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นโยบายที่ 3
การลดความเหลื่อมลาของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ

---------------------------ความเหลื่ อมล้ าในสั งคมเป็ นอีกสาเหตุ หนึ่ งของปั ญหาความขัดแย้งและความเดือนร้ อนของประชาชน
กระทรวงศึกษาธิการ จึงเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่งคง จัดระบบฝึกอาชีพเชิงพืนที่เพื่อเพิ่มโอกาส
คนพืนที่ให้เข้าสู่อาชีพพืนที่ จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส้าหรับผู้สูงอายุ ดังนี
1. การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
1.1 จัดทาแผนการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยสาระส้าคัญ
ของแผนมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อให้คนพิการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาส้าหรับคนพิการอย่างทั่วถึง ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนพิการ
เรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต อย่ า งมี ค วามสุ ข มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ด้ ว ยวิ ถี พ อเพี ย ง” ประกอบด้ ว ยยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก
๘ ยุทธศาสตร์
1.2 ส่ งเสริ มให้ โ รงเรี ยนเอกชนที่ จั ดการศึ กษาส าหรั บนั กเรี ยนพิ การ สามารถจั ดการศึ กษา
ได้อย่ างมีคุณภาพและนั กเรียนพิการได้รั บโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสม
อย่ างเต็ มศักยภาพ มี โรงเรี ยนเอกชนที่จั ดการศึกษาส้ าหรั บนั กเรียนพิ การได้รับการพัฒนา จ้ านวน ๔๔๖ แห่ ง
โดยด้าเนินการ ดังนี
๑) พัฒนาระบบกรองนักเรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษในโรงเรียนเอกชน
๒) พั ฒ นาครู ผู้ ส อนนั กเรี ยนพิ การให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ แนวทางการสร้ างงานและอาชี พ
ส้าหรับนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน และพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและเทคนิคการดูแลเด็ กที่มี
ความต้องการจ้าเป็นพิเศษให้กับครูที่สอนนักเรียนพิการ
๓) จั ดพิ มพ์ คู ปองการศึ กษาส้ าหรั บการอุ ดหนุ นสิ่ งอ้ านวยความสะดวก สื่ อ บริ การ และ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาของนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน
2. การจั ดหลั กสู ตรการดู แลผู้ สู งอายุ จั ดหลั กสู ตรระยะสั นที่ เป็ นไปตามความต้ องการของผู้ สู งอายุ
อย่างหลากหลาย ทังหลักสูตรอาชีพระยะสัน หลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะกับช่วงวัย โดยใน๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
มีผู้ สู งอายุ เข้ารั บการเรี ยนรู้ จ้านวน ๑๔,๐๘๕ คนขณะเดี ยวกันยั งได้จัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สู งอายุให้กั บ
ประชาชนเพื่อดูแลผู้ สู งอายุ ในชุมชน สร้ างงานสร้างอาชี พ และสนั บสนุนระบบดูแลผู้ สู งอายุ โดยจัดหลั กสู ตร
๗๐ ชั่วโมง และ ๔๒๐ ชั่วโมงโดยมีผู้เข้ารับการอบรมจ้านวน ๖,๔๒๐ คน
3. จัดระบบการฝึกอาชีพเชิงพืนที่เพื่อเพิ่มโอกาสคนพืนที่ให้เข้าสู่อาชีพพืนที่
3.1 การพัฒนาทักษะอาชีพและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการและครอบครัว ประกอบด้วย
กิจกรรม 1) การพัฒนาทักษะชีวิต โดยเสริมสร้างความสามารถในการดูแลร่างกายตัวเอง 2) การพัฒนาทักษะอาชีพ
โดยการท้าเกษตรกรรมในครัวเรือน เปิดร้านขายของในบ้าน ขายอาหาร การท้าคอมพิวเตอร์กราฟิกการประดิษฐ์
กระเป๋าจากเส้นพลาสติก ดอกไม้ประดิษฐ์ เครื่องประดับส้าหรับสตรี เป็นต้น
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3.2 โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนและหลักสูตร E- Commerce สาหรับประชาชน ได้ประกาศจัดตัง
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนใน กศน.ต้าบล ๗,๔๒๔ ต้าบลทั่วประเทศ จัดอบรมให้ความรู้ด้านดิจิทัลพืนฐาน และ E - Commerce
ให้กับประชาชน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประชาชนผ่านการอบรม จ้านวน ๓๕๒,๒๘๒ คน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประชาชนผ่านการอบรม
๓๑๖,๙๕๓ คน โดยสามารถน้าไปประกอบอาชีพได้ จ้านวน ๔๒,๐๐๐ คน
4. โครงการยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ เด็ ก ที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น พิ เ ศษ
เพื่ อให้ เด็ กพิ การได้ รั บสิ ทธิและโอกาสทางการศึ กษาอย่ างเท่ าเที ยมและได้ รั บการพั ฒนาการเรี ยนรู้ ในรูปแบบ
ที่ เหมาะสมอย่ างเต็ มศั กยภาพเป็ นรายบุ คคล เพื่ อพั ฒนาศั กยภาพและทั กษะจ้ าเป็ นส้ าหรั บโรงเรี ยนเอกชน
ให้สามารถจั ดการเรี ยนการสอนให้ นักเรี ยนพิการได้ตรงตามความต้องการจ้าเป็นพิเศษของนักเรียนแต่ละบุคคล
อย่ างมี ประสิ ทธิภาพ สามารถใช้ ความรู้ความสามารถและทักษะจ้าเป็นในการพัฒนาสมรรถภาพของเด็ กพิการ
ให้ มีพัฒนาการที่ดีขึน และมีประสิทธิภาพ เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงอาชีพให้ นักเรียนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กพิการให้มีโอกาสอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
สามารถพึ่งพาตนเองได้ และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของตนเอง เป้าหมายได้แก่ โรงเรียนเฉพาะความพิการ
จ้านวน 20 แห่ง และโรงเรียนเรียนรวม จ้านวน 748 แห่ง
5. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จ้าเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ถึงวันท้าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2562
ให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี 1) ทุนประเดิมงวดแรกให้แก่กองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จ้านวน 700,000,000 บาท 2) เงินรายปีส้าหรับด้าเนินภารกิจของกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จ้านวน 499,187,400 บาท ตามนัยพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น และขอให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาใช้จ่าย
ตามแผนการใช้ เงินที่ผ่านความเห็ นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาแล้ว
โดยค้านึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นส้าคัญ รวมถึงการใช้จ่ายเงินส้าหรับการด้าเนินภารกิจดังกล่าวจะต้อง
เป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน
ประโยชน์ที่ภาครัฐและประชาชนจะได้รับ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการกองทุน
อย่ างยั่ งยื น ตามนั ยของพระราชบั ญญั ติ วิ นั ยการเงิ นการคลั งของภาครั ฐ พ.ศ. 2561 ต่ อไป ตามความเห็ น
ของส้านักงบประมาณ
ส้าหรับผลงานส้าคัญกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ได้แก่ (1) ขจัดอุปสรรคต่อความเสมอภาคทางการศึกษาของนักเรียนยากจนพิเศษ
ประมาณ 620,000 คน ทั่วประเทศ ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ได้ส้ารวจข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนในสถานศึกษา
สังกัด สพฐ. มากกว่า 1.6 ล้านคนทั่วประเทศที่ ครอบครัวมีสถานนะยากจน โดยประเมินจากรายได้ต่อครัวเรือน
ที่ต่้ากว่า 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน มีสภาพที่อยู่อาศัยที่ทรุดโทรม ผู้ปกครองไม่มีรายได้ รวมทังไม่มีรถยนต์และที่ดิน
ท้ากินเกิน 1 ไร่ โดยในจ้านวนนีมีนักเรียนอยู่ราว 620,000 คน ที่ผู้ปกครองมีรายได้เฉลี่ยเพียงเดือนละ 1,281 บาท
ต่อคน หรือเฉลี่ยเพียงวันละ 42.7 บาทเท่านัน จึงมีแผนจะเร่งช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียนทัง 620,000 คน
ด้วยกลไกท้างานในระดับโรงเรียนเป็นรายบุคคล ทังผ่านการสนับสนุนเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไขเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายของครอบครัว รวมทังมาตรการต่อเนื่องโดยครูและสถานศึกษาในการขจัดปัญหาอุปสรรคต่อความเสมอภาค
ทางการศึกษาของนักเรียนยากจนพิเศษเหล่านีอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (2) ค้นหาตัวเด็กเยาวชนวัยเรียนอายุ
3 - 18 ปี จ้านวน 100,000 คนแรกในพืนที่ 15 จังหวัดในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพือ่ เป็นต้นแบบการท้างานให้ครบ
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ทัง 77 จังหวัดได้ในปีงบประมาณต่อไป เพื่อจัดท้าแผนการพัฒนาและส่งต่อเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อค้นหาแนวทาง
ที่เหมาะสมที่สุดส้าหรับเด็กแต่ละคนในการเข้าสู่ระบบการศึกษาแบบปกติ หรือการฝึกพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้อง
กับความถนัดและศักยภาพของเด็กเป็นรายคน รวมทังสอดคล้องกับโอกาสในการประกอบอาชีพในพืนที่ต่าง ๆ
ของประเทศ (3) สนับสนุนทุนการศึกษาสายอาชีพส้าหรับนักเรียนยากจนระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีศักยภาพสูง
12,000 ทุนต่อปี เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนยากจนที่มีศักยภาพสูงได้มีโอกาสในการศึกษาต่อจนส้าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบั ตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) เป็ นอย่างน้อย (4) จัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็ นใน 4 ภูมิภาค ครังที่ 1
เดือนสิงหาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ครังที่ 2 เดือนสิงหาคม 2561 ณ จังหวัดสุรินทร์ ครังที่ 3 เดือนสิงหาคม
2561 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และครังที่ 4 เดือนกันยายน 2561 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีให้ประชาชน
ทุกภาคส่วน หน่วยงานทังภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ร่วมแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
6. จัดสรรงบประมาณปรับภูมิทัศน์และห้องเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนศูนย์การศึกษา เฉพาะความพิการ
888 ศูนย์ ๆ ละ 10,000 บาท ให้กับผู้เรียน คนละ 2,000 บาท จ้านวน 9,766 คน รวมทังสิน 28,412,000 บาท
สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนในศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ 770 ศูนย์ ศูนย์การเรียนรู้ละ 17,000 บาท
จัดสรรงบประมาณเพื่อเตรียมความพร้อมในการด้าเนินงาน จ้านวน 139 แห่ง ๆ ละ 5,000 บาท รวมทังสิน
13,785,000 บาท

