ส่วนที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำ
ตามบทบั ญ ญั ติ ของพระราชกฤษฎี กาว่ าด้ วยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี
พ.ศ. 2546
มาตรา 9 กาหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
(1) ก่อนจะดาเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า
(2) การกาหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลา
และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ
(3) ส่ ว นราชการต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กาหนด
(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่ อประชาชน
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดาเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการ
ให้เหมาะสม
มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น
“ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้ระบุสาระสาคัญ
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้
และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้วให้สานักงบประมาณ
ดาเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว
ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรี มิให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสาหรับภารกิจนั้น”
ส าหรั บการจั ดท าแผนปฏิบั ติราชการประจาปี ตามระเบี ยบส านั กนายกรัฐ มนตรีว่าด้ว ยการจัดท า
แผนการบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2547 ข้อ 8 ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่ง
พระราชกฤษฎี ก าว่าด้ ว ยหลั กเกณฑ์ และวิธีก ารบริห ารกิจการบ้ านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546 ภายในก าหนดเวลา
ดังต่อไปนี้
“(2) แผนปฏิ บั ติร าชการประจาปี ให้ จัดทาและเสนอรัฐ มนตรีให้ ความเห็ นชอบก่อนเสนอคาขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีของปีงบประมาณต่อไป”
ในการนี้ คณะรัฐมนตรี มีมติ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เห็ นชอบแนวทางการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยกาหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ซึ่งจาแนกวงเงินและรายละเอียดงบประมาณ
ออกเป็ น 3 ส่ ว น ประกอบด้ ว ย 1) แผนงานยุ ท ธศาสตร์ 2) แผนงานพื้ น ฐาน 3) แผนงานบุ ค ลากรภาครั ฐ
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่ งให้ ส านั ก
งบประมาณ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการโดยทุกหน่วยงานในสังกัดจึงได้ร่วมกันจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560)
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งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้ขึ้น เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิ การให้
ความเห็นชอบซึง่ เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้น
2. วัตถุประสงค์ของแผน
2.1 เพื่ อ ใช้ เป็ น กรอ บ แน วท างแล ะเป้ าห ม ายก ารด าเนิ น งาน ภ าพ รวม ขอ งก ระท รวง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และใช้เป็นกรอบทิศทางหรือแนวทางการดาเนินงานในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในสังกัด ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดเอกภาพเชิงนโยบายของการปฏิบัติงาน
2.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ
2.3 เพื่อให้ผู้ บริห ารทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา นาไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. กรอบแนวคิดกำรจัดทำแผน
จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลบริบทที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกาหนดกรอบแนวคิด
ส าหรั บ การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารฉบั บ นี้
มีข้อมู ล ส าคัญ ที่ ศึก ษา ประกอบด้ ว ย 1) นโยบายของรัฐ บาล (พลเอก ประยุ ทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐ มนตรี)
2) (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 3) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564
4) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) 5) นโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิ การ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) 6) ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2574)
7) กรอบแนวทางและยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมา ณ พ.ศ. 2560
8) ผลการด าเนิ น งาน ส าคั ญ ของกระทรวงศึ ก ษ าธิ ก ารที่ ผ่ า นมา 9) อ านาจห น้ าที่ ต ามกฎ ห มาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. นโยบำยของรัฐบำล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี)
ตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน
2557 โดยได้กาหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ดาเนินการให้มีการปฏิรูป
ด้านต่างๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ ดังนี้
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560)
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นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
นโยบายที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่มีภารกิจในการจัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ซึ่งเป็ น พื้ น ฐานในการน าพาประเทศไทยให้ ก้าวหน้ าอย่างยั่ งยื น สอดคล้ อ งกั บ เจตนารมณ์
ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีบทบาทหลักดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในข้อที่ 4 นโยบาย
การศึก ษาและเรี ย นรู้ การทะนุ บ ารุงศาสนา ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม นอกจากนี้ กระทรวงศึ กษาธิก ารยั งเป็ น
ส่ ว นราชการที่ ส าคั ญ ในการร่ ว มขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น การตามนโยบายที่ 1 การปกป้ อ งและเชิ ด ชู ส ถาบั น
พระมหากษัตริย์ นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ นโยบายที่ 3 การลดความ
เหลื่ อมล้ าของสั งคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ นโยบายที่ 5 การยกระดั บคุ ณ ภาพบริการ
ด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายที่ 7
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจั ยและพัฒ นา และนวัตกรรม นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และนโยบายที่ 10 การส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครั ฐ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
นโยบำยที่ 1 : กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์
สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ เป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ ของการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยตาม
ประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สาคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี
และปกป้ องรั ก ษาพระบรมเดชานุ ภ าพ โดยจะใช้ ม าตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสั งคมจิ ตวิ ท ยา และ
มาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย
มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่คานึงถึงความรู้สานึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็ นจานวนมาก
ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ
เพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุน โครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่สถานศึกษา
ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนาหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย
เป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด
นโยบำยที่ 2 : กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ
2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบำลให้ควำมสำคัญต่อกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมกำรเมือง
และควำมมั่น คงอำเซียนในกิจ การ 5 ด้าน ได้แก่ การบริห ารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพ
ในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพื่อป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆ และการ
แก้ ไขปั ญ หาเส้ น เขตแดนโดยใช้ ก ลไก ทั้ งระดั บ ทวิ ภ าคี แ ละพหุ ภ าคี ทั้ งจะจั ด ระเบี ย บการพั ฒ นาตามกรอบ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น และการบริหารจัด การพื้นที่ช ายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒ นา
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เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กาหนดให้ปัญหายาเสพติด
การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระทาอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นปัญหา
เฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยง
ต่อเนื่ องให้ เบ็ ดเสร็ จ เช่น ปั ญ หาสถานะและสิ ทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบ
แรงงานต่างด้าว เป็นต้น
2.2 เร่งแก้ไขปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยนายุทธศาสตร์เข้าใจ
เข้าถึง และพัฒ นามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสั นติวิธี ส่ งเสริมการพูดคุย สันติสุ ขกับผู้ มีความคิดเห็ น
ต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ควบคู่กับ การพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมที่ส อดคล้ องกับความต้องการของประชาชนในพื้ นที่ซึ่งเป็ นพหุ สั งคม
ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพื่อซ้าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้
นโยบำยที่ 3: กำรลดควำมเหลื่อมลำของสังคมและกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ
ความเหลื่อมล้าในสังคมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนทั้งหลาย
ของประชาชนจึงมีนโยบายที่จะดาเนินการดังนี้
3.1 ในระยะเฉพำะหน้ ำ จะเร่ ง สร้ ำ งโอกำสอำชี พ และกำรมี ร ำยได้ ที่ มั่ น คงแก่ ผู้ ที่ เข้ ำ สู่
ตลำดแรงงำนรวมทังสตรีผู้ด้อยโอกำสและแรงงำนข้ำมชำติที่ถูกกฎหมำยพร้อมทังยกระดับคุณภำพแรงงำน
โดยให้ แ รงงานทั้ ง ระบบมี โ อกาสเข้ า ถึ ง การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะฝี มื อ แรงงานในทุ ก ระดั บ อย่ า ง
มีมาตรฐานทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลและการดาเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนเพื่อให้ตรงกับความต้องการ
ของพื้นที่และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น
3.2 ป้องกัน และแก้ไขปัญ หำกำรค้ำมนุษ ย์ รวมถึงปัญหาผู้ ห ลบหนีเข้าเมืองการทารุณ กรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติการท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็กและปัญหาคนขอทานโดยการปรับปรุงกฎหมาย
ข้อบังคับที่จาเป็นและเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ
3.6 จัดระเบียบสังคมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนทั่วไปโดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้
ประกาศไว้แล้ว
นโยบำยที่ 4 : กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย
มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้
4.1 จัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่ รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณ ธรรม สร้างเสริมคุณภาพ
การเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลังคนให้เป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพำะหน้ ำ จะปรั บ เปลี่ ย นกำรจั ด สรรงบประม ำณสนั บ สนุ น กำรศึ ก ษำ
ให้สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการ
กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือ ด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้
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เยาวชนและประชาชนทั่ ว ไปมี สิ ท ธิเลื อกรับ บริก ารการศึก ษา ทั้ งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะ
พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
4.3 ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชำชนทั่วไป
มีโอกำสร่วมจัดกำรศึกษำที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ กระจายอานาจ
การบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและ
ความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
4.4 พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะ
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้ห ลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
ทั้ งในด้ านความรู้ ทั ก ษะ การใฝ่ เรี ย นรู้ การแก้ ปั ญ หา การรั บ ฟั งความเห็ น ผู้ อื่ น การมี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม
และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 ส่ งเสริ ม อำชี ว ศึ ก ษำและกำรศึ ก ษำระดั บ วิท ยำลั ยชุ ม ชน เพื่ อสร้างแรงงานที่ มี ทั ก ษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้ องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐาน
วิชาชีพ
4.6 พั ฒ นำระบบกำรผลิ ต และพั ฒ นำครู ที่ มี คุ ณ ภาพและมี จิ ต วิ ญ ญาณของความเป็ น ครู
เน้ น ครู ผู้ ส อนให้ มีวุฒิ ตรงตามวิช าที่ ส อนน าเทคโนโลยีส ารสนเทศและเครื่องมือที่ เหมาะสมมาใช้ในการเรีย น
การสอนเพื่ อเป็ น เครื่องมือช่ว ยครู ห รือเพื่ อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
4.7 ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศำสนำและศำสนำอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา
มีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนพัฒ นาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
4.8 อนุรั กษ์ ฟื้ น ฟู และเผยแพร่ มรดกทำงวัฒ นธรรม ภำษำไทยและภำษำถิ่น ภู มิปัญ ญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์
และความเป็นไทย นาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
4.9 สนับสนุนกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ำน และวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียน และเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
4.10 ปลูกฝั งค่ ำนิ ยมและจิต สำนึ กที่ ดี รวมทั้ งสนั บ สนุน การผลิ ตสื่ อคุณ ภาพ เพื่ อเปิ ดพื้ น ที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
นโยบำยที่ 5 : กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และสุขภำพของประชำชน
5.2 พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วย แล้ วจึงมารักษา
สร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจาย
บุ คลากรและทรั พยากรสาธารณสุ ขให้ เหมาะสมกับท้ องถิ่น และให้ ภ าคเอกชนสามารถมีส่ ว นร่ว มในการจ้าง
บุคลากรเพื่อจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเป็นผู้กากับดูแล สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการ
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พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข โดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและบุคลากร
ร่วมกันโดยมีข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
5.7 พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ และสำธำรณสุข โดยจัด
ให้มีบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย และให้มีความร่วมมือทั้งระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ และหน่วยงาน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความสาคัญ
นโยบำยที่ 6 : กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ
6.6 ชั ก จู ง ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ ำ งชำติ เข้ ำ มำเที่ ย วในประเทศไทย โดยพิ จ ารณามาตรการ
ลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทาได้ และสร้าง
สิ่งจูงใจและสิ่งอานวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่ง
ท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกัน หรือจัดเป็นกลุ่ มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิล ปวัฒ นธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น น้าพุร้อน ธรรมชาติ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน
รวมทั้งพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยว ในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้
ความรู้ และ เพิ่ ม มาตรฐานความปลอดภั ยในชีวิ ต และทรัพ ย์สิ น การควบคุ ม สิ น ค้ าและบริก ารให้ มี คุ ณ ภาพ
ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว
6.8 แก้ปัญ หำนำท่วมในฤดูฝนทังที่ท่วมเป็น บริเวณกว้ำงและท่วมเฉพำะพืนที่และปัญ หำ
ขำดแคลนนำในบำงพืนที่และบำงฤดูกำลซึ่งนาความเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกรโดยระดมความคิด
เพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดน้าท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์น้าท่วมในปี 2554 และหาวิธีที่จะแก้ปัญหาน้าท่วม
เฉพาะพื้นที่ให้ลดลงโดยเร็วไม่กระทบต่อพืชผล ส่วนภาวะภัยแล้งจนเกิดการขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตรนั้นรัฐบาล
จะเร่งดาเนินการจัดสร้างแหล่งน้าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่เพาะปลูกให้มากที่สุดซึ่งจะสามารถทาได้
ในเวลาประมาณ 1 ปี
6.9 ปฏิรูปโครงสร้ำงรำคำเชือเพลิงประเภทต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษี
ที่เหมาะสมระหว่างน้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศและให้
ผู้บริโภคระมัดระวังที่จะไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือยรวมถึงดาเนินการให้มีการสารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ามันดิบ
รอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบกและดาเนิ น การให้ มีการสร้า งโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน
ทั้งจากการใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงและจากพลังงานทดแทนทุกชนิดด้วยวิธีการที่เปิดเผยโปร่งใสเป็นธรรมและ
เป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อมพร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
6.17 เพิ่มขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมให้เข้มแข็ง
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ
ผลิตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและ
การขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ
6.18 ส่งเสริมภำคเศรษฐกิจดิจิทัลและวำงรำกฐำนของเศรษฐกิจดิจิทัลให้ เริ่มขับเคลื่อนได้
อย่างจริงจังซึ่งจะทาให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ซึ่งหมายรวมถึง
การผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรงทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล
อุป กรณ์ โทรคมนาคมดิ จิ ทั ลและการใช้ ดิ จิ ทั ลรองรับการให้ บริ การของภาคธุ รกิ จการเงินและธุ รกิ จบริ การอื่ นๆ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ภาคสื่ อ สารและบั น เทิ ง ตลอดจนการใช้ ดิ จิ ทั ล รองรั บ การผลิ ต สิ น ค้ า อุ ต สาหกรรมและ
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การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดั น
งานสาคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง
นโยบำยที่ 7 : กำรส่งเสริมบทบำทและใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน
7.3 พัฒนำแรงงำนของภำคอุตสำหกรรมเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ทั้งแรงงาน
วิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติโดยคานึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุ่มที่มี
ข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝี มือแรงงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน เพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน
7.4 เร่ งพั ฒ นำควำมเชื่ อ มโยงด้ ำ นกำรขนส่งและระบบโลจิ สติ ก ส์ ภ ำยในอนุ ภู มิ ภ ำคและ
ภูมิภำคอำเซียนโดยเร่งขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) แผนความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิ จ อิ ระวดี -เจ้ าพระยา-แม่ โขง (ACMECS) แผนความร่ ว มมื อแห่ งอ่ าวเบงกอลส าหรั บ ความร่ ว มมื อ
หลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนซึ่งจะช่วยสนับสนุน
ให้ความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในอาเซียนสัมฤทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
7.6 พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒ นาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลั กของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิ ตและการลงทุน
ข้ า มแดนโดยปรั บ ปรุ งโครงข่ า ยระบบถนนพั ฒ นาระบบ National Single Window (NSW) และสิ่ ง อ านวย
ความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่องโดยในระยะแรกให้ความสาคัญกับด่านชายแดน
ที่สาคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึกและบ้านคลองใหญ่ซึ่งจะทาให้
ระบบขนส่งและโลจิส ติกส์ ส ามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีป ระสิ ทธิภ าพและรองรับ ปริมาณ
การเดินทางและการขนส่งที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นโยบำยที่ 8 : กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจยั และพัฒนำ
และนวัตกรรม
8.2 เร่งเสริมสร้ำงสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอน ที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกาลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยง
ระหว่างการเรียนรู้กับการทางาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทางานในภาคเอกชน และ
การให้ อุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อ ม มี ช่อ งทางได้เทคโนโลยี โดยความร่ว มมื อ จากหน่ ว ยงานและ
สถานศึกษาภาครัฐ
8.3 ปฏิรูประบบกำรให้สิ่งจูงใจระเบียบและกฎหมำยที่เป็นอุปสรรคต่อกำรนำงำนวิจัยและ
พัฒนำไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒ นาการวิจัยและพัฒ นาในระดับภาคหรือ
กลุ่มจังหวัดเพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิช ย์
โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจัยของรัฐและภาคเอกชน
8.5 ปรั บ ปรุ ง และจั ด เตรี ย มให้ มี โ ครงสร้ ำ งพื นฐำนด้ ำ นวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำและด้ำนนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่สาคัญในการต่อยอดสู่การใช้
เชิ ง พาณิ ช ย์ ข องภาคอุ ต สาหกรรมให้ มี ค วามพร้อ มทั น สมั ย และกระจายในพื้ น ที่ ต่ างๆ เช่ น การพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการตั้งศูนย์วิเคราะห์ห้องปฏิบัติการสถาบันและศูนย์วิจัยเป็นต้น
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นโยบำยที่ 9 : กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรและกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์
กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
ในปั จจุ บั นมีการบุ กรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ทาลายป่ามากขึ้นทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช และแร่ธาตุถูกทาลายหรือนาไปใช้ประโยชน์
ทางพาณิ ช ย์ โ ดยไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายเป็ น อั น มากทั้ ง ปั ญ หาภาวะมลพิ ษโดยเฉพาะขยะประเภทต่ า งๆ
ก็รุ น แรงยิ่ งขึ้น รั ฐ บาลจึ งมี น โยบายจะรั กษาความมั่ น คงของฐานทรัพ ยากรธรรมชาติ โดยสร้างสมดุ ล ระหว่าง
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดังนี้
9.1 ในระยะเฉพำะหน้ำเร่งปกป้องและฟื้นฟูพืนที่อนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ โดยให้
ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทาแนวเขตที่ดินของรัฐให้ ชัดเจน เร่งรัดกระบวนการ
พิสู จ น์ สิ ท ธิการถือครองที่ดิน ในเขตที่ดิน ของรัฐ โดยน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่ อการบริห ารจัด การปรับ ปรุง
กฎหมายให้ทันสมัยและสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมโดยเฉพาะใน
พื้น ที่ป่ าต้น น้ าและพื้น ที่อนุ รักษ์ที่มีความส าคัญ เชิงนิเวศกาหนดพื้นที่แนวกันชนและที่ราบเชิงเขาให้เป็นพื้นที่
ยุทธศาสตร์การปลูกป่าเพื่อป้องกันภัยพิบัติและป้องกันการบุกรุกป่าขยายป่าชุมชนและส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจในพื้นที่เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติรวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ เช่น โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเป็นต้น
9.4 บริ หำรจั ด กำรทรั พ ยำกรน ำของประเทศให้เป็น เอกภำพในทุ กมิติ ทังเชิงปริม ำณและ
คุ ณ ภำพจั ด ให้ มี แ ผนบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ าของประเทศและมี ก ระบวนการบู ร ณาการแผนงานและ
งบประมาณร่ ว มกั น ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ ก ารจั ด ท าแผนงานโครงการไม่ เ กิ ด ความซ้ าซ้ อ น
มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้าโดยจัดตั้ง
หรือกาหนดกลไกในการบริห ารจั ดการน้ าพร้อมทั้งมีการน้าเทคโนโลยีที่ มีป ระสิ ทธิภ าพสู งมาใช้ในระบบของ
การบริหารจัดการน้าและการเตือนภัย
9.5 เร่งรัดกำรควบคุมมลพิษทังทำงอำกำศ ขยะ และนำเสียที่เกิดจำกกำรผลิตและบริโภค
เพื่ อ สร้ างคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อมที่ ดี ให้ แก่ ป ระชาชนโดยให้ ความส าคั ญ ในการเร่ งรั ดแก้ ไขปั ญ หาการจั ดการขยะ
เป็น ลาดับแรกส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งกาจัดขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมในสถานที่กาจัด ขยะในพื้น ที่ วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐ เป็นหลั กในพื้นที่ใดที่ส ามารถจัดการขยะมูล ฝอย
โดยการแปรรูป เป็ น พลั งงานก็จ ะสนั บ สนุ น ให้ ด าเนิ น การ ส่ ว นขยะอุตสาหกรรมนั้ นจะวางระเบี ยบมาตรการ
การบริหารจัดการเป็นพิเศษโดยกาหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่ างถูกต้องตามมาตรฐานและให้
แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน สาหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบ
กากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้งรวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตราย
ที่ เกิดจากการรั่ว ไหลและการเกิด อุบั ติเหตุให้ ความส าคั ญ ในการจัดการอย่างครบวงจรและใช้ม าตรการทาง
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
นโยบำยที่ 10 : กำรส่ งเสริ มกำรบริ หำรรำชกำรแผ่ น ดิ น ที่ มี ธรรมำภิ บ ำล และกำรป้ องกั น
ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบในภำครัฐ
10.5 ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก
หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบี ย บ ข้อบั งคับ ต่างๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควรหรือเปิดช่องโอกาส
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การทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว
ใช้เวลานาน ซ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
2. (ร่ำง) กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
(ร่าง) กรอบยุ ทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ได้
ดาเนิ นการยกร่างตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกาหนด เพื่อใช้ เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติและ
มาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดาเนินการไปพร้อมกัน
อย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขา
ของกาลังอานาจแห่ งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา
การทหาร วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี การพลั งงาน ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มและเทคโนโลยี
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิสั ย ทั ศ น์ “ประเทศไทยมีค วามมั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยการพั ฒ นาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ควำมมั่นคง
 กำรมี ค วำมมั่ น คงปลอดภั ย จากภั ย และการเปลี่ ย นแปลงทั้ งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
 ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง
เป็ น ศูน ย์กลางและเป็ น ที่ยึ ดเหนี่ ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่ นาไปสู่ การบริห าร
ประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
 สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง
ครอบครัว มีความอบอุ่น
 ประชำชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพี ยงกับการดารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 ฐำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
ควำมมั่งคั่ง
 ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศ
รายได้สูงความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
 เศรษฐกิจมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศสร้ างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งอนาคต และเป็ น
จุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ มีบทบาท
สาคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
 ควำมสมบูรณ์ ในทุนที่จะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒ นำต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ควำมยั่งยืน
 กำรพัฒนำที่สำมำรถสร้ำงควำมเจริญ รำยได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
 กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่ำงยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
เพื่อการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
 ประชำชนทุกภำคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศำสตร์ทสี่ ำคัญ 6 ด้าน ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3. นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ. 2558 – 2564
นโยบายความมั่น คงแห่ งชาติเป็นนโยบายระดับ ชาติ กาหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการดาเนิ นการ
ด้านความมั่น คงของภาครั ฐ ในระยะ 7 ปี โดยได้ป ระเมิน สภาวะแวดล้ อมทางภู มิรัฐศาสตร์ สถานการณ์ และ
ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคง นาไปสู่การกาหนดทิศทางหลักในการดาเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์
และความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ได้กาหนดลาดับความสาคัญ โดยพิจารณา
ความเสี่ยงและผลกระทบต่อความมั่ นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ ซึ่งส่งผลต่อความอยู่รอดปลอดภัยของชาติและ
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในด้านต่างๆ และภูมิคุ้มกันของชาติในภาพรวมเป็น “เกณฑ์สาคัญ ” โดยกาหนด
ความสาคัญเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติและส่วนที่ 2 นโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติทั่วไปซึ่งการจัดสรรทรัพยากรจะให้น้าหนักต่อนโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลัก
ของชาติเป็นลาดับสาคัญในระดับต้น แต่ทั้งนี้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั้งสองส่วนต้องได้รับการขับเคลื่อน
ไปพร้อมกัน เพื่อให้เกิดภาพแห่ งความสาเร็จโดยรวมและสามารถรักษาผลประโยชน์แห่งชาติได้อย่างครบถ้วน
ทั้งเสถียรภาพ ความเป็นปึกแผ่นของประเทศ และการมีจุดยืนที่ชัดเจน เหมาะสม ซึ่งจะทาให้ประเทศมีเกียรติ
และศักดิ์ศรี ในประชาคมโลกกรอบความคิดหลักในการกาหนดนโยบาย ได้คานึงถึงค่านิยมหลักของชาติซึ่งเป็น
สิ่งที่คนในชาติจะต้องยึดถือและพึงรักษาไว้ร่วมกัน และผลประโยชน์แห่งชาติซึ่งเป็นความมุ่งประสงค์ของชาติ ที่จะ
ทาให้ค่านิยมหลักของชาติดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงต่อเนื่ อง ค่านิยมหลักของชาติ ได้แก่ 1) มีความรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ 2) เชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ น ประมุข 3) มีความรับ ผิ ดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม มีเหตุมีผ ล เคารพสิ ทธิ เสรีภ าพ หน้าที่
และหลักนิติธรรม 4) เห็นคุณค่าในคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ
สั งคมไทย 5) เคารพศั กดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ แ ละยอมรับ ความแตกต่ างหลากหลายทางความคิ ด ความเชื่ อ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560)
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อัตลักษณ์และวัฒนธรรม บนพื้นฐานของการยึดมั่นในความเป็นพหุสังคม 6) อยู่ร่วมกับประชาคมโลกอย่างสันติ
ด้วยมิตรภาพอันดี
ผลประโยชน์ แ ห่ งชาติ ได้ แ ก่ 1) การมี เอกราช อธิ ป ไตย และบู ร ณภาพแห่ งเขตอ านาจรั ฐ
2) การดารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ 3) การดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติแ ละประชาชนจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 4) การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 5) ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน 6) ความยั่ ง ยื น ของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อม ความมั่ น คงทางพลั ง งาน อาหาร
7) ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
8) การอยู่ร่ วมกัน อย่ างสั น ติ ประสานสอดคล้ องกันด้านความมั่ นคงในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถีย รภาพและเป็นปึกแผ่ น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคม
อาเซียนและดาเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ”
วั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาไว้ ซึ่ ง การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั นมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธารงรักษาไว้ซึ่ง
สถาบั น ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 3) เพื่อส่ งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง ความเป็นธรรม
และความสมานฉันท์ในชาติเพื่อลดการเผชิญหน้า และการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ 4) เพื่อให้จังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง 5) เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริม
บทบาทและความเข้ ม แข็ งของทุ ก ภาคส่ ว นในการรั บ มื อ กั บ ภั ย คุ ก คามทุ ก รูป แบบที่ ก ระทบกั บ ความมั่ น คง
6) เพื่อให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร มีความมั่นคง ความยั่งยืน และ
มีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี่ ยงจากผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์
7) เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและวิกฤติการณ์ความมั่น คง
อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 8) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพในการป้องกันประเทศ สนับสนุนภารกิจ
ที่ไม่ใช่การสงคราม และสามารถผนึกกาลังของกองทัพกับทุกภาคส่วนในการเผชิญกับภัยคุกคามด้ านการป้องกัน
ประเทศในทุกรูปแบบ 9) เพื่อส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสันติในการอยู่ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่มประเทศอาเซียน ประชาคมโลก บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ และการดารงเกียรติภูมิของชาติ
นโยบำยควำมมั่นคง ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 นโยบายสาคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของประเทศ 3 นโยบาย คือ
1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอั นมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 2) สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ และ 3) ป้องกันและแก้ไขการก่อ
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่ วนที่ 2 นโยบายความมั่น คงแห่ งชาติ ทั่ว ไป 13 นโยบาย คือ (1) จัดระบบบริห ารจัดการ
ชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาข้ามพรมแดน (2) สร้างเสริมศักยภาพการป้องกั นและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
ข้ามชาติ (3) ปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (4) จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน (6) เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
คอร์ รั ป ชัน (7) เสริ ม สร้ างความมั่ น คงทางเทคโนโลยีส ารสนเทศและไซเบอร์ (8) รัก ษาความมั่ น คงของฐาน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อม (9) เสริม สร้างความมั่ น คงทางพลั งงานและอาหาร (10) พั ฒ นาระบบ
การเตรียมพร้อมแห่ งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ (11) เสริมสร้างและพัฒ นาศักยภาพการป้องกัน
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560)
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ประเทศ (12) พั ฒ นาระบบงานข่ า วกรองให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ (13) เสริ ม สร้ า งดุ ล ยภาพในการด าเนิ น
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
4. ทิศทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)
กรอบวิสัยทัศน์
จากสถานะของประเทศและบริบ ทการเปลี่ ย นแปลงต่ า ง ๆ ที่ ป ระเทศก าลั ง ประสบอยู่ ท าให้
การกาหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยหลักการของ
การวางแผนที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่าง
มีส่วนร่วม การพัฒ นาที่ยึ ดหลักสมดุล ยั่งยื น โดยวิสั ยทัศน์ของการพัฒ นาใน แผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้
ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ระยะยาวของประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
กำรกำหนดตำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
กาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทาขึ้น ประเทศไทย
เป็ น ประเทศรายได้สู งที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้าน การขนส่ งและโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็น แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้ำหมำย ซึ่งประกอบด้วย 5 เป้าหมาย ดังนี้
1. การหลุดพันจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ ได้แก่ 1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio Economic Security)
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 3) สถาบันทางสังคม มีความเข้มแข็ง
เป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
3. การลดความเหลื่อมล้าในสังคม ได้แก่ 1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 2) บริการ
ทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1) รักษาความ
มั่ น คงของฐานทรั พ ยากร สร้ า งสมดุ ล ระหว่ า งการอนุ รั ก ษ์ แ ละการใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งยั่ ง ยื น และเป็ น ธรรม
2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติ
และการเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ 4) เพิ่ มประสิทธิภ าพและเสริมสร้างธรรมาภิบ าลในการบริห ารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้า
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 3) มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม
ยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำฯ ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ พัฒนำคนทุกช่วงวัย เพื่อให้คนไทยเป็น
คนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคม
สูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟื้นฟูและดูแลสุขภาพเพื่อชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อ รัง การสร้าง
สภาพแวดล้ อ มและนวั ต กรรมที่ เอื้ อ ต่ อ สั ง คมสู ง วั ย มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพคนเพื่ อ เป็ น ฐานการเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกาลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพ
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การศึกษาและการเรีย นรู้ที่สอดคล้ องกับ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคม
ที่กาหนดสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของ
สถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม
2. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมลำในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้าใน
ทุกมิติเพื่อสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุน
ในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐ
อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนได้เต็ม
ตามศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมี ความใฝ่ รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้ นการเรียนรู้
เพื่ อสร้ างสั ม มนาชี พ ในพื้ น ที่ การจั ด รู ป แบบบริการสุ ขภาพและสวัส ดิ การทางสั งคมขั้น พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น และ
เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย
รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน การเพิ่มศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะนาไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้าอันจะนาไปสู่การลดความขัดแย้ง
ในสังคมไทย
3. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน ให้ความสาคัญกับ
การบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลังโดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบ เพื่อรักษาเสถียรภาพ
และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ
การลงทุ น เพื่ อต่ อ ยอดการสร้ างมูล ค่ าเพิ่ ม ของสาขาการผลิ ต และบริก ารที่ เป็ น ฐานการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
ในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งกฎระเบียบ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อม
และการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพื้นที่ โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานสาคัญ
ส าหรั บ การพัฒ นาประเทศในอนาคต เช่น อุ ตสาหกรรมแปรรูป เกษตรและอาหาร อุ ตสาหกรรมและบริการ
สร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์
การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจาภูมิภาค เป็นต้น ทั้งนี้ โดยจะให้
ความสาคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs
และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้อง
พัฒ นาปั จ จั ยพื้ น ฐานเชิงยุ ทธศาสตร์ ทั้งทุน มนุษย์ โครงสร้างพื้ นฐาน การพั ฒ นาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออานวยความสะดวกต่อการค้า การลงทุน เพื่อรองรับ
การพัฒ นาประเทศสู่การเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 5 ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการพัฒ นาที่ยั่งยืน
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่ งยืน มุ่งอนุรักษ์
ฟื้นฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ อย่างยั่งยืนและเป็ น ธรรม บริห ารจัดการน้าให้ มีประสิทธิภ าพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริห ารจัดการ
ทรัพยากรน้า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรั ดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง
ร้อยละ 20 ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพลดการใช้พลังงาน เพื่อปรับตัวไปสู่รูปแบบ
ของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับความสามารถในการ
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ป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งนี้
เพื่อวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง ให้ความสาคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒ นาศักยภาพให้ประเทศ สามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูป แบบที่จ ะเกิดขึ้น ในอนาคต โดยมีส าระครอบคลุม ดังนี้ 1) สถาบันหลั กของชาติให้ ดารงอยู่อย่างมั่น คง
เป็น จุดยึดเหนี่ยวของสังคม 2) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติและสร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม 3) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพื้นที่ 4) การบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ไขปัญหาด้านความ
มั่ น คง 5) สร้างความเชื่ อ มั่ น และพั ฒ นาความร่ว มมื อ ในกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย นและประชาคมโลก เพื่ อ รั ก ษา
ผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติภัยก่อการร้าย 6) เสริมสร้างความมั่นคง
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไชเบอร์ 7) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ง แวดล้อม และปกป้อง
รักษาผลประโยชน์ ของชาติท างทะเล 8) เสริม สร้างความมั่ นคงทางอาหารพลั งงาน และน้า โดยการกาหนด
แนวทางบริหารจัดการ 9) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องประเทศ การรักษาความสงบภายในและความ
มั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 10) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
และระบบบริห ารจั ดการภัย พิบั ติ 11) การบริห ารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้ เกิดผลในการปฏิบั ติ
ในระดับ พื้ น ที่ ได้อย่ างเป็ น รูป ธรรม พั ฒ นาระบบการติดตามประเมิ นผลอย่างเป็น ระบบและต่อเนื่ อง รวมทั้ ง
สนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพและธรรมำภิบำลในภำครัฐ เพื่อให้การบริหารจัดการ
ภาครัฐ มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม รวมทั้งประชาชนมีส่วน
ร่วม มีการกระจายอานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่ างส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น โดยมี
ประเด็ น การพั ฒ นาส าคั ญ ประกอบด้ ว ย การเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการบริห ารจั ด การภาครัฐ การปรับ ปรุงการ
ให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับ
โครงสร้ า งการบริ ห ารงานท้ อ งถิ่ น ให้ เอื้ อ ต่ อ การกระจายอ านาจที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนสาคัญ
ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ให้ประสบผลสาเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคต
ประเทศไทยปี 2577
7. ยุท ธศำสตร์ ด้ ำนกำรพั ฒ นำโครงสร้ ำงพื นฐำนและระบบโลจิสติกส์ การพัฒ นาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการพัฒ นากายภาพโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริการจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน
การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การลด
ความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบ
ราง อุตสาหกรรมซ่อมบารุงและการผลิตชื้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่ง
ระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่ราง
เป็นหลัก
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8. ยุทธศำสตร์ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อน
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพิ่มการลงทุน
วิจัยและพัฒนา และการปรั บปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒ นาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย โครงสร้าง
พื้นฐาน และการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรมเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะช่วย
ขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริ การให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ บ ริโภคที่เปลี่ ยนแปลงไป นาไปสู่ ศักยภาพการแข่งขันที่สู งขึ้น เสริมสร้างสั งคมที่มีตรรกะ
ทางความคิ ด มี ทุ น ทางปั ญ ญา เพื่ อ เป็ น รากฐานการด ารงชี วิ ต ที่ มี ค วามสุ ข ของคนไทย บริ ห ารจั ด การ
ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ มสู่ ความสมดุล อั น จะน ามาซึ่ งคุ ณ ภาพชีวิต ที่ ดีขึ้ น ของประชาชน รวมทั้ ง
เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิด
กลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขัน
ในศตวรรษหน้า โดยหลุดพ้นจากกับดับประเทศรายได้ปานกลางและก้าวสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต
9. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำค เมือง และพืนที่เศรษฐกิจ กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง
และพื้น ที่เศรษฐกิจส าคัญ ให้ สอดคล้ องกับ ทิศทางการพัฒ นาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจากัดของพื้นที่
รวมทั้ งความต้ อ งการของภาคี ก ารพั ฒ นาที่ เกี่ย วข้อ ง เพื่ อ รัก ษาฐานเศรษฐกิ จ เดิ ม ให้ เข้ม แข็ ง โดยมี คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อกระจาย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และ
ปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่และสร้างความอยู่ดีมี
สุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ 1) การพัฒนาภาค 2) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความ
เจริญในภูมิภาค 3) การพัฒ นาพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ 4) การพัฒ นาพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ และ
โครงการพัฒนาท่าเรือน้าลึกทวาย
10. ยุท ธศำสตร์ ด้ ำ นกำรต่ ำ งประเทศ ประเทศเพื่ อนบ้ ำ น และภู มิ ภ ำค กาหนดยุ ท ธศาสตร์
การต่างประเทศ ประเทศเพื่อบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานงานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งใน
เชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการดาเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐาน
ต่าง ๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาพ
อาทิ การด าเนิ น งานเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (SDGs) การประมง การค้ า มนุ ษ ย์ และอื่ น ๆ ให้ เข้ า สู่
มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและดาเนินงาน
ของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศเพื่ อ รองรั บ และสอดคล้ อ งกั บ การด าเนิ น งานตามพั น ธกรณี
ของความร่ ว มมื อ ระดั บ ภู มิ ภ าค อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็ น ต้ น
การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคและการส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการ
ด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาฯ รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือ
ในเอเซีย
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5. นโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (พลเอก ดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงศึ ก ษาธิก าร พลเอก ดาว์ พ งษ์ รั ต นสุ ว รรณ ได้ ก าหนดยุท ธศาสตร์
ตามกรอบปฏิรูปการศึกษา ให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วิสัยทัศน์
ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้าอย่าง
ทั่วถึง ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศำสตร์
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
3. ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4. ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
5. ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ระบบการบริหารจัดการ
8. สร้างโอกาสทางการศึกษา
9. พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
10. การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้ำประสงค์
1. กาลังคนมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ
2. ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีสมรรถนะตรงความต้องการของตลาดแรงงาน
ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
3. การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานสากล
4. ผู้เรียนจบแล้วมีงานทา
5. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน
6. ผู้เรียนและประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะ และพัฒนาการเหมาะสมตามวัยสามารถ
แสวงหาความรู้ได้ สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน
7. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ไทย มีค่านิยมที่ถูกต้อง
ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และมีภูมิคุ้มกัน ปลอดภัยจากยาเสพติด
8. สถานศึกษาได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบาย
การผลิตและพัฒนากาลังคน
9. สถานศึกษามีการเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
10. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
11. ระบบและกลไกการประเมินคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ
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12. สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทผ่านการรับรองมาตรฐานทางการศึกษา
13. หน่วยงานมีระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันสมัย
14. ระบบ ICT มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
อย่างครอบคลุม มีคุณภาพ รวดเร็วและทั่วถึง
15. นาระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้และบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม และกว้างขวาง
16. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทาแผนการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
17. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพทั้งระบบตามศักยภาพ
เพื่อยกระดับการประกอบวิชาชีพตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
18. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและจรรยาบรรณของวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานศึกษาและท้องถิ่น
19. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
20. มีกลไกการบริหารและการประสานงานการจัดการศึกษาส่วนกลางและในพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
21. มีนโยบาย แผน มาตรฐานและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาที่หน่วยงานปฏิบัติ
สามารถนาไปบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
22. นักเรียน นักศึกษาทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กาหนดไว้
23. ประชากรทุกกลุ่มทุกวัยได้รับโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม
24. ประชากรวัยเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค
25. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
26. ครูมีความปลอดภัย มีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
27. การบริหารจัดการเงินอุดหนุนการศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้อง
28. มีหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม
29. ได้งานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์
30. งานวิจัยและบริการวิชาการตอบสนองต่อโจทย์ปัญหาหรือความต้องการของชุมขน ท้องถิ่น
และประเทศ
31. มีนวัตกรรม องค์ความรู้ และฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการ
บริการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จุดเน้นการปฏิรูปการศึกษา รวม 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
2. ครู
3. การทดสอบการประเมิน การประกันคุณภาพ และการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
4. ผลิต พัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
5. ICT เพื่อการศึกษา
6. การบริหารจัดการ
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6. ทิศทำงแผนพัฒนำกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560-2574)
กรอบวิสัยทัศน์
ให้ความสาคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกหลักของ
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษ ย์ และรองรับการศึกษา การเรียนรู้ และความท้าทายที่เป็น
พลวัตของโลกศตวรรษที่ 21
จุดมุ่งหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ
การศึกษาเป็นเครื่องมือ/กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมือง (เป็นคนดี มีวินัย)
มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและ
การพัฒนาประเทศ (สามารถเรียนรู้ได้ตามความถนัดความสนใจ) และดารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข (มีงานทา มีอาชีพ
มีรายได้ รวมทั้งสามารถปรับตัวและดารงชีวิตในสังคมได้อย่างรู้เท่าทั นการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม
พหุวัฒนธรรมที่เป็นพลวัตรในโลกศตวรรษที่ 21)
เป้ำหมำยของแผน
1. ลดความแตกต่างในคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระหว่างสถานศึกษา
- สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนสามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพไม่ต่ากว่ามาตรฐานขั้นต่า
ที่รัฐกาหนด
- สร้างความเชี่ย วชาญและความเป็นเลิศของสถานศึกษา ในการผลิตและพัฒ นากาลั งคน
ที่สนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒ นาประเทศ รวมทั้งความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลก
ศตวรรษที่ 21
2. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- ประชากรที่อยู่ในวัยเรียนได้รับการศึกษาไม่ต่ากว่าการศึกษาภาคบังคับทุกคน
- ประชากรทั้งที่อยู่ในวัยเรียนและที่อยู่ในกาลังแรงงานได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็ม
ตามศักยภาพที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคล
3. กระจายอานาจและความรับผิดชอบไปสู่สถานศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- สถานศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน มี ศั ก ยภาพและความพร้ อ มได้ รั บ การพั ฒนาเป็ น
สถานศึกษานิติบุคคลในกากับ เพื่อความเป็นอิสระคล่องตัว และรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
4. ลดความสูญเปล่าและเพิ่มประสิทธิการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการแข่งขันอย่างเสรีรายได้
การกากับของรัฐ
- ลดบทบาทและขนาดของภาครั ฐ จากการเป็ น ผู้ จั ด การศึ ก ษาเป็ น หลั ก มาเป็ น ผู้ ก ากั บ
นโยบาย แผน มาตรฐาน ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผล
- ควบรวม เลิกสถานศึกษาที่ขาดศักยภาพและความพร้อมไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานและไม่
มีประสิทธิภ าพในการบริหารจัดการ (ต้น ทุนผลผลิตต่อหน่วยสู ง คุณภาพต่า) และให้เปลี่ยนสถานะเป็นแหล่ ง
เรียนรู้ของชุมชนตามความต้องการจาเป็น
- ยุบ /เลิกการผลิตบั ณฑิตในคณะ/สาขาวิช าที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้งควบรวม
สถาบันการศึกษาเพื่อให้มีขนาดที่เหมาะสมกับความต้องการกาลังคนในอนาคต
5. สร้างการมีส่วนร่วมในการระดมทุนและการสนองทุนเพื่อการศึกษาจากทุกภาคส่วนของสังคม
- ทรัพยากรเพื่ อการศึกษาที่เพิ่มขึ้นมาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งเป็น
ผู้ได้รับผลประโยชน์จากการศึกษา โดยเฉพาะผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
6. ผลิตและพัฒนากาลังคนที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
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- ลดการผลิตในสาขาที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด (สาขาสังคมศาสตร์) เพิ่มการผลิตในสาขาที่
สนองตอบความต้องการของตลาด (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์)
7. กรอบแนวทำงและยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
แนวทางการจั ด ท างบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ท า
งบประมาณรายจ่ า ยฯ สามารถขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละนโยบายเรื่ อ งส าคั ญ เร่ ง ด่ ว นของรั ฐ บาลได้
อย่างต่อเนื่องและได้รับผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ จึงได้กาหนดแนวทางสาคัญ ดังนี้
1. ให้ ความส าคัญ กับ การจั ดท างบประมาณในลั กษณะบู รณาการเชิงยุท ธศาสตร์ที่ ส อดคล้ อ ง
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ และเพื่อให้การดาเนินงานมีความเชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นไป
อย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ คุ้ม ค่าและไม่ซ้าซ้อนกัน ซึ่งการจัดท างบประมาณในลั กษณะบู รณาการเชิงยุทธศาสตร์
ในเบื้องต้นกาหนดไว้ 25 แผนบูรณาการ
2. ในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม
มาด าเนิ น การจั ด ท าข้ อ เสนองบประมาณรายจ่ า ยฯ เบื้ อ งต้ น (Pre-Ceiling) โดยให้ ก ระทรวง ส่ ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น จังหวัด และกลุ่มจังหวัดจัดทาข้อเสนอฯ เบื้องต้น ซึ่งจาแนกวงเงินและรายละเอียด
งบประมาณเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) แผนงานยุทธศาสตร์ 2) แผนงานพื้นฐาน 3) แผนงานบุคลากรภาครัฐ
3. ให้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่สอดคล้องกับนโยบาย
งบประมาณ วงเงิน โครงสร้างงบประมาณ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 โดยนาข้อเสนองบประมาณ ลาดับที่ 1 และ 2 มาประกอบการพิจารณา
4. ให้มีการกาหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสาเร็จ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีความชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสาคัญของรัฐบาล
ภารกิจของหน่วยงาน โดยน าข้อสังเกตของคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มาประกอบการพิจารณา
5. ให้ มี ก ารจั ด ท าแผนการปฏิ บั ติ งานและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณที่ ชั ด เจน ในขั้ น ตอน
การจัดทาคาของบประมาณ โดยพิจารณาถึงความพร้อม ขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ และแหล่งเงิน
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ และสามารถเริ่มดาเนินการได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
6. ให้มีการบูรณาการงบประมาณในมิติพื้นที่ (area) โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
อื่นบูรณาการการจัดทางบประมาณร่วมกับจังหวัด/กลุ่ มจังหวัด เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณในมิติพื้นที่มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และตาแหน่งการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่สาคัญ รวมทั้ง เป็นไป
ตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) และแผนนโยบายสาคัญของรัฐบาล
8. ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560 เพื่อให้ หน่ วยงาน
ของรัฐนาไปใช้เป็นแนวทางในการกาหนดลาดับความสาคัญของภารกิจหน่วยงานและใช้เป็นเครื่องมือในการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นการวางรากฐาน
เพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในระยะยาวต่อไปยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้กาหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์และ 1 รายการค่าดาเนินการภาครัฐ คือ
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1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาและเสริสร้างศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการเติบโตจากภายใน
5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
7. รายการค่าดาเนินการภาครัฐ
องค์ป ระกอบระดั บ แผนงาน ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน และ 1 รายการค่าดาเนินการภาครัฐ นามา
จัดทาเป็นกรอบการดาเนินงาน โดยแบ่งออกเป็น 1) แผนงานพื้นฐาน เป็นแผนงานที่ดาเนินภารกิจตามหน้าที่
ความรับ ผิดชอบเป็ นปกติป ระจาตามกฎหมายฯ โดยจาแนกตามยุทธศาสตร์ 6 ด้าน จานวน 6 แผนงาน และ
แผนงานรอง จาแนกตามโครงสร้างแผนงาน จานวน 46 แผนงานรอง 2) แผนงานยุทธศาสตร์ เป็นแผนงาน
ที่ ด าเนิ น ภารกิ จ ตามหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบที่ ได้ รั บ มอบหมายในเชิ ง นโยบายฯ โดยก าหนดให้ ก ารจั ด การ
งบประมาณเป็นลักษณะ Project based จานวน 46 แผนงาน (เป็นแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ จานวน 25
แผนงาน) 3) รายการค่าดาเนินการภาครัฐ จานวน 4 แผนงาน เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ จานวน 1
แผนงาน จาแนกตามแผนงานรอง 46 ด้าน งบกลาง 5 รายการ และค่าใช้จ่ายดาเนินการภาครัฐอื่น ๆ จานวน 3
แผนงาน
โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนที่เกี่ยวข้อง รวม 6 ยุทธศาสตร์ 1 รายการค่าดาเนินการ
ภาครัฐ ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคงและการต่างประเทศ
1.1 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
1.1.1 แผนงานรองขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.1.2 แผนงานรองป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
1.1.3 แผนงานรองส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ
1.2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ (บูรณาการ)
1.3 แผนงานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (บูรณาการ)
1.4 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (บูรณาการ)
1.5 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.1.1 แผนงานรองส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2.1.2 แผนงานรองส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
2.1.3 แผนงานรองสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
2.1.4 แผนงานรองพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
2.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ (บูรณาการ)
2.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บูรณาการ)
2.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ (บูรณาการ)
2.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (บูรณาการ)
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2.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (บูรณาการ)
2.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ (บูรณาการ)
2.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
3.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3.1.1 แผนงานรองพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
3.1.2 แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.1.3 แผนงานรองพัฒนาด้านสาธารณสุข
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย (บูรณาการ)
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (บูรณาการ)
4. ยุ ท ธศำสตร์ ด้ ำ นกำรแก้ ไ ขปั ญ หำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่ อ มล ำ และสร้ ำงกำร
เจริญเติบโตจำกภำยใน
4.1 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการเจริญเติบโต
จากภายใน
4.1.1 แผนงานรองส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
4.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง (บูรณาการ)
4.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรนำและสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่ำงยั่งยืน
5.1 แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
5.1.1 แผนงานรองบริหารจัดการขยะสิ่งแวดล้อม
5.2 แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (บูรณาการ)
5.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(บูรณาการ)
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
6.1 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6.1.1 แผนงานรองป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.2 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บูรณาการ)
6.3 แผนงานยุทธศาสตร์อานวยความสะดวกทางธุรกิจ (บูรณาการ)
6.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (บูรณาการ)
7. รำยกำรค่ำดำเนินกำรภำครัฐ
7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
7.1.1 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
7.1.2 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
7.1.3 แผนงานรองบุ ค ลากรภาครั ฐ ส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ างประเทศและรั กษา
ผลประโยชน์ของชาติ
7.1.4 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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7.1.5 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
7.1.6 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐส่งเสริมรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
7.1.7 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
7.1.8 แผนงานรองพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
7.1.9 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
7.1.10 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุข
7.1.11 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
7.1.12 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
7.1.13 แผนงานรองบุคลากรภาครัฐป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
9. ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
9.1 ผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล
กระทรวงศึกษาธิการ โดยทุกหน่ว ยงานในสั งกัดได้ร่ว มกันขับ เคลื่ อนนโยบายรัฐบาล และเร่งรัด
ดาเนินการนานโยบายสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนด ซึ่งในการขับเคลื่อนดาเนินการด้านการศึกษา
ครบรอบ 1 ปี (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2557 – 30 ธันวาคม 2558) มีความก้าวหน้าในการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
นโยบำยที่ 1 กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์
1. จั ด งำนเพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ แ ละถวำยพระพรชั ย มงคลพระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู่ หั ว
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ และสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร
2. จัดงำนเพื่อเฉลิ มพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เนื่องในโอกำส
ทรงเจริญพระชนมำยุ 5 รอบ 2 เมษำยน 2558
1) ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้ง “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ” โดยคัดเลือกครู ผู้สมควร
ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ของ 10 ประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน และติมอร์-เลสเต รวมทั้งสิ้น 11 คน
2) จัดโครงการ “ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี กระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 2” จานวน 10 รุ่น ๆ ละ
600 ทุน รวมทั้งสิ้น 6,000 ทุน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการนาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณา
นาเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
3. ขั บเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพี ยง และกำรส่งเสริ มสนั บสนุนโครงกำรอันเนื่ องมำจำก
พระรำชดำริ
1) โดยออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคการศึกษา เพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง”
2) จัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยบรรจุ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ และฝึกอบรมสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บริหาร ครู
ศึกษานิ เทศก์ มีความรู้ความเข้าใจสามารถถ่ายทอดไปสู่นั กเรียน นาไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งมีการประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพสถานศึกษาแบบอย่ างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และบริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ
สถานศึกษาพอเพียง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2556 จานวน 14,852 แห่ง
3) จั ดโครงการ “ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชด าริ ” ร่วมกับเครือข่ายเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษา 9 เครือข่าย ๆ ละ 2 ค่าย รวม 18 ค่าย จานวน 900 คน
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นโยบำยที่ 2 กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขับเคลื่อนภารกิจใน 4 ด้านที่สาคัญ คือ
1. สร้ ำงภู มิ คุ้ มกั นและป้ องกั นยำเสพติ ดในกลุ่ มเด็ กและเยำวชนในสถำนศึ กษำ สถาบั นอุ ดมศึ กษา
รวมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ
1) จัดโครงการ “TO BE NUMBER ONE” ในสถานศึกษา
2) จั ดโครงการ “การปฏิ รู ป การศึ ก ษากั บ การป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หาเหล้ า บุ ห รี่ ในนั ก เรี ย น
และผู้ปกครอง” ร่วมมือกับสานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) เครือข่าย ครูดีไม่มีอบายมุข และเครือข่ายโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า เริ่มในภาคเรียนที่
1/2558 มีโรงเรียนนาร่อง 40 แห่งทั่วประเทศ
3) จัดโครงการ “Thai Youth Initiative against Drugs” ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2558 ร่วมกับ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงการต่างประเทศ และสมาคมองค์กรพัฒนา
เอกชนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิค
2. แก้ไขปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ น้อมนำยุทธศำสตร์เข้ำใจ เข้ำถึง
และพั ฒ นำ มาใช้ ต ามแนวทางกั ล ยาณมิ ต รแบบสั น ติ วิธี ส่ งเสริ ม สั น ติ สุ ข เสริม สร้า งโอกาสทางการศึ ก ษา
เสริมสร้างขวัญกาลังใจ และช่วยเหลือเยียวยา ควบคู่กับ การพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
1) ปรับโครงสร้างและระบบการบริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
และบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) หรือ “กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า ” ณ สานักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๒ จังหวัดยะลา
2) เสริมสร้างขวัญกาลังใจ และช่วยเหลือเยียวยา โดยมอบทุนการศึกษารายปี ปัจจุบันมีทายาทผู้
ได้รับผลกระทบที่ขอรับทุน จานวน 9,821 คน จัดตั้งศูนย์ครูใต้ ที่จังหวัดยะลาและนราธิวาส เพื่อความปลอดภัย
และเป็ น การส่ งเสริมสวัสดิการและสวัส ดิภ าพครูและบุค ลากรทางการศึกษา รวมทั้งพนักงานราชการในพื้นที่
ขณะนี้มีการแต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณาการก่อสร้างศูนย์ครูใต้ และสารวจความต้องการของครูที่ประสงค์
จะเข้าพักจังหวัดยะลา จานวน 257 คน จังหวัดนราธิวาส จานวน 44 คน ติดตั้งกล้อง CCTV ในสถานศึกษาที่อยู่
ใน 3 จังหวั ดชายแดนใต้ ทั้งในโรงเรียนประถมศึกษา จานวน 1,092 แห่ง และติดตั้งให้กับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา และสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 15 และ 16 ในภาคใต้ รวม 5,944 ตัว
ดาเนิ น การปรับ ปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนและซ่อมแซมบ้านพักครู โดยใน 11 เขตพื้นที่ ใน ๕ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มีบ้านพักครู รวม 330 หลัง และมีบ้านพักในศูนย์ครูใต้ที่จังหวัดปัตตานี อีก 100 หลัง
3) ยกระดับ ความสามารถและอัจฉริยภาพทางด้านกีฬ าจัดโครงการ “สานฝั นการกีฬาสู่ ระบบ
การศึ ก ษาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ในพื้ น ที่ 4 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ” เพื่ อ สร้ า งแรงจู ง ใจให้ เกิ ด ความรั ก
ความสามัคคีโดยดาเนินการ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 1) ระยะสั้น จัดมหกรรมกีฬาระดับอาเภอทุกพื้นที่ช่วง
ปิดเทอมฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2558 2) ระยะกลาง จัดตั้งโรงเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - กีฬา
ซึ่งปัจจุบันได้ดาเนินการแล้วในภาคเรียนที่ 1/2558 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เป็นแห่งแรก ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการ
ขยายผล ณ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นแห่งที่ 2 ซึ่งจะเร่งเปิดให้ทันภาคเรียน
ที่ 2/2558 ภายในเดือนตุลาคม 2558 3) ระยะยาว จะดาเนินการต่อยอดในการรับนักเรียนที่จบการศึกษา
มาเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และมอบทุนการศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
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3. พัฒนำกำรศึกษำในพืนที่ชำยแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้ำน พืนที่ชำยฝั่งทะเลและเกำะแก่ง
โดยจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษาพื้ น ที่ ช ายแดน ชายฝั่ ง ทะเลและเกาะแก่ ง (พ.ศ.2559-2564)
ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อรองรับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2558 - 2564) และยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2556 - 2560)
4. กำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือและควำมสัมพันธ์ด้ำนกำรศึกษำกับนำนำประเทศ ให้การต้อนรับ
และหารือประเด็นความร่วมมือด้านการศึกษากับผู้แทนประเทศต่าง ๆ และเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมการประชุม
ในเวทีระดับนานาชาติ เพื่อสร้างความร่วมมือ ด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนาเสนอทิศทางการ
พัฒนาการศึกษา
นโยบำยที่ 3 กำรลดควำมเหลื่อมลำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ
ความเหลื่อมล้าในสังคมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนของประชาชน
กระทรวงศึกษาธิการจึงเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง จัดระบบฝึกอาชีพเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มโอกาส
คนพื้นที่ให้เข้าสู่อาชีพพื้นที่ จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสาหรับผู้สูงอายุ ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์กำรลดควำมเหลื่อมลำทำงกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร
คณะกรรมการอ านวยการลดความเหลื่ อ มล้ าทางการศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิก าร เห็ น ชอบ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารลดความเหลื่ อ มล้ าทางการศึ ก ษา ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พร้ อ มทั้ งตั้ งคณะอนุ ก รรมการ
ขับเคลื่อน 10 ชุด ลงไปในระดับพื้นที่ เพื่อร่วมดาเนินการภายใต้ 4 กลยุทธ์ คือ 1) ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่ มีคุณ ภาพ เสมอภาค และยุ ติธรรม 2) พัฒ นาคุณ ภาพผู้เรียนทุ กระดับ ทุกกลุ่ ม และทุกประเภท
3) พั ฒ นาระบบการพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา 4) พั ฒ นาระบบการสนั บ สนุ น การจั ดการศึ กษา
และ 3 มาตรการ คือ ประกันโอกาส ประกันคุณภาพ และประกันประสิทธิภาพ
2. จัดระบบฝึกอำชีพเชิงพืนที่เพื่อเพิ่มโอกำสคนพืนที่ให้เข้ำสู่อำชีพพืนที่ โดยดาเนินการต่าง ๆ
อาทิ จัดกระบวนการเรียนการสอนใน กศน. ตาบล ภายใต้โครงการ “หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ” จานวน 7,424 แห่ง พื้นที่
5 ภูมิภาค จัดโครงการอุดมศึกษา สร้างความรู้ สร้างอาชีพ สร้างความสุข เพื่อฝึกอาชีพระยะสั้นในพื้นที่ให้บริการ
ของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จานวน 75 กิจกรรม มีผู้สนใจบริการ 2,892 คน จัดศูนย์ฝึกอบรม
อาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จานวน 10,725 คน ในสถานศึกษา 288 แห่ง
3. พัฒนำคุณ ภำพชีวิต ของผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ สตรี และเด็ก โดยดาเนินการต่าง ๆ
อาทิ จัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อการมีงานทาของผู้ที่มีความต้องการพิเศษทางการเรียนรู้ (ออทิสติก สมาธิสั้น
แอลดี) ร่วมกับ สานักงานส่งเสริมสังคมแห่ งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) มูล นิธิเครือข่ ายครอบครัว
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยสารพัดช่าง 6 แห่ง จัดฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการดูแล
ผู้สูงอายุ วิทยาลัยชุมชนจัดการศึกษาและให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ จัดโครงการ ETV
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา นาเทคโนโลยีส ารสนเทศและเครื่องมือ ที่เหมาะสมมาพัฒนาสื่อช่วยสอนสาหรับครู
และเพื่ อ ใช้ ใ นการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยได้ ผ ลิ ต รายการโทรทั ศ น์ เพื่ อ การศึ ก ษาใน 3 วิ ช าที่ ส าคั ญ คื อ
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ รวม 54 รายการ ขยายช่องทางเลือกในการเรียนรู้ ผ่าน
สื่อรายการทางช่อง ETV ทั่วประเทศรวม 4,597 แห่ง จานวน 27 ชั่วโมง มีผู้เข้าชม รวม 172,175 คน พร้อมทั้ง
จัดทาเอกสารประกอบการรับชมรายการ 10,000 เล่ม และสาเนาสื่อ DVD จานวน 540,000 แผ่น

