สวนที่ ๒
บริบทที่เกี่ยวของกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 17
สำนั ก งานศึก ษาธิ ก ารภาค 17 สำนั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได น ำยุท ธศาสตร ช าติ
(พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบ ทภายใตยุทธศาสตรช าติ (พ.ศ.2561–2580) แผนการปฏิ รูป ประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือในชวง
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ ที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 แผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ภาคเหนื อ ตอนล า ง 1 ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) เป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs) เปาหมายที่ 4 เปาหมายดานการศึกษา แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579
นโยบายและแผนระดั บ ชาติวาดวยความมั่ น คงแห งชาติ (พ.ศ. 2562–2565) นโยบายรัฐ บาล (พลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา) แถลงตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
รายจ า ยประจำป ง บประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบู ร ณาการ 15 แผนงาน นโยบายและจุ ด เน น
กระทรวงศึ ก ษาธิก าร ป งบประมาณ พ.ศ.2563 แผนปฏิ บั ติ ราชการประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2563
ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และบริบ ทตาง ๆ ที่เกี่ย วของ มาเชื่อมโยงกับ อำนาจหนาที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกำหนดเปนกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
คณะรั ฐ มนตรี ให ค วามเห็ น ชอบยุ ท ธศาสตร ช าติ (พ.ศ. 2561-2580) และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ
20 ป โดยกำหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตร ดังนี้
วิสัยทัศน
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจำชาติวา “มั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน”
ความมั่นคง หมายถึง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
ประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมี
ความมั่น คงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความ
มั่น คงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิป ไตยที่ มีพระมหากษัตริยทรงเปน พระประมุ ข
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน
มีระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นำไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล
สั งคมมี ค วามปรองดองและความสามั ค คี สามารถผนึ ก กำลั งเพื่ อ พั ฒ นาประเทศ ชุ ม ชนมี ความเข ม แข็ ง
ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคง พอเพียงกับ การดำรงชีวิต
มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยูอาศัย และความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพยสิน

- 31 ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข า สู ก ลุ ม ประเทศรายไดสู ง ความเหลื่ อ มล้ ำ ของการพั ฒ นาลดลง ประชากรมี ค วามอยูดี มี สุ ข ได รั บ
ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยางทั่วถึงทุกภาคสวน มีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนที่อยูในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข ม แข็ ง ขณะเดี ย วกั น ต อ งมี ค วามสามารถในการแข ง ขั น กั บ ประเทศต า งๆ ทั้ ง ในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศ เพื่ อ ให ส ามารถสร า งรายได ทั้ งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมี ก ารสร า ง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต เพื่อใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เปนจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทำ
ธุรกิจ เพื่อใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง
ไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญ ญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ความยั่ ง ยื น หมายถึ ง การพั ฒ นาที่ ส ามารถสรา งความเจริ ญ รายได และคุณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน ใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบ นหลักการใช การรักษา และการ
ฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากขึ้นและสิ่งแวดลอม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละ เพื่อผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน และใหความสำคัญกับ การมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาค
สวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ
และยั่งยืน
เปาหมายการพัฒ นาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพั ฒนา
อย า งต อ เนื่ อ ง สั ง คมเป น ธรรม ฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ ยั่ ง ยื น ” โดยยกระดั บ ศั ก ยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สรางการเติบ โต บนคุณ ภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภ าครัฐของประชาชนเพื่ อ
ประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย
1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจของ สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 17 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช
อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ

- 32 เทคโนโลยี และระบบฐานข อ มู ล ขนาดใหญ ให มี ค วามพรอ มสามารถรับ มื อ กั บ ภั ย คุ ก คามและภั ย พิ บั ติได
ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชา
สังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
เพื่ อเอื้ออำนวยประโยชนตอ การดำเนินการของยุทธศาสตรชาติ ดานอื่นๆ ใหส ามารถขับ เคลื่อนไปไดตาม
ทิศทางและเปาหมายที่กำหนด
2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒ นาที่
มุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก
1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศในด า นอื่ น ๆ นำมาประยุก ตผ สมผสานกั บ เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมเพื่ อ ให ส อดรับ กั บ บริบ ทของ
เศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม
2) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ
ในมิติตาง ๆ ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล และ
การปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต
3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคน
รุนใหม รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับ
อนาคต บนพื้ น ฐานของการตอ ยอดอดีตและปรับ ปจ จุบั น พรอมทั้ งการสงเสริม และสนับ สนุน จากภาครั ฐ
ใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก
ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของ
คนในประเทศไดในคราวเดียวกัน
3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความ
พรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกตอ ง มีทัก ษะที่ จำเป นในศตวรรษที่ 21 มีทั กษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุ รักษภ าษา
ท องถิ่ น มี นิ สัย รัก การเรีย นรูแ ละการพั ฒ นาตนเองอยางต อ เนื่ องตลอดชีวิต สูก ารเป นคนไทยที่มีทั ก ษะสู ง
เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการ
พัฒนาที่สำคัญที่ใหความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ทองถิ่น
มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิด รวมทำเพื่อสวนรวม การกระจาย
อำนาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น การเสริมสราง ความเขมแข็งของ
ชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม
และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทำประโยชนแกครอบครัว ชุมชนและ
สังคมใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการที่มีคณ
ุ ภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง

- 33 5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มีเปาหมายการพัฒ นาที่สำคัญ เพื่อนำไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้ งมิติดานสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอยางบูรณาการ ใชพื้นที่เปนตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายที่เกี่ยวของได
เขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยเปนการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโต
ร ว มกัน ไม วา จะเป น ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล อม และคุ ณ ภาพชี วิต โดยให ค วามสำคัญ กับ การสรา งสมดุล
ทั้ง 3 ดาน อันจะนำไปสูความยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง
6. ยุ ท ธศาสตร ช าติ ด า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
มีเปาหมายการพัฒ นาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และ
ประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หนวยงานของรัฐ
ที่ ท ำหน าที่ในการกำกับ หรือในการใหบ ริการในระบบเศรษฐกิจ ที่มี การแขงขันมี ขีด สมรรถนะสูง ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวมมีความทันสมัยและพรอมที่
จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี
ข อ มูล ขนาดใหญ ระบบการทำงานที่ เป น ดิ จิ ทั ลเข า มาประยุ กต ใช อ ย างคุม ค า และปฏิ บั ติ งานเที ย บได กั บ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามา มีสวนรวม
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตอง
รวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสำนึกในการปฏิเสธ ไมยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิช อบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่ จำเปน มีความทันสมั ย
มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสูการลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อตอการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ตามพระราชบัญ ญัติก ารจัดทำยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญ ญัติวา เมื่ อมี
พระบรมราชโองการ ประกาศใชยุทธศาสตรชาติแลว ใหคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติแตละดานจัดทำ
แผนแมบ ทเพื่อ บรรลุ เปาหมายตามที่ กำหนดไวในยุ ทธศาสตรชาติ เสนอคณะกรรมการพิ จ ารณาให ความ
เห็นชอบ และเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แผนแม บ ทภายใต ยุท ธศาสตร ช าติ เป น แผนแม บ ทเพื่ อ บรรลุเป า หมายตามที่ ก ำหนดไว
ในยุทธศาสตรชาติ มีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำ
งบประมาณรายจ ายประจำป ต อ งสอดคล อ งกั บ แผนแมบ ทด ว ย โดยแผนแม บ ทภายใต ยุท ธศาสตร ช าติ
ประกอบดวย 23 ประเด็น 62 แผนยอย (ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแมบทภายใต
ยุท ธศาสตรช าติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ณ วั น ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ สำนั ก งาน
ศึกษาธิการภาค 17 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 15 ประเด็น 27 แผนยอย ดังนี้ นับใหม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (1) ประเด็น ความมั่นคง
แผนแมบ ทภายใตยุทธศาสตรช าติ ประเด็นความมั่นคง ประกอบดวย แผนยอย จำนวน
5 แผน เกี่ยวของกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 แผน ดังนี้

- 34 แผนยอย 3.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
3.1.1 แนวทางการพัฒนา
2) เสริมสรา งความมั่น คงของสถาบั น หลักของชาติ ภายใตการปกครอง
ระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี พ ระมหากษั ต ริย ท รงเป น ประมุ ข โดยปลู ก ฝ ง และสร า งความตระหนั ก รู ถึ ง
ความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงคเสริมสรางความรักและภาคภูมิใจในความเปนคนไทยและชาติไทย
ผานทางกลไกตาง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตรในเชิงสรางสรรค นอมนำและเผยแพรศาสตรพระราชา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดำริตาง ๆ ใหเกิดความเขาใจอยางถองแท และ
นำไปประยุกตปฏิบัติใชอยางกวางขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอยางสม่ำเสมอ
แผนยอย 3.2 การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
3.2.1 แนวทางการพัฒนา
สวนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ
1) ปองกันและปราบปรามยาเสพติด มุงยึดแนวคิดการแกไขปญหายาเสพติด
ตั้งแตตนน้ำ - กลางน้ำ - ปลายน้ำ ในการดำเนินการอยางเปนระบบ กลาวคือ (5) การปองกันยาเสพติดในแต
ละกลุมเปาหมายอยางเหมาะสมเปนรูปธรรม โดยการปลูกฝงคานิยมและองคความรูที่เหมาะสม อันจะสงผล
กระทบต อ ความคิ ด และโน ม น า วให เกิ ด ความเห็ น ที่ ค ล อ ยตามอย า งถู ก ต อ ง (6) การปรั บ ระบบนิ เวศ
(สภาพแวดลอม) ที่เหมาะสม โดยการเสริมสรางปจจัยที่เอื้อตอการไมเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดของแตละ
กลุมเปาหมาย อาทิ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
2) ปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงทางไซเบอร มุงเนนการวางกลยุทธ/
ยุทธวิธีในการแกไขปญหาดานความมั่นคงทางไซเบอร ใหครอบคลุมสภาพปญหาของภัยคุกคามทางไซเบอร
ซึ่งไดแก การโจมตีทางไซเบอรของกลุมแฮกเกอร การจารกรรมหรือเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล การโจมตีต อ
กลุมโครงสรางพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ และการเผยแพรขอมูลเพื่อความปนปวนอันกระทบตอประชาชน
รวมทั้งอาจสงผลกระทบตอความมั่นคง
9) ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต มุงจัดการ
กับเงื่อนไขปญหาที่มีอยูเดิมทั้งปวงใหหมดสิ้นไป และเฝาระวังมิใหเกิดเงื่อนไขใหมขึ้น โดยนอมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชา มาเปนกรอบแนวทางนำในการดำเนินงานแกไขและปองกันปญหา
ตลอดไปจนถึ งการผลั ก ดัน ยุ ท ธศาสตรพ ระราชทาน “เขา ใจ เข า ถึ ง พั ฒ นา” ไปสูก ารปฏิ บั ติ จ ริงในพื้ น ที่
