที่ จั งหวั ดชายแดนภาคใต โดยน อ มนำยุ ท ธศาสตร
พระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนหลักในการดำเนินการ
- เฝ า ระวั ง ภั ย ทุ ก รู ป แบบที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู เ รี ย น ครู และสถานศึ ก ษา โดยเฉพาะ
ภัยจากยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร การคามนุษย
- ส งเสริ ม ให ใช ภ าษาท อ งถิ่ น ร ว มกั บ ภาษาไทยเป น สื่ อ จัด การเรี ย นการสอนในพื้ น ที่
ที่ใชภ าษาอยางหลากหลาย เพื่ อวางรากฐานให ผู เรียนมีพั ฒ นาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะ
การสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง
วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
3. การสรางความสามารถในการแขงขัน
- สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเปนเลิศ
ของแตละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคลองกับความตองการของประเทศทั้งในปจจุบัน
และอนาคต
- สนับสนุ นให สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริห ารจัดการอยางมีคุณภาพ และจัดการเรียน
การสอนดวยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคลองกับเทคโนโลยี โดยเนนใหผูเรียนมีทักษะการวิเคราะห
ขอมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ
4. การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุ นคาใชจายตอหั วในการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน
ใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
- ระดมสรรพกำลั งเพื่ อ ส งเสริ ม สนั บ สนุ น โรงเรี ย นนำร อ งพื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษา
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาใหสอดคลองพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
5. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพั ฒ นาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่ เป น มิตรกับ สิ่ งแวดล อม ให ส ามารถ
เปนอาชีพ และสรางรายได
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
- ปฏิรูป องคก ารเพื ่อ ลดความทับ ซอ น เพิ ่ม ประสิท ธิภ าพและความเปน เอกภาพ
ของหนว ยงานที ่ม ีภ ารกิจ ใกลเ คีย งกัน เชน ดา นประชาสัม พัน ธ ดา นตา งประเทศ ดา นเทคโนโลยี
ดานกฎหมาย เปนตน
- ปรั บ ปรุ ง กฎหมายและระเบี ย บที่ เป น อุ ป สรรคและข อ จำกั ด ในการดำเนิ น งาน
โดยคำนึงถึงประโยชนของผูเรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษา (Big Data)
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ใหสอดคลอง
กับการปฏิรูปองคการ
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- สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล เพื่อใหสามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ไดอยางอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
- จั ด ตั้ งหน ว ยงานวางแผนทางการเงิ น (Financial Plan) ระดั บ จั งหวั ด เพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
- สงเสริมโครงการ ๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกบริเวณโรงเรียนใหเอื้อตอการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนนสูการปฏิบัติ
1. ให ส ว นราชการ หน ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร นำนโยบายและจุ ด เน น
เป น กรอบแนวทางมาใชในการวางแผนและจั ดทำงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยคำนึ งถึ งมาตรการ 4 ข อ ตามที่ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได ให แ นวทางในการบริ ห าร
งบประมาณไว ดั ง นี้ (1) งดดู ง านต า งประเทศ 1 ป ยกเว น กรณี ที่ มี ค วามจำเป น และเป น ประโยชน
ตอกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญและใชงบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัด
งาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณที่มคี วามซ้ำซอน
2. ใหมีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนน
สูการปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาค
และสำนักตรวจราชการและติดตามประเมิน ผล สป. เป น ฝ ายเลขานุ ก ารและผู ชวยเลขานุ การตามลำดับ
โดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมิน ผลในระดับนโยบาย และจั ดทำรายงานเสนอ
ตอรัฐ มนตรีวาการกระทรวงศึก ษาธิก าร และคณะกรรมการติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการจั ด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ
3. กรณี มีป ญ หาในเชิ งพื้ น ที่ ห รื อ ข อขั ด ข องในการปฏิ บั ติ งาน ให ศึ กษา วิเคราะห ข อ มู ล
และดำเนินการแกไขปญหาในระดับพื้นที่กอน โดยใชภาคีเครือขายในการแกไขขอขัดของ พรอมทั้งรายงาน
ตอคณะกรรมการติดตามฯ ขางตน ปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามลำดับ
อนึ่ง สำหรับภารกิจของสวนราชการหลักและหนวยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหนาที่
(Function) งานในเชิ ง ยุ ท ธศาสตร (Agenda) และงานในเชิ ง พื้ น ที่ (Area) ซึ่ ง ได ด ำเนิ น การอยู ก อ น
เมื่ อ รั ฐ บาลหรือ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี น โยบายสำคั ญ เพิ่ ม เติ ม ในป งบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนื อ
จากที่กำหนดหากมีความสอดคลองกับหลักการนโยบายและจุดเนนขางตน ใหถือเปนหนาที่ของสวนราชการหลัก
และหน ว ยงาน ที่ เ กี่ ย วข อ งต อ งเร ง รั ด กำกั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบให ก ารดำเนิ น การเกิ ด ผลสำเร็ จ
และมีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรมดวยเชนกัน
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค
ยุท ธศาสตร การพั ฒ นาภาค มี 6 ภาค ไดแ ก ภาคเหนื อ ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ ภาคกลาง
ภาคตะวันออก ภาคใต ภาคใตชายแดน โดยที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดเสนอโครงการเพื่อขอรับ
งบประมาณในแผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค ภายใตเปาหมายทิศทางการพัฒนาภาคทั้ง 6 ภาค
ภาคเหนือ : ฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุมอนุภูมิภาค
ลุมแมน้ำโขง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง
ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร : พัฒนากรุงเทพมหานครสูมหานครทันสมัย และภาคกลาง
เปนฐานการผลิตสินคาและบริการที่มีมูลคาสูง
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ภาคตะวันออก : ฐานเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน
ภาคใต : ภาคใตเปนเมืองทองเที่ยวพักผอนตากอากาศระดับโลกเปนศูนยกลางผลิตภัณฑ
ยางพาราและปาลมน้ำมันของประเทศและเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการคาการลงทุนกับภูมิภาคอื่นของโลก
ภาคใตชายแดน : เปนแหลงผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สำคัญของประเทศ
และเปนเมืองชายแดนเชื่อมโยงการคาและการทองเที่ยวกับพื้นที่ภาคใตและการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเล เซีย
และสิงคโปร
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) ดังนี้
วิสัยทัศน
ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาในทุกมิติใหเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพพรอมขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ และเทียบเทาระดับสากล
2. สรางความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
3. ผลิต พัฒนา และสรางเสริมศักยภาพกำลังคนใหมีความพรอมรองรับการพัฒนาประเทศ
4. วิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรู นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงครวม
1. ผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติและสงเสริมทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21
2. ประชาชนทุกชวงวัยและกลุมเปาหมายมีโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
อยางทั่วถึงเสมอภาค
3. กำลังคนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพตอบสนองตอความตองการของประเทศ
4. ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องคความรู และสิ่งประดิษฐ สามารถนำไปใชประโยชน
หรือตอยอดเชิงพาณิชย
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวน
ตัวชี้วัดรวมและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดรวม

คาเปาหมาย

1. รอยละของนักเรียนที่ผานการประเมิน
รอยละ 80
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
ระดับดีขึ้นไป
2. อันดับขีดความสามารถในการแขงขันของ อันดับ 45
ประเทศดานการศึกษา (IMD)
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แหลงขอมูลรายงาน
สป. (สช.)
สพฐ.
สกศ.

ตัวชี้วัดรวม

คาเปาหมาย

3. จำนวนผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ
(วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ทัศนศิลป
นาฏศิลป ดนตรี กีฬา ฯลฯ)

(3,000)
(21,812)
(3,593)
(720)

4. สัดสวนผูเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทอาชีวศึกษาตอสามัญศึกษา
(ปวช.1 : ม.4)
5. รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม
เทคโนโลยี องคความรู และสิ่งประดิษฐที่
สามารถนำไปใชประโยชนหรือตอยอดเชิง
พาณิชย
6. อัตราการเขาเรียนของผูเรียนแตละระดับ
การศึกษาตอประชากรกลุมอายุ
- ระดับปฐมวัย
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(สามัญ - อาชีวศึกษา)
7. จำนวนระบบฐานขอมูลกลางของ
กระทรวงที่เชื่อมโยงฐานขอมูลรายบุคคลที่
อางอิงจากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
ระหวางกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงาน
อื่น ดานสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ
แรงงานและการศึกษา

50 : 50
รอยละ 80

แหลงขอมูลรายงาน
สสวท.
สพฐ.
สอศ.
มวส.
(สช.)
สป. (ศทก.)
สป. สกศ. สพฐ.
สอศ.
สกศ.

รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 78
5 ฐาน

สป. (ศทก.)

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เปาประสงค ผูเรียนไดรับการพัฒนาและปลูกจิตสำนึกที่ถูกตองเกี่ยวกับความมั่นคงและ
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และหนวยงานรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
แหลงขอมูลรายงาน
1. ร อ ยละของผู เรี ย นที่ เข า ร ว มกิ จ กรรม รอยละ 85
สป. (สช. กศน. สสก.)
ที่ส งเสริม สนั บ สนุ น ในการสร างภู มิ คุม กั น
สพฐ. สอศ.
พร อ มรั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลงและ
ภัยคุกคามรูปแบบใหมในทุกรูปแบบ
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ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
2. รอยละของผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษ
รอยละ 80
เฉพาะกิ จ จั งหวั ด ชายแดนภาคใต ที่ ได รั บ
การพั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ เพื่ อการมี งานทำ
หรือนำไปประกอบอาชีพในทองถิ่น

แหลงขอมูลรายงาน
สป. (กศน. ศปบ.จชต.)
สอศ.

กลยุทธ
1. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลัก
ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข
2. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม (ยาเสพติด การคามนุษย ภัยจากไซเบอร ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม ฯลฯ)
3. ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและสร างเสริม โอกาสในการเข าถึ งบริ ก ารการศึ ก ษา
การพัฒนาทักษะ การสรางอาชีพและการใชชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เปาประสงค
1. กำลังคนมีทักษะ สมรรถนะ สอดคลองกับความตองการของตลาดงาน และการพัฒนา
ประเทศ
2. ผลงานวิ จั ย นวั ตกรรม เทคโนโลยี องค ความรู และสิ่ งประดิ ษ ฐ สามารถนำไปใช
ประโยชนหรือตอยอดเชิงพาณิชย
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และหนวยงานรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
แหลงขอมูลรายงาน
1. รอยละของกำลังคนที่ไดรับการพัฒนา รอยละ 90
ตามหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรม
เปาหมายประเทศ
2. สัดสวนผูเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 50 : 50
ประเภทอาชีวศึกษาตอสามัญศึกษา
(ปวช.1 : ม.4)
3. ร อ ยละของผลงานวิ จั ย นวั ต กรรม รอยละ 80
เทคโนโลยี องคความรู และสิ่งประดิษฐ
ที่สามารถนำไปใชประโยชน หรือตอยอด
เชิงพาณิชย
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สป. (สช. กศน.)
สอศ. สสวท.
สป. (ศทก.)
สป. สกศ. สพฐ. สอศ.

กลยุทธ
1. ผลิตและพัฒ นากำลังคนใหมีทักษะ สมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงาน
และการพัฒนาประเทศ
2. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาการวิ จั ย นวั ตกรรม เทคโนโลยี องค ค วามรู และ
สิ่งประดิษฐเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
เปาประสงค
1. ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับการศึกษาและการเรียนรูที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ และมาตรฐานสากล
2. ผู เรี ย นมีคุ ณ ลั กษณะที่ พึ งประสงคต ามมาตรฐานการศึก ษาของชาติ และมี ทั กษะ
ที่จำเปนในศตวรรษที่ 21
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเปนครู
มี ส มรรถนะสู ง สอดคล อ งกั บ การจั ด การเรี ย นรูในศตวรรษที่ 21 เพื่ อ ให ส ามารถปฏิ บั ติ ห น าที่ ได อ ย างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และหนวยงานรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
แหลงขอมูลรายงาน
ป 2564
1.ร อ ยละของนั ก เรี ย นที่ มี ค ะแนนผลการ รอยละ 50
สทศ.
ทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้น พื้น ฐาน
(O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ
50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
2. อันดับขีดความสามารถในการแขงขันของ อันดับ 45
สกศ.
ประเทศดานการศึกษา (IMD)
3.จำนวนผู เรี ย นได รั บ การพั ฒ นาเต็ ม ตาม
ศั ก ยภาพตามความถนั ด และความสามารถ
(วิ ท ยาศาสตร คณิ ตศาสตร ทั ศน ศิ ล ป
นาฏศิลป ดนตรี กีฬา ฯลฯ)

(3,000)
(21,812)
(3,593)
(720)

4. รอยละของสถานศึกษาไดรูสถานภาพและ รอยละ 100
มาตรฐานในดานการเรียน การสอน และการ
บริหารของสถานศึกษาและไดรับขอแนะนำใน
ก ารป รั บ ป รุ ง แ ล ะพั ฒ น าคุ ณ ภ าพ ข อ ง
สถานศึกษา
5.ร อ ยละของนั ก เรี ย นที่ ผ า นการประเมิ น รอยละ 80
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรระดับ
ดีขึ้นไป
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สสวท.
สพฐ.
สอศ.
มวส.
สป. (สช.)
สมศ.

สป. (สช.) สพฐ.

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
ป 2564
6. รอยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 90
ทุ ก ระดั บ และประเภทการศึ ก ษาได รั บ การ
ส ง เสริ ม และพั ฒ นาตามมาตรฐานวิ ช าชี พ
เพื่ อให สามารถป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ

แหลงขอมูลรายงาน
สป. (กศน. สช.
สคบศ. ก.ค.ศ.)
สพฐ. สอศ. คส.สกสค.
สสวท..

กลยุทธ
1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
2. พัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหมีความรู และทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปญญา
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
เปาประสงค ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
อยางทั่วถึงเสมอภาคและเหมาะสมกับชวงวัย
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และหนวยงานรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
แหลงขอมูลรายงาน
ป 2564
1. อัตราการเขาเรียนของผูเรียนแตละระดับ
สกศ.
การศึกษาตอประชากรกลุมอายุ
รอยละ 100
- ระดับปฐมวัย
รอยละ 100
- ระดับประถมศึกษา
รอยละ 100
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
รอยละ 78
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ อาชีวศึกษา)
2 . จ ำ น ว น นั ก เรี ย น ที่ เป น ผู พิ ก า ร (3,196,638)
สพฐ.
ผู ด อ ยโอกาสได รั บ โอกาสในการเข า ถึ ง (412,239)
สป. (สช.)
บริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพ (10,058)
สป. (กศน.)
หรือ บริก ารทางการศึกษาที่ เหมาะสมตาม (11,124)
สอศ.
ความตองการจำเปน
3. จำนวนประชาชนที่เขาถึงหลักสูตร/สื่อ/ (10,000,000)
สป. (กศน.)
แหล งเรียนรูที่ จัดการศึกษาในรูป แบบการ (1,456,400)
สอศ.
เรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
สป. (สช.)
สป. (ศทก.) สพฐ.
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กลยุทธ
1. เพิ่มโอกาสในการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูอยางเทาเทียมและเสมอภาค
2. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย
3. พัฒนาระบบการเทียบประสบการณ และการเทียบโอนความรู
4. พัฒนาแหลงเรียนรูใหมีคุณภาพ และตอบสนองความตองการของผูใชบริการ
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เปาประสงค ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย
สนับ สนุน การจัดการศึกษาที่หลากหลายตอบสนองความตองการของผู เรียนและการพัฒ นาประเทศตาม
ยุทธศาสตรชาติ
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และหนวยงานรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ป 2564
1. จำนวนกฎหมายที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การศึ ก ษา 6 ฉบับ
ไดรับการจัดทำปรับปรุง แกไข
2. จำนวนระบบฐานขอมูลกลางของกระทรวง 5 ฐาน
ที่เชื่อมโยงฐานขอมูลรายบุคคลที่อางอิงจากเลข
ป ระจำตั วป ระช าช น 13 ห ลั ก ระห ว า ง
กระท รวงศึ ก ษ าธิ ก ารและห น วยงาน อื่ น
ดานสาธารณสุข สังคมภูมิสารสนเทศ แรงงาน
และการศึกษา

แหลงขอมูลรายงาน
สป. (สน. สช. ก.ค.ศ.)
สพฐ. สอศ. คส.
สป. (ศทก.)

กลยุทธ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
2. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา
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รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได จั ด ทำรายงานผลการดำเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ของ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและตัวชี้วัด