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560)

- 33 -

4. จัดกำรศึกษำนอกระบบให้กับทหำรกองประจำกำร โดยเริ่มจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาทหารใน
ภาคเรียนที่ 2/2557 จานวน 59,362 คน จัดมุมเรียนรู้/มุมสื่อ จานวน 274 หน่วย ติดตั้งชุดรับสัญญาณ ETV
พร้อมอุปกรณ์ ในหน่วยทหาร จานวน 192 หน่วย และจัดส่งคู่มือการดาเนินงานการจัดการศึกษา สาหรับครู
ประจากลุ่มในหน่วยทหาร/ กศน.อาเภอ/เขต จานวน 1,125 เล่ม จัดอบรมครู ร่วมกับหน่วยทหาร จานวน 4 ครั้ง/ปี
รวมทั้งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพให้ทหารกองประจาการ ก่อนปลดประจาการให้มีอาชีพอย่างน้อย 1 อาชีพ
จานวน 63 แห่ง
5. กำรด ำเนิ น งำนโครงกำร 1 อ ำเภอ 1 ทุ น รุ่ น ที่ 3 และ 4 ซึ่ ง เป็ น โครงการที่ ส ร้ า งโอกาส
ทางการศึกษาในการลดความเหลื่อมล้าทางสังคม โดยสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ปัจจุบันมีผู้รับทุนตั้งแต่รุ่นที่ 1 – 4 จานวนทั้งสิ้น 3,093 คน รุ่นที่ 3 จานวน 689 คน และรุ่นที่ 4
จานวน 568 คน และจากการศึกษาวิจัยเพื่อติดตามประเมินผลความสาเร็จ โครงการ 1 อาเภอ 1 ทุน ของคณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า เป็นโครงการที่มีประโยชน์ ช่วยลดความเหลื่อมล้าของผู้ด้อยโอกาส และผู้
ที่มีฐานะยากจนให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
นโยบำยที่ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
การจัด การศึ กษาเพื่ อสร้ างคุ ณ ภาพของคนไทยให้ ส ามารถเรียนรู้ พัฒ นาตนได้ เต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดารงชีพได้โดยมีความใฝ่รู้และมีทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สามารถดารงตนได้
อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยดาเนินงานสาคัญดังนี้
1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ ดาเนินการแก้ไขปัญหำเด็กประถม อ่ำนไม่ออก
เขี ยนไม่ ได้ กระทรวงศึก ษาธิการก าหนดนโยบายให้ “ปี 2558 เป็ น ปี แ ห่ งกำรปลอดนั กเรี ยนอ่ ำ นไม่ อ อก
เขียนไม่ได้” โดยมีเป้าหมายการพัฒนานักเรียน “เด็กจบ ป. ๑ ต้องอ่ำนออกเขียนได้ โดยต้องมีกำรประเมินผลที่
เป็นรูปธรรม” ซึ่งมีการดาเนินการสาคัญ คือ จัดทา “โครงกำรพลิกโฉมโรงเรียน ป. 1 อ่ำนออกเขียนได้ใน 1 ปี”
ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (Brain – based – Learning : BBL) โดยจัดอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมด้วย
ระบบ DLTV ให้กับผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้น
ป. 1 ทั่วประเทศ รวม 65,000 คน และเผยแพร่การอบรมผ่านทางเว็บไซต์ DLIT ไปยังครูทุกโรงเรียนทั่วประเทศ
รวม 400,000 คน รวมทั้งจั ดสรรงบประมาณส าหรับโรงเรียนแกนน า รวม 18,216,000 บาท และจัดอบรม
หลักสูตรการพัฒนาวิทยากรแกนนา (Master Trainer) ส่งเสริมให้จัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยโดยกำรแจก
ลูกสะกดคำ แจกหนังสือแบบเรียนเร็วใหม่แก่นักเรียนชั้น ป. 1 – ป. 3 ทุกคนทุกโรงเรียน แจกหนังสือคู่มือการ
สอนให้แก่ครูผู้สอน จัดทำสื่อ/นวัตกรรมกำรแก้ปัญหำกำรอ่ำนกำรเขียนภำษำไทยให้กับสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาและสถานศึก ษาทุ กโรง และได้ มี กำรติด ตำมเร่ งรั ดพั ฒ นำกำรอ่ำ นออกเขี ยนได้ ข องนั กเรี ยนเชิ ง
ประจักษ์ ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่
ละช่วงวัย เน้นการเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยดาเนินการศึกษา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางฯ และการนาหลักสูตรไปใช้ สารวจผลการ
ใช้ ห ลั ก สู ต รแกนกลางฯ ผ่ า นระบบออนไลน์ เสวนารั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น 4 ภู มิ ภ าค รั บ ฟั ง ข้ อ เสนอแนะ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ พัฒนำและขับเคลื่อนกำรจัดเรียนกำรสอนประวัติศำสตร์และหน้ำที่พลเมือง ในทุกระดับ
การศึกษา โดยมีการดาเนิ นการสาคัญ อาทิ จัดทาคู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่
พลเมือง จัดอบรมวิทยากรแกนนา ปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีคุณ ธรรม จริยธรรม นำค่ำนิย มหลักของคนไทย
12 ประกำร ไปสู่กำรปฏิ บัติ ปรั บลดเวลำเรี ยน เพิ่ ม เวลำรู้ (Moderate Class More Knowledge)
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” ให้ผู้เรียนได้ทากิจกรรมสร้างสรรค์เสริมทักษะการเรียนรู้
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นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยปรับตารางเรียนของนักเรียนชั้น ป.๑-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ และปรับกระชับหลักสูตร
เนื้อหาที่ “ต้องรู้” และ“ควรรู้”
2. กำรเสริ มสร้ ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึ กษำให้ แก่ ผู้ยำกจนหรื อด้ อยโอกำส โดยได้
ดาเนินงานที่สาคัญ ได้แก่ โครงการสนับ สนุ นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดั บอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งขณะนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ระหว่างเสนอขอทบทวนอัตราเงินอุดหนุน
รายหัวสาหรับนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษาต่าง ๆ อาทิ กองทุน
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปัจจุบั นมีผู้กู้จานวน 739,072 ราย และกองทุนเงินกู้ยืม เพื่อการศึกษาที่ผูกกับ
รายได้ในอนาคต (กรอ.) ปัจจุบัน มีผู้กู้จานวน 67,026 ราย ขยายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีระยะที่ 2
จานวน 10 รุ่น รวมทั้งสิ้น 6,000 ทุน โดยเพิ่มอัตราเงินทุนในแต่ละระดับการศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษา (ค่า
ครองชีพ) ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลาเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จานวนทุนละ 40,000 บาท/ปีการศึกษา ขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เพื่อแก้ปัญหาในโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 15,369 โรง และดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมายโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ จานวน 15,553 แห่ง เป็นต้น
3. กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ โดยจัดให้มีโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนเพื่อต้องการ
ส่งเสริมการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษารองรับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา เป็นเวลา 3 ปี
ต่อเนื่ อง (พ.ศ.2558 - 2560) ในโรงเรี ย นนาร่องจานวน 300 แห่ ง และส่ งเสริม ภาคเอกชนมีส่ วนร่วมในการ
จัดการศึกษา
4. กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ดาเนินงานที่สาคัญ ได้แก่ จัดบริการการศึกษาต่อเนื่องให้กับ
ประชาชน จานวน 363,128 คน ดาเนินโครงการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน โดยมี กศน.
ตาบล ที่ตั้ งอยู่ ในวัด จ านวน 2,093 แห่ ง จัด การศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศั ยส าหรั บผู้สู งอายุ
รวมทั้งสิ้น 321,262 คน จัดระบบฝึกอาชีพเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มโอกาสคนพื้นที่ให้เข้าสู่อาชีพพื้นที่ โดย กศน. ตาบล จานวน
7,424 แห่ง จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในโครงการ “หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ” ใน 5 ภูมิภาค มีผู้เข้ารับการอบรม
รวมทั้งสิ้น 256,329 คน เป็นต้น
5. กำรส่งเสริมกำรอำชีวศึกษำ ปรับภำพลักษณ์ และเร่งผลิตและพัฒนำกำลังคน เพื่อตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาประเทศ โดยดาเนินงานที่สาคัญ ได้แก่ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาผ่านโครงการเรียน
ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ในปีการศึกษา 2558 ขณะนี้มีผู้เรียนสนใจสมัคร เข้าร่วม
โครงการแล้วจาก 588 สถานศึกษา จานวน 30,405 คน พัฒนาผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ครูฝึกในสถาน
ประกอบการ ในด้านต่าง ๆ ดาเนินการปรับภาพลักษณ์นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาโดยจัดศูนย์อาชีวะอาสา “ตรวจรถ
พร้อมใช้ ปลอดภัยแน่นอน” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 และเทศกาลสงกรานต์ ดาเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน โครงการเตรียมความพร้อมอาชีวศึกษา จานวน 2 รุ่น ในส่วนของผลิตกาลังคนด้านอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ ได้ดาเนินโครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล โดยศึกษาจุดเด่นของประเทศต่าง ๆ
มาปรั บ ใช้ เป็ น รู ป แบบการจั ดการเรี ย นการสอนในสถานศึ กษาอาชี วศึ กษา จั ดการศึ กษาหลั กสู ตรปริ ญ ญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือ สายปฏิบัติการในสถาบันการอาชีวศึกษา ในปี พ.ศ. 2556 จานวน 9 สถาบัน รวม 16 สาขาวิชา
รวม 43 หลั กสู ตร ผลั กดั นการจั ดอาชี วศึ กษาระบบทวิ ภาคี โดยจั ดท าคู่ มื อสิ ทธิประโยชน์ ทางภาษี ให้ กั บสถาน
ประกอบการ ที่ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ลงนามความร่วมมือจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผลิตกาลังคนรองรับ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการของประเทศ โดยสถาบันการอาชีวศึกษา 18 แห่ง จับคู่กับหอการค้ากลุ่ม
จังหวัด 18 จังหวัด รวมทั้งสร้างหลักสูตรใหม่ รองรับความต้องการของประเทศพร้อมก้าวสู่ AEC สอศ. ร่วมกับหน่วยงาน
ภาคเอกชน เป็นต้น
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560)
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6. กำรผลิ ตและพั ฒ นำครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ โดยจั ด ท า (ร่ า ง) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารผลิ ต
และพั ฒ นาครู (พ.ศ. 2558-2572) ประกอบด้ว ย 5 ยุท ธศาสตร์ 1) การปฏิรูป ระบบและรูป แบบการผลิ ตครู
2) การปฏิรูประบบและรูปแบบการพัฒนาครู 3) การปฏิรูประบบการใช้ครูและระบบบริหารงานบุคคลของครู
4) การปฏิ รูป ระบบการวิจัย ของสถาบั น ผลิตและพัฒ นาครู และ 5) การสร้างกลไกการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์
ซึ่งขณะนี้ผ่านความเห็นขอบจากคณะกรรมการอานวยการปฏิรูปการศึกษาแล้ว และอยู่ระหว่างการดาเนินการ
ตามขั้นตอนของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นโยบำยที่ 6 กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ
การสร้ า งพื้ น ฐานองค์ ค วามรู้ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดกลาง
และ ขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข็งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการจึงดาเนินการ ดังนี้
1. จัดตังศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจ ปัจจุบันมีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University
Business Incubator : UBI) จานวน 72 แห่ง สามารถสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ จานวน 120 คน และเตรียม
พัฒนาเป็นบริษัทธุรกิจเต็มรูปในอนาคต (Spin off Companies) จานวน 69 คน ดาเนินโครงการพัฒนาและสร้าง
ผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตรการอบรมทักษะการประกอบอาชีพระยะสั้น
เบื้องต้น เชิงสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษาและประชาชน จานวน 2,480 คน
2. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล พัฒนำผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เข้าถึง
และใช้ระบบดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ โดยจัดโครงการบูรณาการร่วม 4 กระทรวง ประกอบด้วย โครงการต่าง ๆ
ได้ แ ก่ 1) โครงการคลั งความรู้ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การเรีย นรู้ 2) โครงการระบบข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษาเรี ย นรู้
และมีงานทา 3) โครงการบูรณาการการเรียนรู้สู่อาชีพและวิชาชีพ เป็นต้น
3. พัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำเพื่อรองรับกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพำะบริเวณ
พืนที่เขตชำยแดนและกำรจัดกำรศึกษำขันพืนฐำนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนสู่ประชำคมอำเซียน
นโยบำยที่ 7 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน
กระทรวงศึกษาธิการมีบ ทบาทส าคัญ ในการเตรียมความพร้อมด้านการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์
โดยดาเนินที่สาคัญ ดังนี้
1. เตรียมควำมพร้อมรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ซึ่งมีการดาเนินงานสาคัญต่าง ๆ ดังนี้ จัดทาแผน
ยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (Post 2015) (พ.ศ. 2558 – 2562) จัดตั้งศูนย์ส่งเสริม
อาเซี ย นศึ ก ษาในส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 1 – 13 ทั่ ว ประเทศ จั ดการประชุ มคณะกรรมการด าเนิ นการ
เพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและการดาเนินการภายหลังปี 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่ อวั นที่ 16 ธั นวาคม 2558 เพื่ อประกาศความพร้ อมของกระทรวงศึ กษาธิ การในการก้ าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน
พัฒนาทักษะการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านโครงการ และกิจกรรมสาคัญต่าง ๆ
อาทิ โครงการ “การศึกษาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” สัญจร 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร
2. ส่ งเสริ มบทบำทและพั ฒนำศั กยภำพในกำรแข่ งขั นทำงเศรษฐกิจ โดยด าเนิ นการผ่ านโครงการ
และกิจกรรมสาคัญต่าง ๆ พัฒ นาหลักสูตรตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒ นาสมรรถนะกาลังคนสายอาชีพ
ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ สร้างความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศสมาชิก
อาเซียนและประเทศอื่น ๆ พร้อมทั้งจัดทายุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา
3. ขยำยควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำ โดยจัดทายุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เพื่อใช้เป็ นกรอบแนวทางในการดาเนิ นความร่วมมือกับประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ของส านักงาน
คณะกรรมการ การอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา แลกเปลี่ยนเยาวชนในโครงการ JENESYS 2.0 ร่วมมือกับประเทศ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560)
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ญี่ ปุ่ น และจี น เพื่ อไปเรี ย นรู้ วั ฒ นธรรม และมอบทุ น การศึ กษาระดั บ มั ธยมศึ ก ษา ปี ล ะ 60 ทุ น ร่ วมมื อกั บ
กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย เป็นเวลา 6 ปี จานวน 360 ทุน แลกเปลี่ยนครู คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้านการอาชีวศึกษา
จัดค่ายลูกเสือเยาวชนไทย - มาเลเซีย และนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาไทย – มาเลเซีย
นโยบำยที่ 8 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและ
พัฒนำ และนวัตกรรม
กระทรวงศึกษาธิการให้ความสาคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรมเพื่อนาไป
สู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย โดยดาเนินการ ดังนี้ ส่งเสริมกำรวิจัยในอุดมศึกษำและกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
วิจัยแห่งชำติ พัฒนำและขยำยผลอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ สาหรับเยาวชน โดยคัดเลือก
นักเรียนเข้าโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2557 จานวน 4,430 คน
จัดกำรแข่งขันคณิตศำสตร์โอลิมปิกระหว่ำงประเทศ ครังที่ 56 ปี พ.ศ. 2558 มีผู้เข้าแข่งขันจานวน 577 คน จาก 104 ประเทศ
ผู้สังเกตการณ์จาก 4 ประเทศ คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานรวมกว่า 1,000 คน ร่วมมือด้ำนกำรวิจัย
และพั ฒ นำกั บ หน่ วยงำนต่ ำง ๆ พั ฒ นำงำนวิ จั ย ด ำเนิ น งำนในรู ป แบบ “ภำคี ส ถำบั น อุ ด มศึ กษำ/วิ จั ย
เพื่อกำรวิจัย” มีสถาบันอุดมศึกษา/วิจัย เข้าร่วมดาเนินการกับศูนย์ความเป็นเลิศทั้ง 11 ศูนย์ จานวน 23 สถาบัน
และจั ด ค่ ำ ยวิท ยำศำสตร์ เยำวชนภู มิ ภ ำคเอเชี ย (Asian Science Camp 2015 : ASC 2015) มี นั ก เรีย น
นักศึกษา ครูอาจารย์ เข้าร่วมกว่า 700 คน จาก 30 ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก
นโยบำยที่ 10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกันปรำบปรำม
กำรทุจริต และประพฤติมิชอบในภำครัฐ
กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ดังนี้
1. กำรป้องกันกำรทุจริตคอรัปชั่น ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการควบคุม
การจั ด ท าโครงการที่ มี การจั ด จ้ า งให้ เอกชนผู้ รั บ จั ด งาน (Organizer) งานโฆษณาและงานประชาสั ม พั น ธ์
ของทุกหน่ ว ยงานในสั งกัดและในกากับ ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีวงเงิน 1 ล้ านบาท หรือมีกลุ่ มเป้าหมาย
จานวนตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป ต้องเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก่อนการจัดงาน
2. จัดโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สถาบันการศึกษา และ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” โครงการ “ส่งเสริมค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ” โครงการ “สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น” โครงการ“มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิต
ไทยไม่โกง” โครงการ “โรงเรียนสุจริต” และจัดหลักสูตร “โตไป ไม่โกง”
3. จั ด ตั งศู น ย์ รั บ เรื่ อ งรำว ร้ อ งเรี ย น ร้ อ งทุ ก ข์ ใ ห้ บ ริ ก ำรประชำชน ที่ เกี่ ย วข้ อ งการศึ ก ษา
ซึ่ ง ประชาชนสามารถร้ อ งเรี ย น ร้ อ งทุ ก ข์ เรื่ อ งต่ า ง ๆ ผ่ านหลากหลายช่ อ งทาง เช่ น สายด่ ว น 1579 หรื อ
www.1579.moe.go.th ปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 2,082 เรื่อง ยุติเรื่องแล้ว 1,621 เรื่อง และอยู่ระหว่าง
การดาเนินการ 461 เรื่อง
4. จั ด หลั ก สู ต ร “โตไป ไม่ โกง” ร่ ว มมื อ กั บ คณะกรรมการต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต แห่ งชาติ (คตช.)
โดยจัดอบรมครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อม ให้เข้าใจเนื้อหา และ
การใช้สื่อการเรียนการสอนของหลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2558 จะมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร “โตไปไม่โกง”
ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ จะเริ่มดาเนินการโครงการอบรม
ครูระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนจานวน 2 รุ่น และจะจัดอบรมครูระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 - 6 ในลาดับต่อไป
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5. จัดโครงกำรฝึกอบรมผู้อบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือและลูกเสือ “ช่อสะอำด” ร่วมกับสานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี
ให้มีความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และสนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ
เนตรนารี นาความรู้ แนวคิด ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตไปใช้ในชีวิตประจาวัน
9.2 ผลกำรดำเนินกำรตำมข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการได้ขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการศึกษาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยในช่วงระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2557- 30 ธันวาคม 2558 มีการดาเนินงานสาคัญ ดังนี้
1. ด้ำนกำรศึกษำ
1) ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาดูแลให้ความช่วยเหลือบุตรธิดาของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถศึกษาต่อจนจบหลักสูตรการศึกษาและมีโอกาสในการทางานที่
ดีด้วยโดยมีการดาเนินการ คือ จัดสรรทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องให้กับผู้ได้รับผลกระทบตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง
ปริญญาตรีโดยปีงบประมาณ 2558 มีจานวนทั้งสิ้น 9,821 ราย และช่วยเหลือบรรจุทายาทของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เข้ารับราชการทดแทนจานวน 1 คน
ตามระเบียบหลักเกณฑ์ของการช่วยเหลือ
2) ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานน าข้ อมู ล ในพระราชดาริต่ างๆ แนวคิด เกษตรทฤษฎี ใหม่ ป รัช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น ต้น เผยแพร่ ต่ อสาธารณชนในสื่ อต่ างๆ ทั้ งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษโดยเฉพาะทาง
สื่อออนไลน์โดยมีการดาเนินการคือ จัดทาเอกสารชุดตัวอย่างหน่วยการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลัก ษณะ
อยู่อย่างพอเพียงในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดทา
Banner “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา” ภาคภาษาไทยเผยแพร่หน้าเว็บไซต์กระทรวงสาหรับ
สื่ อภาคภาษาอั งกฤษอยู่ ร ะหว่างน าเข้าหารือในการประชุม คณะทางานขั บ เคลื่ อนหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงภาคการศึกษา
3) ให้ห้องสมุดของสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลในข้อ 2 ข้างต้น เพื่อเป็นแหล่งความรู้ในสถานศึกษา
โดยดาเนินการส่งเสริมให้มีสถานศึกษาพอเพียงในทุกสังกัดทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการจานวน 14,582 แห่ง จัดทา
ยุท ธศาสตร์ส่ งเสริ มให้ มีส ถานศึกษาพอเพี ยงเพิ่ มขึ้นและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงภาคการศึกษาจานวน 47 แห่ง เพื่อพัฒนางานให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
4) ให้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีเวลาว่างกับครอบครัวมากขึ้น ลด
ชั่วโมงเรียน สอนให้ มีก ารคิดวิเคราะห์ให้ มีความต่อเนื่อง และผลิตบุคลากรที่มีคุณ ภาพเหมือนดังเช่นโรงเรียน
กาเนิดวิทย์ที่มีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป โดยกระทรวงศึกษาธิการได้
ดาเนินการสนับสนุนนโยบายเตรียมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ดังนี้ 1) ส่งเสริมให้มีเวลาว่างกับครอบครัวมากขึ้น
ลดชั่วโมงเรียน สอนให้มีการคิดวิเคราะห์ให้มีความต่อเนื่องหลังเลิกเรียน 14.00 น. 2) จัดกิจกรรม "คืนความสุขให้
เธอ...เยาวชน : สร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์" 3) ผลิตและเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์แนะนาศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา 4) จัดกิจ กรรมเสริมสร้างนิ สั ยรักการอ่าน 5) สร้างโอกาสทางการศึกษาผ่านรายการโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา (ETV) 6) การพัฒนาการศึกษาเด็กและเยาวชนของกลุ่มงานโรงเรียนอาชีวศึกษา 7) ส่งเสริมกิจกรรม
ครอบครัวสุขสันต์ 8) อบรมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 9) อบรมการใช้
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบบูรณาการ
5) ให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมการเรียนสายวิชาชีพในพื้นที่รองรับ AEC สร้างแรงงานไทย
ให้มีทักษะภาษาต่างประเทศ และเป็นแรงงานฝีมือระดับหัวหน้างานโดยให้โรงเรียนเน้นสอนภาษาอังกฤษ โดย
กระทรวงศึกษาธิการได้ดาเนิ น การส่ งเสริมการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ กับ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560)