เพื่อสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาที่สาเหตุอยางแทจริง พรอมนำความสงบสันติสุข
อยางยั่งยืนกลับคืนสูประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนทั้งประเทศ
และนานาชาติตอไป
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (2) ประเด็น การตางประเทศ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตางประเทศ ประกอบดวย แผนยอย จำนวน
5 แผน เกี่ยวของกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 แผน ดังนี้
แผนยอย 3.2 ความรวมมือเศรษฐกิจและความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
3.2.1 แนวทางการพัฒนา
4) แลกเปลี่ ย นองค ค วามรู เทคโนโลยี และนวั ต กรรม รวมถึ ง เรี ย นรู
แนวปฏิบัติที่เปนเลิศจากประเทศที่มีศักยภาพในสาขาที่เปนประโยชนตอ การพัฒนาประเทศไทย รวมถึงการ

- 35 เสริมสรางความรวมมือในดานการยกระดับการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและแรงงาน เพื่อเพิ่ มขี ด
ความสามารถของคนไทย และดึงดูดคนไทยที่มีความสามารถในตางประเทศ รวมทั้งสงเสริมการบริหารจัดการ
การนำเขาและใชประโยชนจากแรงงานและผูที่มีความสามารถหรือทักษะพิเศษจากตางประเทศอยางเหมาะสม
โดยคำนึงถึงความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจและความยั่งยืน
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (3) ประเด็น การเกษตร
แผนแมบ ทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการเกษตร ประกอบดวย แผนยอย จำนวน 6
แผน เกี่ยวของกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 แผน ดังนี้
แผนยอย 3.5 เกษตรอัจฉริยะ
3.5.1 แนวทางการพัฒนา
2) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงองคความรูดานการผลิต
และการตลาดตาง ๆ ตลอดจนการใชป ระโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิส ารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล
ฐานขอมูลสารสนเทศทางการเกษตรตางๆ เพื่อการวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรใหเปนเกษตรกร
อัจฉริยะที่มีขีดความสามารถในการแขงขัน
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (5) ประเด็น การทองเที่ยว
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรช าติ ประเด็นการทองเที่ยว ประกอบดวย แผนยอย จำนวน
6 แผน เกี่ยวของกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 แผน ดังนี้
แผนยอย 3.6 การพัฒนาระบบนิเวศการทองเที่ยว
3.6.1 แนวทางการพัฒนา
4) พัฒนาชุมชน ผูประกอบการ และบุคลากรดานการทองเที่ยวทุกภาคสวน
ใหมีความพรอมในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว รวมทั้งสงเสริมการมีสวนรวมของ
ชุมชนและประชาชนในการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (6) ประเด็น พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ
แผนแมบ ทภายใตยุ ทธศาสตรชาติ ประเด็น พื้ น ที่ แ ละเมื อ งน า อยูอั จ ฉริย ะ ประกอบด ว ย
แผนยอย จำนวน 6 แผน เกี่ยวของกับ สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จำนวน 1 แผน ดังนี้
แผนยอย 3.1 การพัฒนาเมืองนาอยูอัจฉริยะ
3.1.1 แนวทางการพัฒนา
ให ค วามสำคั ญ กั บ การพั ฒ นาเมื อ งให เป น เมื อ งน าอยู อั จ ฉริ ย ะที่ ส ามารถรองรั บ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่อยูอาศัย ลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุกกลุม
และผลักดันการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในเมืองที่มีศักยภาพ ซึ่งมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสมัยใหมมาพัฒนา
ระบบบริหารจัดการเมืองในทุกมิติใหมปี ระสิทธิภาพสูงสุด โดยแบงการพัฒนาเมืองออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก
1) เมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจ โดยพัฒนาเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจ
ของภาค ไดแก กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม ขอนแกน เมืองในระเบียงเขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวัน ออก
สงขลา และภูเก็ต ใหมีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเทียบเทาเมืองขนาดใหญในระดับนานาชาติ
และมีความนาอยู

- 36 2) พั ฒ นาเมื อ งขนาดกลางให เ ป น เมื อ งน า อยู ที่ เ ป น ศู น ย ก ลางทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการบริการใหกับพื้น ที่โดยรอบ โดยเนน การตอยอดจากฐานเศรษฐกิจ ที่มีในพื้ นที่
เพื่อใหเกิดการกระจายความเจริญไปสูพื้นที่โดยรอบ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองศูนยกลาง
ทางเศรษฐกิจ โดยสรางเครือขายการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาค ซึ่งการพัฒนาแบงตามภาคไดดังนี้
ภาคเหนือ เนนการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม และการเกษตรมูลคาสูง และการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสราง
พื้นฐานทางสังคมแกพื้นที่โดยรอบ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนนการพัฒนาการคาและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ใหม การเกษตรมูลคาสูง และการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐานทางสังคม
แกพื้นที่โดยรอบ
ภาคกลางและตะวันออก เนนการพัฒนาและสงเสริมการคาและกิจ กรรม
ทางเศรษฐกิจที่มีอยูเดิม และการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐานทางสังคม
แกพื้นที่โดยรอบ
ภาคใต เนนการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรม
การเกษตรครบวงจร และการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐานทางสังคมแก
พื้นที่โดยรอบ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (9) ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรช าติ ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิ เศษ ประกอบดวย แผนยอย
จำนวน 3 แผน เกี่ย วขอ งกับ สำนัก งานศึกษาธิก ารภาค 17 สำนักงานปลัดกระทรวงศึก ษาธิการ จำนวน
1 แผน ดังนี้
แผนยอย 3.3 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
3.3.1 แนวทางการพัฒนา
2) สงเสริมใหเกิดการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ตาม
ศักยภาพ โดยพัฒนาตอยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีอยูเดิม รวมทั้งยกระดับ
ความสามารถในการแขงขันของพื้นที่ใหเอื้อตอการคา การลงทุน และการทองเที่ยว และเปนพื้นที่หลักในการ
ขับเคลื่อนการสรางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในสวนภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนใหมี
ความพรอมสำหรับรองรับ กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน ซึ่งจะชวยสราง
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสงเสริมความสามารถใน
การแขงขันของประเทศในภาพรวม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (10) ประเด็น การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
แผนแม บ ทภายใต ยุ ท ธศาสตร ช าติ ประเด็ น การปรั บ เปลี่ ย นค า นิ ย มและวั ฒ นธรรม
ประกอบดวย แผนยอย จำนวน 3 แผน เกี่ยวของกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จำนวน 1 แผน ดังนี้

- 37 แผนยอย 3.1 การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะ
และการเปนพลเมืองที่ดี
3.1.1 แนวทางการพัฒนา
2) บู ร ณาการเรื่ อ งความซื่ อ สั ต ย วิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และด า น
สิ่งแวดลอม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดใหมีการเรียนการสอนตามพระราชดำริ
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดใหมีการเรียนรูทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
และภูมิปญ ญาท องถิ่น รวมทั้งการตระหนัก รู และการมีสวนรวมดานทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล อม
ใหรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและตางประเทศ
5) การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม
สร า งจิ ต สาธารณะและจิ ต อาสาโดยใช ป ระโยชน จ ากความก า วหน า ทางด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
การสื่อ สาร เพื่ อ รับ ผิด ชอบต อ สวนรวม สรางเสริมผูน ำการเปลี่ย นแปลง และตน แบบที่ดี ทั้ งระดับ บุ ค คล
และองค ก ร โดยการยกย อ งผู น ำที่ มี จิ ต สาธารณ ะและจิ ต อาสา และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม
ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให มี ก ลไกการดำเนิ น งานในการสร า งเสริ ม การพั ฒ นาจิ ต สาธารณะและจิ ต อาสา
เพื่อสังคมและสวนรวม โดยสงเสริมและสนับสนุนองคกรสาธารณะที่ไมหวังผลประโยชน
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (11) ประเด็น ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ประกอบดวย แผน
ยอย จำนวน 5 แผน เกี่ยวของกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน
4 แผน ดังนี้
แผนยอย 3.1 การสรางสภาพแวดลอมที่เอือ้ ตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย
3.1.1 แนวทางการพัฒนา
2) สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒ นาทรัพยากรมนุษ ย ปลูกฝงและพั ฒ นาทักษะนอกหอ งเรียน
สรางกระบวนการเรียนรูและพัฒนาทักษะของประชากรใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต
สรางความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในการแกปญหาและพัฒนาสังคม
รวมทั้งสนับ สนุนดานวิชาการและสรางนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพื่อให