หนวยวัด

เปาหมา
ยป
2562

ผลการ
ดำเนินกา
ร
ป 2562

ผลการ
ดำเนินงาน
คิดเปน
รอยละ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เปาประสงคที่ 1 ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพที่สอดคลองเหมาะสมกับการเสริมสราง
ความมั่นคง
ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของสถานศึกษาที่จัด
รอยละ
100
100.00
100.00
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูที่สะทอนความรัก
และการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติและ
การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตัวชี้วัดที่ 2. รอยละของนักเรียนในจังหวัด
รอยละ
3
8.22
274.00
ชายแดนภาคใตที่มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) แตละวิชาผานเกณฑรอยละ 50
ขึ้นไปเพิ่มขึ้น (ศปบ.จชต.)
ตัวชี้วัดที่ 3. รอยละของผูเรียน เยาวชน และ
รอยละ
80
103.91
129.89
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับ
การพัฒนาศักยภาพหรือทักษะดานอาชีพ
สามารถมีงานทำหรือนำไปประกอบอาชีพได
(ศปบ.จชต) (แผน 15,333 คน ผล 15,933
คน)
ตัวชี้วัดที่ 4. รอยละของกลุมเปาหมายทีไ่ ดรับ
รอยละ
80
71.05
88.82
การสรางภูมิคุมกันยาเสพติดหรือภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม (สสก.) (4,800,000 คน / ผล
3,410,578)
ประเด็นยุทธศาสตร 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เปาประสงคที่ 2. ผูเรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแขงขันที่สนองความตองการของ
ตลาดงานและประเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 5. รอยละของประชาชน
กลุมเปาหมายมีความรูดานการเกษตรกร
ที่เหมาะสมตามบริบทและความตองการ
ของทองถิ่น/ชุมชน (กศน.) แผน 5,880 คน
ผล 6,415 คน
ตัวชี้วัดที่ 6. รอยละของผูเรียน ขาราชการ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ผานเกณฑการ
พัฒนาภาษาตางประเทศของแตละหลักสูตร
(สช.)
ตัวชี้วัดที่ 7. จำนวนผลงานวิจัยเพื่อสราง
องคความรูสูการพัฒนาการศึกษา (สนย.)

หนวยวัด

เปาหมา
ยป
2562

รอยละ

80

ผลการ
ดำเนินกา
ร
ป 2562
109.10

ผลการ
ดำเนินงาน
คิดเปน
รอยละ
136.37

รอยละ

80

88.00

110.00

โครงการ

18

17

94.44

ประเด็นยุทธศาสตร 3. พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ
เปาประสงคที่ 3. ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดที่ 8. รอยละของจำนวนนักเรียนที่มี
เพิ่มขึ้นจาก เพิ่มขึ้น
6.33
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปที่ผานมา จากปที่
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) แตละวิชามากกวารอยละ
ผานมา
50 เพิ่มขึ้น (สช.) (พ.ศ. 2560 = 27.84 พ.ศ.
2561 = 33.88 เพิ่มขึ้น รอยละ 6.33
ตัวชี้วัดที่ 9. รอยละของผลการทดสอบทาง
ไมต่ำกวา
40
38.71
การศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบ (Nรอยละ
NET) แตละระดับ/สาระการเรียนรูผานเกณฑ
(กศน.)
ตัวชี้วัดที่ 10. จำนวนผูไดรับการสงเสริมและ
คน
280,000 171,417
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (สกก.)
ตัวชี้วัดที่ 11. รอยละของครู คณาจารย
รอยละ
80
99.35
บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของ
ผานการอบรมเปนผูบังคับบัญชาลูกเสือระดับ
ตาง ๆ (สลช.)
ตัวชี้วัดที่ 12. รอยละของขาราชการครู และ
รอยละ
80
134.95
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาและ
นำไปใชในการปฏิบัติงาน lสคบศ.)
ประเด็นยุทธศาสตร 4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
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100.00

96.78

61.22
124.19

168.69

เปาหมา
ยป
2562

ผลการ
ดำเนินกา
หนวยวัด
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและตัวชี้วัด
ร
ป 2562
เปาประสงคที่ 4. ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง และเสมอภาค
ตัวชี้วัดที่ 13. รอยละของประชาชน
รอยละ
80
180.00
กลุมเปาหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุก
หลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาตอเนื่องเทียบกับ
เปาหมาย (กศน.) (แผน 523,180 คน ผล
942,178 คน)
ตัวชี้วัดที่ 14. รอยละของผูผานการฝกอบรม/
รอยละ
70
99.25
พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถนำความรู
ไปใชในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได
(กศน.)
ตัวชี้วัดที่ 15. รอยละของเด็กดอยโอกาส เด็ก
รอยละ
60
59.01
ออกกลางคัน ไดรับการศึกษาในรูปแบบที่
เหมาะสม (กศน. และ สนย.)
ตัวชี้วัดที่ 16. รอยละของผูเรียนที่ไดรับการ
รอยละ
100
100
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบกับ
คาเปาหมาย (กศน. และ สช.)
ประเด็นยุทธศาสตร 5. สงเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
เปาประสงคที่ 5. ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดที่ 17. รอยละของหนวยงาน/
รอยละ
80
100
สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ การสราง
ความตระหนักรูในเรื่องการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสิ่งแวดลอม
(สอ.,กศน.,สช.)
ตัวชี้วัดที่ 18. รอยละของผูที่เขารวมกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับการสรางความตระหนักรูในเรื่อง
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สอ.,กศน.,สช.)

รอยละ

70

80

100

ผลการ
ดำเนินงาน
คิดเปน
รอยละ
225.00

141.79

98.35
100.00

125.00

125.00

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและตัวชี้วัด

หนวยวัด

เปาหมา
ยป
2562

ผลการ
ดำเนินกา
ร
ป 2562

ผลการ
ดำเนินงาน
คิดเปน
รอยละ

ประเด็นยุทธศาสตร 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคที่ 6. หนวยงานทั้งในสวนกลางและภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 19. ผลการประเมินสวนราชการ
ระดับ
100 100.00
100.00
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
มาตรฐาน*
ปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ปงบประมาณ 2561 ได 100 )
*ระดับมาตรฐาน หมายถึง สวนราชการมีผล
การดำเนินงานอยูในระดับสูงกวาเปาหมาย
ไมครบทุกองคประกอบที่ประเมิน แตไมมี
องคประกอบใดองคประกอบหนึ่งไดรับการ
ประเมินในระดับต่ำกวาเปาหมาย (กพร.)
ตัวชี้วัดที่ 20. จำนวนระบบงานทะเบียน
ระบบ
1
1
100.00
นักเรียน ครูและผูสำเร็จการศึกษาใน
สถานศึกษา (ศทก.)
ตัวชี้วัดที่ 21. รอยละของคะแนนการประเมิน ไมนอยกวาป 86.50
87.96
101.69
คุณธรรมและความโปรงใสของการดำเนินงาน
ที่ผานมา
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตาม
เกณฑ ITA (Integrity and transparency
Assessment) (ศปท.) (ป 2561 ได 86.50)
ตัวชี้วัดที่ 22. จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ไมนอยกวา
2
3
150.00
ขอบังคับ วิธีปฏิบัติที่ไดรับการปรับปรุงแกไข
2 ฉบับ
หรือพัฒนา (สน.)
ตัวชี้วัดที่ 23. จำนวนเรื่องของการพัฒนา
เรื่อง
11
11
100.00
ระบบบริหารงานบุคคลสำหรับขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
ตัวชี้วัดที่ 24. รอยละความพึงพอใจของ
รอยละ
80
84.21
105.26
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอ
การบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 25. จำนวนภาคีเครือขายที่เขามามี
สวนรวมในการจัด/พัฒนา/สงเสริมการศึกษา
(ภาคีเครือขาย : สถานประกอบการ องคกร
หนวยงานที่มารวมจัด/พัฒนา/สงเสริม
การศึกษา) (สต./กศน./สช./ศธจ./ศธภ.)

หนวยวัด
ภาคี
เครือขาย

เปาหมา
ยป
2562

ผลการ
ดำเนินกา
ร
ป 2562
3,200 3,612

รวมคะแนนของ
ตัวชี้วัดของแผน

ผลการ
ดำเนินงาน
คิดเปน
รอยละ
112.88

97.81

อำนาจหนาที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อำนาจหนาที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี้
1. กฎกระทรวงแบ งส วนราชการสำนั กงานปลั ดกระทรวง กระทรวงศึ กษาธิการ พ.ศ. 2548
(ราชกิจจานุเบกษาเลม 122 ตอนที่ 100 ก หนา 9 วันที่ 28 ตุลาคม 2548) ไวดังนี้
“ขอ 2 ใหสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒ นา
ยุทธศาสตร การแปลงนโยบายของกระทรวงเปนแผนปฏิบัติ ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการศึกษา
แหงชาติ จัดทำงบประมาณและบริหารราชการประจำทั่วไปของกระทรวง เพื่อการบรรลุเปาหมายและเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยใหมีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะห จัดทำขอมูลเพื่อใชในการกำหนดนโยบาย เปาหมายและผลสั มฤทธิ์
ของกระทรวง
2) พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวง
3) แปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
4) จัดทำงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
5) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการและการตรวจสอบภายในราชการทั่วไปของกระทรวง
6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
7) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น งานการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
8) ส งเสริม ประสานการศาสนา ศิ ล ปะ วัฒ นธรรม และการกี ฬ า เพื่ อการศึ กษา
ตลอดจนงานอื่นๆ ที่มิไดกำหนดใหเปนอำนาจหนาที่ของสวนราชการใดในสังกัดกระทรวง
9) ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับ
งานความชวยเหลือและความรวมมือกับตางประเทศในสวนที่มิไดอยูในอำนาจหนาที่ของสวนราชการใดในสังกัด
กระทรวง
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10) พัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของกระทรวง
11) ดำเนิ นการเกี่ ยวกั บกฎหมายว าด วยการศึ กษาและกฎหมายอื่ นที่ เกี่ ยวข องซึ่ งมิ ได
อยูในอำนาจหนาที่ของสวนราชการใดในสังกัดกระทรวง
12) ปฏิ บั ติ งานอื่ นใดตามที่ กฎหมายกำหนดให เป นอำนาจหน าที่ และความรั บผิ ดชอบ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย”
2. กฎกระทรวงแบงสวนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
(ราชกิจจานุเบกษา เลม 130 ตอนที่ 13 ก หนา 17 วันที่ 6 กุมภาพันธ 2556) ไวดังนี้
“ขอ 3/1 ในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ใหมีกลุมตรวจสอบภายใน
เพื่ อ ทำหน า ที่ ห ลั ก ในการตรวจสอบการดำเนิ น งานภายในสำนั ก งานปลั ด กระทรวงและกระ ทรวง และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอปลัดกระทรวง
โดยมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้
1) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง
2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนั บสนุนการปฏิบั ติของหน วยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรั บ
มอบหมาย”
“ขอ 3/2 ในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร
เพื่อทำหน าที่ห ลักในการพัฒ นาการบริหารของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง ให เกิดผลสัมฤทธิ์
มีประสิทธิภาพ และคุมคา รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอปลัดกระทรวง โดยมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้
1) เสนอแนะและใหคำปรึกษาแกปลัดกระทรวงเกี่ยวกับยุทศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน
สำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
3) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลาง
ตางๆ และหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย”
3. กฎกระทรวงแบ ง ส ว นราชการสำนั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 (ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา เลม 130 ตอนที่ 13 ก หนา 16 วันที่ 6 กุมภาพันธ 2556)
“ขอ 3/3 ในสำนั กงานปลั ด กระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให มีศู น ย ป ฏิ บั ติการ
ตอตานการทุจริต เพื่อทำหนาที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และการสงเสริมคุมครองจริยธรรมในกระทรวง รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอปลัดกระทรวง โดยมีอำนาจหนาที่
ดังตอไปนี้
1) เสนอแนะแกปลัดกระทรวงเกี่ยวกับ การปองกัน และปราบปรามการทุจ ริตและ
ประพฤติมิชอบของสวนราชการในสังกัด รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของสวนราชการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของเสนอตอปลัดกระทรวง
2) ประสานงาน เรงรัด และกำกับใหสวนราชการในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ
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3) รับขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
ของเจาหนาที่ในสวนราชการ และสงตอไปยังสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
4) คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
5) ประสานงาน เรงรัด และติดตามเกี่ยวกับการดำเนิน การตาม (3) และ (4) และ
รวมมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
6) ติ ดตาม ประเมิ นผลและจั ดทำรายงานการป องกันและปราบปรามการทุ จริตและ
ประพฤติมิชอบของสวนราชการในสังกัด และการคุมครองจริยธรรม เสนอตอปลัดกระทรวงและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน วยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
4. คำสั่ งหั วหนาคณะรักษาความสงบแห งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนพิเศษ 96 ง หนา 16 และหนา 134 วันที่
3 เมษายน 2560)
“ข อ 5 ให มี ส ำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค จำนวนสิ บ แปดภาค สั ง กั ด สำนั ก งาน
ปลั ด กระทรวง กระทรวงศึก ษาธิ การ ตามบั ญ ชี ที่ รัฐ มนตรีวาการกระทรวงศึก ษาธิ การประกาศกำหนด
เพื่อปฏิบัติภ ารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทำหนาที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและ
จังหวัด โดยการอำนวยการ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบรวมมือและบูรณาการกับหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอื่นหรือภาคสวนที่เกี่ยวของในพื้นที่นั้นๆ และใหมีอำนาจหนาที่
ดังตอไปนี้
1) กำหนดยุทธศาสตรและบทบาทการพัฒนาภาคตางๆ ใหเชื่อมโยงและสอดคลอง
กั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศ ทิ ศ ทางการดำเนิ น งานตามข อ 3 (1) นโยบายและยุ ท ธศาสตร ข อง
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาดานอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ
ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแตละพื้นที่
2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผดชอบเกี่ยวกับงานดานวิชาการ การวิจัย
และพัฒนา
3) กำกั บ ดูแ ล ติด ตาม และประเมิ น ผลการดำเนิ นงานของสำนั กงานศึก ษาธิก าร
จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
5) ประสานการบริหารงานระหวางราชการส วนกลางและส วนภู มิภาคให เกิ ดการพั ฒนา
อย างบู ร ณาการในระดั บ พื้ น ที่ ข องหลายจั งหวัด โดยยึ ด การมี ส ว นร ว มและประโยชน แ ละประโยชน สุ ข
ของประชาชนเปนหลัก
6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนั บสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย”
“ขอ 11 ใหมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเกี่ ย วกั บ การบริห ารและการจั ด การศึ ก ษาตามที่ ก ฎหมาย
กำหนดการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ นโยบาย และยุทธศาสตรของสวนราชการตางๆ ที่มอบหมาย
และใหมีอำนาจหนาที่ในเขตจังหวัด ดังตอไปนี้
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1) รั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การของ กศจ. อกศจ. คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารราชการ
เชิงยุทธศาสตร คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้ง
ปฏิบัติงานราชการที่เปนไปตามอำนาจและหนาที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
2) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
3) สั่ งการ กำกั บ ดู แล เร งรั ด ติ ดตาม และประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของส วนราชการ
หรือหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
4) จัดระบบ ส งเสริม และประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
5) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ
6) ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7) ส งเสริม สนั บสนุ น และดำเนิ นการเกี่ ยวกั บงานด านวิชาการ การนิ เทศ และแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสวนราชการ
หรือหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
9) สงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา
10) สงเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน
11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานตางๆ ในจังหวัด
5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งกลุมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ
และการสรางความสามัคคีปรองดอง (กลุม ป.ย.ป.) ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2561 มีอำนาจและหนาที่
ดังนี้
1) เป น ศู น ย บั ญ ชาการในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ช าติ แ ละการปฏิ รู ป ประเทศ
ของกระทรวง
2) เป น แกนกลางการประสานงานระหว างสำนั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ และคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศกับสวนราชการ และหนวยงานในสังกัดกระทรวง และระหวางกระทรวง
3) งานเลขานุการของคณะทำงานขับเคลื่อนในระดับกระทรวง
4) เปนเจาภาพในการกำกับ ติดตามการดำเนินการของสวนราชการและหนวยงานใน
สังกัดใหเปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ
5) จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตรชาติ แผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศใหบรรลุเปาหมายที่กำหนด
6) ประเมิน ผล และจัดทำรายงานการดำเนิ น การของกระทรวงในการขั บเคลื่ อ น
ยุทธศาสตรชาติ และการปฏิรูปประเทศ
7) ประสาน เรงรัด และใหคำปรึกษาแนะนำแกสวนราชการ และหนวยงานในสังกัด
8) เผยแพร และสื่อสารสรางความรูความเขาใจแกขาราชการและบุคลากรในสังกัด
กระทรวง
9) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
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6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักบูรณาการยุทธศาสตร เปนหนวยงาน
การศึกษา (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561)
ขอ 2 ใหจัดตั้งสำนักบู รณาการยุทธศาสตร เรียกโดยยอวา “สบย.” เปนหนวยงาน
การศึกษา มีฐานะเป น หน ว ยงานภายในสั งกัดสำนักงานปลั ดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบั ติ
ภารกิจ บู รณาการการศึก ษาในระดั บกระทรวงและระดับ ภาค รวมทั้ งปฏิ บั ติราชการเกี่ย วกับ งานธุรการ
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (1) มีอำนาจหนาที่ให
สำนักบูรณาการยุทธศาสตรการศึกษา มีอำนาจหนาที่ ดังนี้
1) จัดทำขอขอเสนอนโยบาย แนวทาง และมาตรการดำเนินงานของกระทรวง
ศึกษาธิการในภูมิภาคหรือจังหวัด เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค รวมทั้งบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตรการจัดการศึกษาในระดับกระทรวงกับหนวยงานระดับภาค
และระดับจังหวัดใหเชื่อมโยงและสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ทิศทางการปฏิรูปประเทศ เพื่อสรางความสมดุล
เพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของผูเรียนทุกระดับ ทุกกลุมเปาหมาย พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
2) เสนอความเห็นทางกฎหมายตอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึก ษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค รวมทั้งดำเนินงานในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิ รูป การศึ กษาของกระทรวงศึก ษาธิก ารในภู มิภ าค และรั บ ผิ ด ชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คณะกรรมการหรือคณะทำงานซึ่งแต งตั้ง
โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และคณะทำงานซึ่งแตงตั้ง
โดยอนุกรรมการ
3) กำกับดูแล สนั บ สนุ น และส งเสริมการจั ดการศึกษาในหน วยงานสว นกลาง
ระดับภาคและระดับจังหวัดทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการใหคลองตัวและมีประสิทธิภาพ
4) สนับสนุน และสงเสริมการนิเทศการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในหนวยงาน
สวนกลางระดับภาค และระดับจังหวัด ในทุกระดับและทุกประเภทใหสอดคลองกับบริบทพื้นที่ของประเทศ
5) สนับสนุน และสงเสริมงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมการจัดการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตร สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาในหนวยงานสวนกลางระดับภาคและระดับจังหวัดและ
ประสานการดำเนินงานกับสวนราชการหรือหนวยงานในสวนกลางและสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และหนวยงานของสวนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
6) เรงรัด ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย แนวทาง
ขอสั่งการ และมติของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
7) บู รณาการการศึกษาเพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ
การศึกษาทางเลือกและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
8) ประชาสัมพันธ และเผยแพรใหความรูทางดานกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิก ารในภู มิ ภ าค รวมทั้ งชี้ แ จงทำความเข าใจและให ข อ มู ล แก ห น ว ยงาน
สื่อมวลชนและภาคสวนตางๆ ใหรับรูอยางรวดเร็ว และถูกตอง
9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคหรือหัวหนาสวนราชการ
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7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนัก งานศึกษาธิการภาค จำนวนหกภาค
เป น หน ว ยงานภายในสั ง กั ด สำนั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร แล ะมี อ ำนาจหน า ที่ (ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562) ดังนี้
ขอ 1 ใหจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวนหกภาค เปนหนวยงานภายในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1) สำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง ตั้งอยูที่จังหวัดปทุมธานี รับผิดชอบดำเนินการ
ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 และภาค 4 โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปฏิบัติหนาที่
สำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง และศึกษาธิการภาค 2 ทำหนาที่ศึกษาธิการภาคกลาง อีกหนาที่หนึ่ง
2) สำนั ก งานศึ ก ษาธิก ารภาคใต ตั้ ง อยูที่ จั งหวัด นครศรี ธ รรมราช รั บ ผิ ด ชอบ
ดำเนินการในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 และภาค 6 โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ปฏิบัติหนาที่
สำนักงานศึกษาธิการภาคใต และศึกษาธิการภาค 5 ทำหนาที่ศึกษาธิการภาคใต อีกหนาที่หนึ่ง
3) สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาคใต ช ายแดน ตั้ ง อยู ที่ จั ง หวั ด ยะลา รั บ ผิ ด ชอบ
ดำเนิน การในพื้น ที่ส ำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน าที่สำนั กงาน
ศึกษาธิการภาคใตชายแดน และศึกษาธิการภาค 7 ทำหนาที่ศึกษาธิการภาคใตชายแดน อีกหนาที่หนึ่ง
4) สำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออก ตั้งอยูที่จังหวัดชลบุรี รับผิดชอบดำเนินการ
ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 และภาค 9 โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหนาที่สำนักงาน
ศึกษาธิการภาคตะวันออก และศึกษาธิการภาค 8 ทำหนาที่ศึกษาธิการภาคตะวันออก อีกหนาที่หนึ่ง
5) สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตั้ ง อยู ที่ จั งหวั ด อุ ด รธานี
รั บ ผิ ด ชอบดำเนิ น การ ในพื้ น ที่ ส ำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 10 ภาค 11 ภาค 12 ภาค 13 และภาค 14
โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ปฏิบัติหนาที่สำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือและศึกษาธิการ
ภาค 10 ทำหนาที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกหนาที่หนึ่ง
6) สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ ตั้งอยูที่จังหวัดเชียงใหม รับผิดชอบดำเนินการ
ในพื้น ที่สำนั กงานศึกษาธิการภาค 15 ภาค 16 ภาค 17 และภาค 18 โดยสำนั กงานศึกษาธิการภาค 15
ปฏิ บั ติ ห น าที่ ส ำนั ก งานศึ ก ษาธิ การภาคเหนื อ และศึ ก ษาธิ การภาค 15 ทำหน าที่ ศึ ก ษาธิก ารภาคเหนื อ
อีกหนาที่หนึ่ง
ขอ 2 ใหสำนักงานศึกษาธิการภาค หกภาค ตามขอ 1 มีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้
1) กำหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานภาค กลุมจังหวัดและ
จังหวัดในระดับภาคแบบบูรณาการ เพื่อใหสามารถบริหารงาน แกไขปญหาและพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) กำหนดยุทธศาสตรและบทบาทการพัฒนาภาคใหเชื่อมโยงและสอดคลองกับ
นโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดในระดับภาค
3) จัดทำแผนพัฒ นาการศึกษาภาค และดำเนิ นการตามแผนพัฒ นาการศึกษา
ระดับภาคใหเกิดผลสัมฤทธิ์
4) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุม
จังหวัด แผนพัฒ นาการศึกษาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการดานการศึกษาประจำปของกลุมจังหวัดและ
จังหวัดในพื้นที่
5) บูรณาการแผนของสวนราชการและแผนพัฒนาการศึกษาในระดับภาค เพื่อให
การขับ เคลื่ อนแผนดานการศึกษาสอดคล องกับ ศัก ยภาพหรือประเด็น ป ญ หาในระดับ ภาคและเชื่อมโยง
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สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และนโยบายรัฐบาล
6) สั่ งการ เร งรั ด กำกั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลการดำเนิ น งานของ
หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในภาค ใหเปนไปตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาภาค แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค นโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ
7) สนับสนุนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ การตรวจ
ราชการแบบบู รณาการของผู ต รวจราชการ สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี การตรวจราชการตามขอ สั่ งการของ
นายกรัฐมนตรี และขอสั่งการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
