แผนผังความเชื่อมโยงแผน 3 ระดับ ของประเทศ สู่แแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓-๒๕๖๕ ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ 1

ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561 - 2580)

ระดับ 2

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ.2561-2580)

2. การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

1. ความมั่นคง

1. ประเด็นความมั่นคง (แผนย่อยที่ 3.1) การรักษา
ความสงบภายในประเทศ (3.1.1) เสริมสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้
การปกครองระบอบประชาธิปไตย (แผนย่อยที่ 3.2)
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง (3.2.1) - ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด – ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ทางไซเบอร์ – ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

(23 ประเด็นพัฒนา)

แผนปฏิรูปประเทศ
(พ.ศ.2561-2565)
1 = ด้านการเมือง
2 = ด้านการการบริหารราชการแผ่นดิน
3 = ด้านกฎหมาย
4 = ด้านกระบวนการยุติธรรม
5 = ด้านเศรษฐกิจ
6 = ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7 = ด้านสาธารณสุข
8 = ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
9 = ด้านสังคม
10 = ด้านพลังงาน
11 = ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
12 = ด้านการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) (1) – (7)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)

นโยบายรัฐบาล
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี)

ระดับ 3

3. การเกษตร (แผนย่อยที่ 3.5) เกษตรอัจฉริยะ (3.5.1)
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร
5. การท่องเที่ยว (แผนย่อยที่ 3.6) การพัฒนาระบบนิเวศ
การท่องเที่ยว (3.6.1) พัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ และ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (แผนย่อยที่ 3.1) การพัฒนา
เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ (แผนย่อยที่ 3.1) การพัฒนาเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก/การพัฒนาพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้/การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (แผนย่อยที่ 3.2) การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม (3.2.1) พัฒนา ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย (แผนย่อยที่ 5) ด้านปัจจัย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (3.5.1) เพิ่มจานวน
และคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม

1 = ด้านการเมือง 1.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง

การเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
12 = ด้านการศึกษา

12(1) ปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวม
12(2) ปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
12(3) ปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
12(5) ปฏิรูปจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
12(7) ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิก
โฉมด้วยระบบดิจิทัล

5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและ
ยั่งยืน

นโยบายหลัก
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ
และความสงบสุขของประเทศ
นโยบายเร่งด่วน
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นทีช่ ายแดนภาคใต้

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
7. การพัฒนาโครงการพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

นโยบายหลัก
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
นโยบายเร่งด่วน
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต

3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (แผนย่อยที่ 3.1) ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ดี
11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (แผนย่อยที่ 3.1) การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
มนุษย์ – ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาครัฐ ภาคเอกชน อปท.
ครอบครัว ชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ – พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (แผนย่อย
ที่ 3.2) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
(แผนย่อยที่ 3.3) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น (แผนย่อย
ที่ 3.4) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพ วัยแรงงาน
(แผนย่อยที่ 3.5) การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
12. การพัฒนาการเรียนรู้ (แผนย่อยที่ 3.1) การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 (แผนย่อยที่ 3.2) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์
ที่หลากหลาย

17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
(แผนย่อยที่ 3.1) การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐาน
และหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ

10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (แผนย่อย
ที่ 3.1) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
การเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี
(ตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)
18. การเติบโตอย่างยั่งยืน (แผนย่อยที่ 3.3) การสร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ (แผนย่อยที่ 3.5) การยกระดับกระบวนทัศน์
เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ

8 = ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
8(1) ปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน
9 = ด้านสังคม 9.5 การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้
และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
12 = ด้านการศึกษา 12(1) การปฏิรูปการศึกษาและ
การเรียนรู้ของประเทศ
12(2) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน
12(4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูอาจารย์
12(5) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
12(7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยพลิกโฉม
ด้วยระบบดิจิทัล

12 = ด้านการศึกษา

๖ = ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์
2. การสร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้าในสังคม
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
7. การพัฒนาโครงการพื้นฐาน (พลังงาน
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

นโยบายหลัก
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และ
การพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
นโยบายเร่งด่วน

นโยบายหลัก
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม

นโยบายหลัก
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมาชาติและ
การรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้าง
การเติบโตที่ยั่งยืน

12(3) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

6.1 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกาเนิด
ให้มีประสิทธิภาพ

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (แผนย่อย
ที่ 3.1) การพัฒนาบริการประชาชน (แผนย่อยที่ 3.2) การบริหาร
จัดการการเงินการคลัง (แผนย่อยที่ 3.4) การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ (แผนย่อยที่ 3.5) การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (แผนย่อยที่ 3.1)
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ปลูกและปลุก
จิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย
ทุกระดับ – ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไป
ในทางทุจริต
22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (แผนย่อยที่ 3.1)
การพัฒนากฎหมาย – พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทและเอื้อต่อการพัฒนา
ประเทศ

2 = ด้านการการบริหารราชการแผ่นดิน 2.2 ระบบข้อมูลภาครัฐมี
มาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 2.3 โครงสร้าง
ภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
2.4 กาลังคนภาครัฐขนาดเหมาะสมและมีสมรรถนะสูง
2.5 ระบบบริหารงานบุคคลดึงดูด สร้าง รักษาคนดีคนเก่ง
2.6 จัดซื้อจัดจ้างคล่องตัว โปร่งใส มีกลไกป้องกันทุจริต
3 = ด้านกฎหมาย 3.1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดี
และเท่าที่จาเป็น รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลบังคับ
แล้วฯ
11 = ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
11.1 ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 11.2 ด้านการป้องปราม
12 = ด้านการศึกษา 12(6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงาน
ในระบบการศึกษาฯ 12(7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
โดยพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

6. การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

นโยบายหลัก
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
กระบวนการยุติธรรม
นโยบายเร่งด่วน
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

ยุทธศาสตร์แผนปฏิบตั ิาชการฯ
ศธ. ปี 2564

1. การจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

2. การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

4. การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางการศึกษา

5. การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการฯ
สป. ปี 2564

1. พัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง

2. พัฒนากาลังคน การวิจยั เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มคี ณ
ุ ภาพ

4. สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ

