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นโยบายที่ ๒
การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

---------------------------กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานสาคัญหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมขับเคลื่อนงานตามนโยบายด้านการรรักษา
ความมั่ นคงของรั ฐ และการต่ างประเทศสู่ การปฏิ บั ติ ให้ มี ประสิ ทธิ ภาพ เกิ ดผลอย่ างเป็ นรู ปธรรมโดยเฉพาะ
การดาเนิ นงานด้านการป้ องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศพื้นบ้าน พื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง
การส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
1. ส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
 พัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง” ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา” โดยประกาศสถานศึกษาพอเพียง จานวน 41 แห่ง ทั่วประเทศ ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” เพื่อทาหน้าที่เป็นแกนนาในการขับเคลื่อนขยายผลเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษาทั่วประเทศต่อไป
 ขั บเคลื่ อนศู นย์ เรี ยนรู้ ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงและเกษตรทฤษฏี ใหม่ ประจ าต าบล
จานวน 7,424 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สานักงาน กศน. และ กอ.รมน.
 จั ดพิ ธี มอบเกี ยรติ บั ตรแก่ สถานศึ กษาพอเพี ยง และป้ ายศู นย์ การเรี ยนรู้ ตามหลั กปรั ชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้ านการศึกษา ประจาปี 2560 โดยมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา จานวน 84 แห่ง และมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาพอเพียง จานวน 2,670 แห่งทั่วประเทศ
๒. การดาเนินงานด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
มีโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ จานวน 12 โครงการ ซึ่งมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ อาทิเช่น
จัดประชุมประสานแผนเพื่อขับเคลื่อนงานการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2560
มีผู้เข้าร่วม 240 คน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560 มีผู้เข้าร่วม 230 คน อบรมบุคลากรเพื่อเป็นวิทยากรและผู้ประเมินใน
สถานศึกษาเอกชน โครงการห้องเรียนสีขาว และโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
จานวน 208 คน จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. และเกียรติบัตร ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งมีสถานศึกษารับโล่เชิดชูเกียรติ จานวน 1,116 แห่ง และมีผู้เข้ารับเกียรติ
บัตร จานวน 2,561 คน อบรมครู อาจารย์ ในสถานศึกษานาร่อง เพื่อการใช้คู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการ
ดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา จานวน 3 รุ่น รวมทั้งหมด 436 คน
๓. แก้ ไขปั ญหาการใช้ ความรุ นแรงในจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ จั งหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นพื้ นที่ ที่ มี
ความสาคัญทางด้านเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และความมั่นคง มีอัตลักษณ์ทางด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แตกต่างจากภูมิภาคอื่นของประเทศ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงต้องคานึงถึงความลงตัวและสอดคล้องกับอัตลักษณ์
ดั งกล่ าว เพื่ อสนองตอบต่ อความต้ องการตามวิ ถี ชี วิ ตของประชาชนในพื้ นที่ และบริ บทของการพั ฒนาประเทศ
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้พื้นที่ 44 อาเภอ ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล
และสงขลา (4 อาเภอ คือ เทพา จะนะ นาทวี และสะบ้าย้อย) เป็นการจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยมี ศู น ย์ ป ระสานงานและบริ ห ารการศึ กษาจั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) หรื อ
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กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานเชื่อมโยงและบูรณาการงานต่างๆที่เกี่ ยวข้องกับการศึกษา
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและประชาชน
ซึ่งสถาบันและสถานศึกษาในพื้นที่มีจานวนทั้งสิ้น 5,747 แห่ง ผู้เรียน 946,746 คน และครูผู้สอน 75,744 คน
 ศูนย์พั ฒนาบุ คลากรจั งหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดตั้งศูนย์ พั ฒนาบุ คลากรจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เป็นแนวคิดริเริ่มของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ที่ต้องการให้
เป็นสถานที่ในการฝึกอบรม จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งใช้เป็นพื้นที่
ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการปฏิบัติงาน และฟื้นฟูสภาพจิตใจ เสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเพื่ออานวยความสะดวกข้าราชการ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ในกรณีพัก
แรมเป็ นคณะ หรื อการจั ดกิ จกรรมในพื้ นที่ เช่ น อบรม กี ฬา ซึ่ งทุ กหน่ วยงานราชการและองค์ กรหลั กของ
กระทรวงศึกษาธิการ สามารถใช้ประโยชน์จากสถานที่ดังกล่าวได้ ได้มอบให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(สอศ.) เป็ นหน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบหลั กในการน าเสนอและด าเนิ นการโครงการสนั บสนุ นการจั ดตั้ ง โดยจะเป็ น
การปรับปรุงสถานที่เดิมของสถาบั นพัฒนา กศน. ภาคใต้ ซึ่งชารุ ดทรุดโทรมให้เป็นอาคารรับรอง 1 หลัง รวมทั้ง
ปรั บปรุ งอาคารเดิ มให้ เป็ นที่ พั กจ านวน 8 หลั ง รองรั บผู้ เข้ าพั กได้ 180 คนต่ อวั น และก่ อสร้ างหอประชุ ม
อเนกประสงค์ พื้นที่ ใช้สอย 800 ตารางเมตร ตั้ งอยู่ในพื้ นที่สถาบั นพั ฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) ภาคใต้ ตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ คาดว่าหลังจากเปิดให้บริการเต็ม
รูปแบบภายในประมาณเดือนมิถุนายน 2561
 ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้การอุดหนุน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น (1) ให้เงินเพิ่มพิเศษค่าจ้างในการพัฒนาการศึกษาแก่ครูโรงเรียน
เอกชนในระบบ จานวน 306 โรง ครู 8,859 คนๆ ละ 2,500 บาท/เดือน และ (2) ให้การสนับสนุนเป็นเงินอุดหนุน
แก่ข้าราชการ จานวน 175 คน และพนักงานราชการ จานวน 498 คน รวมทั้งสิ้น 673 คน (๓)สนับสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่เสี่ยงภัย (๔) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจา
มัสยิด (ตาดีกา) ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 2,097 ศูนย์ และค่าตอบแทนผู้สอน 12,082 คน
 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิ จ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เพื่อดาเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนามิติเศรษฐกิจมาเป็นแนวทาง
หลักสร้างโอกาสสาคัญในพื้นที่ชายแดนภาคใต้และเศรษฐกิจของประเทศ ก่อให้เกิดผลต่อเนื่องไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ สร้างโอกาสและการเข้าถึงโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเท่าเทียม
การจั ดตั้งศูนย์ ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลั งคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิ จ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นกลไกที่สาคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา
ภายในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถจัดการศึกษาแบบบูรณา
การร่วมกันกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในแนวทางกลไกประชารัฐ ตามนโยบาย
ของรัฐบาล
ทั้ งนี้ ศู นย์ ประสานงานระดั บภาคดั งกล่ าว เป็ นศู นย์ ประสานงานการผลิ ตและพั ฒนาก าลั งคน
อาชีวศึกษา จัดตั้งโดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถือเป็นศูนย์ระดับภาคแห่งที่ 2 ต่อจากศูนย์
ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC TVET Career
Center) ซึ่งจัดตั้งมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 โดยเป็นศูนย์ระดับภาค 1 ศูนย์ ที่จังหวัดชลบุรี และศูนย์ระดับ
๒

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ ๔
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕60 – 31 ตุลาคม 2560)
กระทรวงศึกษาธิการ
จังหวัดในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุ รี ระยอง และฉะเชิงเทรา แต่ยุทธศาสตร์การผลิ ตและพัฒนากาลังคนในพื้นที่
ระเบี ยงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะแตกต่างจากพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ซึ่งรองรับการเป็นเมืองต้นแบบ
“สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
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