- 38 -

ผู้เรียนทั้งในระบบและนอกระบบรองรับการเข้าสู่ AEC ดังนี้ 1) ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัด กศน. จัดการเรียนการ
สอนภาษา ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเพื่อนบ้านในอาเซียนเพิ่มอีก 1 ภาษา เช่น ภาษาพม่า เขมร
ลาว เวียดนาม มลายู เป็นต้น 2) จัดผลิตรายการวิทยุเพื่อการศึกษาภาษาอาเซียน ได้แก่ เวียดนาม พม่า อินโดนีเซีย
กัมพู ช า รวมทั้งภาษาจี น เกาหลี ญี่ ปุ่ น และอั งกฤษ รายการนิ ท านอาเซียน รายการโลกกว้างทางการศึ กษา
ส่ ง เสริ ม ความรู้ เกี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย น สื่ อ การศึ ก ษาเพื่ อ คนพิ ก ารเกี่ ย วกั บ อาเซี ย น และผลิ ต เอกสาร
ประกอบการรับชมรายการส่งเสริมอาชีพ 3) จัดอบรมทางไกลในหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 4) พัฒนาและผลิตสื่อชุดการเรียนทางไกล หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในประชาคม
อาเซียน 2,500 ชุด ให้สถานศึกษา 5) จัดและผลิตรายการวิทยุเพื่อการศึกษา ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
รวม 413 รายการ และผลิตเอกสารประกอบการรับฟังรายการวิทยุเพื่อการศึกษาส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน รวม 500 เล่ม และผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รวม 174 รายการ
6) ส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาอั งกฤษให้ กั บครู และบุ คลากรทางการศึ กษาของสถานศึ กษาเอกชนประเภท
อาชีวศึกษา ในปีงบประมาณ 2558 7) ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และบุคลากรในสังกัด สพฐ. 8) ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด สอศ.
6) ให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ
ไทย โดยให้กาหนดไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนและให้มีการเขียนประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้เห็นความแตกต่าง
ของไทยที่ผ่านมามีการกาหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ให้ชัดเจน (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) ถึงแม้จะเน้นการพัฒนาเยาวชน
ในด้านวิทยาศาสตร์ก็ขอไม่ให้ลืมความเป็นมาและประวัติศาสตร์ชาติไทย
2. ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
1) ให้ ทุกส่วนราชการนาข้อเสนอแนะจากการอภิปรายของ สนช. ไปพิจารณาดาเนินการ
โดยเฉพาะประเด็นเร่งด่วนที่รัฐบาลมุ่งขับเคลื่อนให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมในระยะเวลาอันใกล้ เช่น การแก้ไขปัญหา
ที่ทากิน การปฏิรูประบบการศึกษา การลดความเหลื่อมล้าในสังคม การกากับดูแลระดับราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
โดยดาเนินการมอบหมายให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลรับผิดชอบภาพรวม
ของการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบและได้เตรียมดาเนินการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพควบคู่ไปกับ
การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
2) ให้ ทุกส่ วนราชการจัดระบบประชาสั มพันธ์เพื่อสร้ างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การดาเนิ น งานตามนโยบายรัฐ บาลโดยเน้ นการประชาสัมพั นธ์เรื่องที่ดาเนิ นแล้ว มีผ ลสั มฤทธิ์และระมัดระวัง
การประชาสั ม พั น ธ์ เรื่ อ งที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การและทิ ศ ทางการด าเนิ น งานของรั ฐ บาลโดยมี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการจัดทาวารสารกระทรวงศึกษาธิการ
(MOE Journal) เพื่อการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลนโยบายสู่หน่วยงานทางการศึกษาและ
สาธารณชนทั่ว ไปโดยขณะนี้ ได้ ป ระชาสั ม พั นธ์ข้อมู ล การดาเนิน งานตามนโยบายรัฐ บาลบนหน้ าเว็บ ไซต์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
3) ให้ ศธ. เร่งดาเนินการจัดตั้งสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมใน
ทุก ภูมิ ภ าคโดยเร็ ว โดยให้ พิ จ ารณาก าหนดคุณ สมบั ติข องผู้ ที่ จะเข้ารับ การศึ กษาในแต่ล ะสาขาวิช าให้ มี ความ
เหมาะสมกับลักษณะกีฬาด้วยทั้งนี้เป็นไปตามมติ คสช. ที่ให้ ศธ. พิจารณาหาแนวทางการส่งเสริมและยกระดับ
สถาบันการศึกษาทางด้านวิชาชีพโดยการดาเนินการขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการกาหนดแนวทางการดาเนินการจัดตั้งสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมตาม
ข้อสั่งการ อาทิ ข้อมูลสถานศึกษาเฉพาะด้านกีฬาที่ดาเนินการในปัจจุบันแนวทางการดาเนินงานปัญหาอุปสรรค
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เป็นต้น โดยคาดว่าจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินการจัดตั้งสถานศึกษาฯภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2557
4) ให้ทุกส่วนราชการเร่งเสนอกฎหมายที่มีความจาเป็นเร่งด่วนโดยเร็วและให้เร่งรัดจัดกลุ่ ม
กฎหมายโดยแบ่ งออกเป็ น กฎหมายที่ล้ าสมั ย กฎหมายที่ล ดความเหลื่ อมล้ าของสั งคมหรือให้ สั งคมดีขึ้ นและ
กฎหมายเกี่ยวกับการค้าการลงทุนหรือการอนุมัติการตามหนังสือสัญญาระหว่างประเทศโดยจัดทาเป็นตารางและ
กาหนดกรอบระยะเวลาแต่ ล ะขั้น ตอนให้ ชัด เจนเพื่ อใช้เป็ น กรอบแนวทางในการปฏิ บั ติ แล้ ว ส่ งให้ สคก. เพื่ อ
รวบรวมเสนอ ครม. ทั้งนี้กฎหมายเร่งด่วนหรือกฎหมายที่มีลักษณะพิเศษที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณานาน เช่น
ภาษีมรดกให้บังคับใช้ก่อนไตรมาสที่ 3 โดยได้ดาเนินการร่างกฎหมายใหม่ที่นาเสนอสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อเตรียมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจานวน 2 ฉบับประกอบด้วยร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้าง
คุณภาพการเรียนรู้ พ.ศ... และร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ.... ร่างกฎหมายที่ใหม่อยู่
ระหว่างเตรีย มการเสนอต่อสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจานวน 16 ฉบับและร่างกฎหมายใหม่ที่อยู่ระหว่าง
การศึกษายกร่างจานวน 27 ฉบับ
5) ให้ ทุกส่วนราชการเร่งดาเนินโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงให้ เกิดเป็น
รูปธรรมโดยเร็วเพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน เช่น การจัดหารถเมล์ NGV ใหม่, โรงงานกาจัดขยะ
เป็นต้น โดยมีการมอบหมายทุกหน่วยงานในสังกัดเสนอกิจกรรมของขวัญหน่วยงานละ 1 เรื่องเพื่อร่วมกันพิจารณา
ในเดือนพฤศจิกายน 2557
6) การดาเนินการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ทุกกระทรวงร่วมกันกาหนดกิจกรรมที่จะ
ส่ งเสริ มการด าเนิ นการพั ฒนาเขตเศรษฐกิ จพิ เศษ โดยในส่ ว นกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ด าเนิ น งานส าคั ญ ดั ง นี้
จัดการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใน 5 พื้นที่ชายแดน สร้างหลักสูตรใหม่ รองรับความต้องการ
ของประเทศพร้อมก้าวสู่ AEC โดยร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน จัดทาหลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อรองรับความต้องการ
กาลังคน อาทิ หลักสูตร ปวส. สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมน้ามันและพลังงาน สอนนาร่อง
ใน ๕ วิทยาลัย จัดให้มีโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เมื่อจบการศึกษา
จะได้ รั บ 2 วุ ฒิ รวมทั้ งให้ กระทรวงศึ กษาธิ การและกระทรวงแรงงาน เร่ งเตรียมก าลั งคนรองรั บตลาดแรงงาน ดั งนี้
1) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น ด้านการท่องเที่ยว ภาษามัคคุเทศก์ เป็นต้น 2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการ
ลงทุน เช่น วิศวกรรม ระบบขนส่งทางราง เป็นต้น 3) การผลิตแรงงาน ให้เร่งดาเนินการและต้องผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพ
ให้เร็ว โดยเฉพาะในสาขาที่ขาดแคลนและมีงานรองรับ ให้เริ่มดาเนินการทันทีซึ่งอาจทาโครงการพัฒนาต่อยอด โดยนาบุคลากร
ที่ยั งไม่ มีงานทามาเข้ารั บการฝึ กอบรมเพิ่มเติม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ดาเนิ นการจัดการเรียนการสอนด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบ เปิดสอน
อาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษ 147 แห่ง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ระดับ ปวช.) 39 สาขา 145 ห้องเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ระดับ ปวส.) 31 สาขา 71 ห้องเรียน พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อ
รองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีขนส่งระบบราง และจัดการศึกษาอาชีวศึกษาทวิภาคี ได้แก่ การลงนามความ
ร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีกับบริษัทซีเมนส์ จากัด ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาทวิภาคี เป็นต้น จัดทา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลการ
เรี ย นรู้ (Learning Outcomes) ของผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ ทั้ ง ในระดั บ หลั ก สู ต รและสาขาวิ ช า ส่ ง เสริ ม การจั ด
การศึกษาเชิงบูรณาการ การเรียนรู้กับการทางาน (Work Integrated Learning: WIL)
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9.3 กำรดำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี
1) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 เห็นชอบให้เสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ... ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งสภานิติบัญญัติ
แห่ งชาติ ได้ ผ่ านความเห็ นชอบพระราชบั ญญั ติ สถาบั นวิ ทยาลั ยชุ มชน พ.ศ. 2558 และประกาศใช้ ในราชกิ จจานุ เบกษา
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
2) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 มติอนุมัติการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา
ก่อหนี้ผูกพันโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556-2560
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กระทรวงศึกษาธิการจากวงเงินรวม 2,164,000,000 บาท เป็นวงเงินรวม 3,001,329,600
บาท และขยายระยะเวลาก่อหนี้ ผู กพั น ข้ามปี งบประมาณรายการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พ ร้อมระบบ
สาธารณู ป การจากเดิมปี งบประมาณ พ.ศ.2557-2560 เป็นปี งบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 โดยใช้เงินรายได้
สมทบตามสัดส่วนที่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณตามความเห็นของสานักงบประมาณโดยได้ดาเนินการปรับ
รูป แบบรายการก่อสร้าง (BOQ) พร้อมกาหนดราคากลางทั้งสองอาคารกาหนดขอบเขตของงานอาคาร (TOR)
กาหนดขอบเขตงานค่าควบคุมงาน (TOR) และเตรียมความพร้อมการเข้ากระบวนการประกวดราคาของทั้งสอง
อาคารเรียบร้อยแล้วรวมทั้งได้เตรียมความพร้อมของสถานที่เรียบร้อยแล้ว
10. อำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยของกระทรวงศึกษำธิกำร
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิก าร พ.ศ. 2546 มาตรา 5 ก าหนดให้
กระทรวงศึกษาธิการมีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 31 ระบุ “กระทรวงมีอานาจหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและกากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กาหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และ
การกีฬาเพื่อการศึกษา รวมทั้งติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย
กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกระทรวง หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง”
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ส่วนที่ 2
สำระสำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ของกระทรวงศึกษำธิกำร
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลบริบทที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกาหนดกรอบแนวคิด
ส าหรั บ การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารฉบั บ นี้
มี ข้ อ มู ล ส าคั ญ ประกอบด้ ว ย 1) นโยบายของรั ฐ บาล (พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี )
2) (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 3) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564
4) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) 5) นโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) 6) ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2574)
7) กรอบแนวทางและยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560
8) ยุ ทธศาสตร์ การจัด สรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 9) ผลการดาเนิ นงานส าคั ญ
ของกระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านมา 10) อานาจหน้าที่ตามกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผลการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลและการระดมความคิดเห็น โดยเฉพาะการจัดทาเป้าประสงค์หลักและตัวชี้วัดที่สอดคล้อง ได้จัดทา
เป็น สาระสาคัญ เพื่อการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ
มีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์
ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้าอย่างทั่วถึง
ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศำสตร์
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้อง กับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
3. ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4. ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
5. ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ระบบการบริหารจัดการ
8. สร้างโอกาสทางการศึกษา
9. พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
10. การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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เป้ำประสงค์หลัก
1. กาลังคนมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ
2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน
3. การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษามีความทั่วถึง เป็นธรรม สอดคล้องกับความต้องการ จาเป็น และ
นโยบายการผลิตและพัฒนากาลังคนรองรับการพัฒนาประเทศ
4. การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
5. ระบบ ICT มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการที่มี
คุณภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา และท้องถิ่น
7. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
8. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยได้รับโอกาสในการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เสมอภาค
และเป็นธรรม
9. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
10. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะหรือเชิงพาณิชย์
ตัวชีวัดและค่ำเป้ำหมำย
ตัวชีวัด
1. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ

ค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละ 80

2. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา
(ปวช. 1 ต่อ ม.4)

45:55

3. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าศึกษาในสาขา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เปรียบเทียบ
กับเป้าหมายการดาเนินงาน

ร้อยละ 80

4. ระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้ติดตามผู้เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนาด้านการค้า
และการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ในระดับมากขึ้นไป

ร้อยละ 75

5. ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา

ร้อยละ 100

6. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net/ V-Net/ N-Net) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 (ยกเว้น
วิชาภาษาอังกฤษ
ร้อยละ 2)
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ตัวชีวัด
7. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงาน
- อายุ 15-39 ปี
- อายุ 40-59 ปี
- อายุ 15-59 ปี

ค่ำเป้ำหมำย

8. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายการดาเนินงาน

ร้อยละ 80

9. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ร้อยละ 100

10. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาของ IMD ดีขึ้น
จากปี 2559

ดีขึ้น 2 อันดับ

(10.9) ปี
(7.6) ปี
(9.2) ปี

11. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดทาบัญชีการศึกษาที่ถูกต้อง ตรวจสอบได้เปิดเผย
ต่อสาธารณชน

ร้อยละ 80

12. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรสอดคล้องกับนโยบายการผลิตและ
พัฒนากาลังคน

ร้อยละ 10

13. ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินและได้รับการรับรองจาก สมศ. มี
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป
- สถานศึกษาระดับปฐมวัย (97)
- สถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (ประถมและมัธยม) (87)
- สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา (95)
- สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (97)
- สถานศึกษาสังกัดสานักงาน กศน. (100)

ร้อยละ 97
ร้อยละ 87
ร้อยละ 95
ร้อยละ 97
ร้อยละ 100

14. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกสังกัด ได้รับการประเมิน
ความสามารถพื้นฐานด้วยเครื่องมือมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ ตามแนว PISA Like

ร้อยละ 100

15.ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.๖ ที่ได้รับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-Net) วิชาภาษาไทยในรูปแบบข้อสอบอัตนัย

ร้อยละ 100

16. จานวนหน่วยงานและสถานศึกษาที่สามารถลดความซ้าซ้อนและประหยัด
งบประมาณในการเช่าสายสัญญาณ

3,000 แห่ง
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ตัวชีวัด
17. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ DLTV และ DLIT มีผล
การเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น

ค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละ 60

18. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทุกระดับทุกสังกัด ได้รับการบันทึกข้อมูลลงในบัตร
Smart Card

1,000,000คน

19. ร้อยละของนักศึกษาโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้รับบรรจุเป็นข้าราชการครู
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ร้อยละ 100

20. ร้อยละของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ เปรียบเทียบกับเป้าหมายการดาเนินงาน

ร้อยละ 80

21. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ
แก้ไขปัญหาหนี้สินครู ยกย่องเชิดชูเกียรติ และความก้าวหน้าในวิชาชีพ เปรียบเทียบ
กับเป้าหมายการดาเนินงาน

ร้อยละ 80

22. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
ที่กาหนด สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
- ภาพรวม
- งบประจา
- งบลงทุน
23. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
24.ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
25. อัตราการเรียนต่อของผู้เรียน
- มัธยมศึกษาปีที่ 1
- มัธยมศึกษาปีที่ 4 / ปวช. 1
- ปวส.
- ปริญญาตรี
26. ร้อยละผู้จบหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษานอกระบบสามารถนาความรู้ความเข้าใจ
ไปใช้ได้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร/กิจกรรมที่กาหนด

ร้อยละ 96
ร้อยละ 98
ร้อยละ 87
ระดับ 5
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
ร้อยละ 90
ร้อยละ 25
ร้อยละ 75
ร้อยละ 80
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ตัวชีวัด
27. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยมีความรู้ความเข้าใจ เจตคติ ทักษะตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม
ที่กาหนด

ค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละ 80

28. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาหลักทุกช่วงชั้น สูงขึ้นและได้ตามมาตรฐานของ
ประเทศ

ร้อยละ 2

29. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพและทักษะภาษาที่จาเป็นต่อการเรียนรู้หรือทักษะอาชีพ เพื่อการมีงาน
ทาหรือนาไปประกอบอาชีพ หรือมีรายได้เพิ่มขึ้น เปรียบเทียบกับเป้าหมายการ
ดาเนินงาน

ร้อยละ 80

30. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความสมานฉันท์ในสังคม เกิด
ความสันติสุขและภาคภูมิใจในความเป็นไทย เปรียบเทียบกับเป้าหมายการดาเนินงาน

ร้อยละ 80

31. จานวนงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม
ที่นาไปใช้ประโยชน์/อ้างอิง/เป็นที่ยอมรับ
- เชิงสาธารณะ/เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
- เชิงพาณิชย์
- ส่งเสริมสุขภาพ/การรักษาพยาบาล
32. จานวนครู คณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ
ด้านการวิจัย

3,000 เรื่อง

2,000 คน
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