8) กำหนดแนวทางการตรวจสอบ กำกั บ ติ ด ตามการบริ ห ารงานบุ ค คลของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับภาค
9) บริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและจังหวัด
10) กำหนดทิศทางรวมทั้งสงเสริม สนับสนุน และดำเนินการพัฒนาบุคลากรใน
ระดับภาค
11) สงเสริม สนับสนุน และดำเนินการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รวมกับสถาบั น พัฒ นาครู คณาจารย และบุ คลากรทางการศึกษา หรือส วนราชการหรือหน วยงาน
ที่เกี่ยวของมอบหมาย
12) กำหนดกรอบนโยบาย แนวทางการดำเนิ นการส งเสริม สนั บ สนุ น กิจการ
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนระดับภาค ใหสอดคลองกับแนวทางการดำเนินการตามที่สำนักงาน
ลูกเสือแหงชาติ หรือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย
13) ประเมินผลและจัดทำรายงานการดำเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาภาค
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค
14) ดำเนินงานตามอำนาจหนาที่ในฐานะผูประสานงานการจัดการศึกษาระดับ
กลุ มจังหวัด อีกหนาที่ห นึ่ง ยกเวน สำนักงานศึกษาธิการภาคใตชายแดน (ศูน ยป ระสานงานและบริห าร
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต (ศปบ.จชต.) เปนผูดำเนินงาน)
15) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดดำเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
โดยมีผลการวิเคราะห ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1. เปนหนวยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานอยูในระดับ
ที่สูงมากตามเกณฑ (ITA)
2. มีหนวยงานที่เปนกลไกการขับเคลื่อนนโยบายและแผนสูการปฏิบัติ ระดับกระทรวง ภาค
และจังหวัด และมีกลไกการประสานงานการบริหารการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกระจายอยูทุกจังหวัด/ภาค
3. มีเครือขายพัฒนาความรวมมือดานการศึกษาทั้งในและตางประเทศ
4. มี แ หล งเรี ย นรู ส งเสริ ม การจั ด การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ทำให ป ระชาชนได รับ โอกาส
ทางการศึกษาและการเรียนรูที่หลากหลาย
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5. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการศึกษา เพื่อเสริมสรางโอกาส
และยกระดับการศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่และเขาถึงกลุมเปาหมาย
6. มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่มีผูวาราชการเปนประธาน ทำใหการขับเคลื่อนการศึกษา
เปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีการบูรณาการทำงานรวมกันทั้งภาครัฐและเอกชน
7. มีหนวยงานที่กฎหมายใหอำนาจออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
จุดออน (Weaknesses)
1. สำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจั งหวัดบางสวนยังขาดบุ คลากร
ในการปฏิบัติงาน
2. ระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษายังไมเชื่อมโยงเปนเอกภาพ
3. ผลการทดสอบ O - NET สวนใหญมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกวารอยละ 50
4. ผูเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตขาดทักษะการใชภาษาไทยเปนเครื่องมือสื่อสาร
ในการเรียนรู
5. บทบาทครูสวนใหญยังไมเอื้อตอการสงเสริมผูเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21
6. โครงสรางการบริหารองคการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการระดับจังหวัด
มีความซ้ำซอนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทำใหการปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพ
โอกาส (Opportunities)
1. ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580) ใหความสำคัญดานการศึกษาเกี่ยวกับการเสริมสราง
ศักยภาพคนทุกชวงวัยใหมีคุณภาพ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐโปรงใส นำระบบดิจิทัลมาปรับใชในการปฏิบัติงาน และบริหารราชการแบบบูรณาการและ
กระจายอำนาจการบริหารจัดการในระดับพื้นที่
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564 ใหความสำคัญ
การพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุเขาสูตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น
3. นโยบายรั ฐ บาลให ค วามสำคั ญ กั บ การเชื่ อ มโยงระบบการศึ ก ษากั บ ภาคปฏิ บั ติ จ ริ ง
ในภาคธุรกิจ และภาคธุรกิจระดั บพื้ น ที่ ไดให ความรวมมือ การเชื่อมโยงระบบการศึกษาระดับ การศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา
5. ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มุงหมาย
การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสงเสริมการเชื่อมโยงเครือขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพการบริหารจัดการ
การบริการ และการเรียนรู สูสังคมแหงปญญา
6. นโยบายรัฐบาลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทำใหเกิดนวัตกรรมแนวทางจัดการเรียนรู
STEM Education เพื่อพัฒนาทักษะผูเรียนที่จำเปนในศตวรรษที่ 21
7. นโยบายความมั่ น คงแห งชาติ ให ความสำคัญ กั บ ความปลอดภั ยในชีวิต และทรั พ ย สิ น
โอกาสทางการศึกษา และการสรางอาชีพใหกับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต
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ภัยคุกคาม (Threats)
1. การสื่ อสารผานชองทาง Social media ที่รวดเร็ วสงผลให ป ญหาทางสั งคมเกี่ยวกับยาเสพติด
ปญหาทางเพศ และอบายมุขแพรกระจายสูสถานศึกษาไดงายขึ้น
2. ป ญ หายาเสพติ ด แรงงานข ามชาติ ผิ ดกฎหมาย การค ามนุ ษย ความมั่ น คงทางไซเบอร
โรคอุบัติใหม และสถานการณความไมสงบ ในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่สูงมีผลกระทบตอความมั่นคง คุณภาพ
ชีวิต และคุณภาพการศึกษาในพื้นที่
3. กระบวนการการปรับปรุง แกไขกฎหมายระดับชาติ บางสวนลาชา ไมครบถวน ไมสอดคลอง
กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เปนขอจำกัดในการสงเสริมการมีสวนรวมการจัดการศึกษาเอกชน
กับภาคสวนตางๆ ดวยกลไกประชารัฐ
4. งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา การขับเคลื่อนแผนพัฒนา/แผนยุทธศาสตร ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่
กศจ. พัฒนาแผนและยุทธศาสตรในพื้นที่ภูมิภาคและจังหวัด/กลุมจังหวัดใหเกิดประสิทธิภาพตามที่คาดหวัง
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