องคกรเครือขายชุมชนมีความเขมแข็ง และมีกลไกการพัฒ นาระดับพื้นที่ที่ประชาชน ชุมชน องคกรภาครัฐ
ภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนา เฝาระวัง และติดตามการดำเนินงานสงผลใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดอยางเปนรูปธรรม การปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน โดยเนนใหพอ
แมมีวัฒนธรรมที่ปลูกฝงใหลูกเพิ่มพูนทักษะการเรียนรูชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งสงเสริมใหทุกภาคสวน
เปดพื้นที่แหงการเรียนรู และจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายและเหมาะสม เอื้อแกครอบครัวทุกลักษณะ
3) พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีความเชื่อมโยง
และบูรณาการขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางภาคีการพัฒนาตาง ๆ โดยการเชื่อมโยงขอมูลที่
เกี่ยวกับ การศึก ษา การพัฒ นาตนเอง สุข ภาพ และการพัฒ นาอาชีพ ในตลอดชวงชีวิต เพื่ อเสริม และสรา ง
ศักยภาพของการดำเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามพันธกิจของแตละหนวยงานใหมีความเขมแข็งและ
ตอบโจทยประเทศ เปนฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถประเมินจุดออน จุดแข็งและศักยภาพบุคคลของประเทศ นำไปสูการตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาคนไทยอยางมีทิศทางและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมถึงขอมูลที่สนับสนุน

- 38 การผลิตกำลังแรงงานที่มีทักษะตรงตอความตองการของตลาดงานในอนาคต และใชประกอบการตัดสินใจใน
การศึกษาตอ มีธนาคารคลังสมองเพื่อรวบรวมผูสูงอายุที่มีความรู ประสบการณ และทักษะเพื่อถายทอดความรู
ประสบการณ และทักษะใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติ
แผนยอย 3.2 การพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย
3.2.1 แนวทางการพัฒนา
3) จัดใหมีการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะ
ที่ดีที่สมวัยทุกดาน โดยการพัฒ นาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒ นาเด็กปฐมวัยใหมีคุณ ภาพตาม
มาตรฐานที่เนนการพัฒนาทักษะสำคัญดานตาง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะดานความคิดความจำ ทักษะ
การควบคุมอารมณ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรูจักประเมินตนเอง ควบคูกับการยกระดับ
บุ คลากรในสถานพั ฒ นาเด็ กปฐมวัย ให มี ค วามพรอ มทั้ งทั ก ษะ ความรู จริย ธรรม และความเป น มื อ อาชี พ
ตลอดจน ผลักดันใหมีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหครอบคลุมทั้งการพัฒ นาทักษะ การเรียนรูเนนการ
เตรียมความพรอมเขาสูระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยใหมีพัฒนาการที่สมวัยและการเตรียมทักษะ
การอยูในสังคมใหมีพัฒนาการอยางรอบดาน
แผนยอย 3.3 การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน
3.3.1 แนวทางการพัฒนา
1) จัดใหมีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ
ทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน ความคิดสรางสรรค การทำงาน
รวมกับผูอื่น
2) จัดใหมีการพัฒนาทักษะดานภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช
เทคโนโลยีที่สอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
3) จั ด ให มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะในการวางแผนชี วิ ต และวางแผนการเงิ น
ตลอดจนทักษะที่เชื่อมตอกับโลกการทำงาน
4) จัดใหมีพัฒ นาทักษะอาชีพที่ สอดคลองกับ ความตองการของประเทศ
การบมเพาะการเปนนักคิด นักนวัตกร และการเปนผูประกอบการใหม รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยูรวมและ
ทำงานภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม
แผนยอย 3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
3.4.1 แนวทางการพัฒนา
1) ยกระดับ ศักยภาพ ทั กษะและสมรรถนะของคนในชว งวัยทำงานให มี
คุณภาพมาตรฐานสอดคลองกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความตองการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยี
สมัยใหม เพื่อสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นใหกับประเทศ
2) เสริมสรางวัฒ นธรรมการทำงานที่พึงประสงค และความรูความเขาใจ
และทักษะทางการเงิน เพื่อเสริมสรางความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมทั้งสรางเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีใหกับวัยทำงานผานระบบการคุมครองทางสังคมและการสงเสริมการออม
3 ) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ นการพั ฒ น าทั ก ษ ะแรงงานฝ มื อ ให เป น
ผูประกอบการใหม และสามารถพัฒนาตอยอดความรูในการสรางสรรคงานใหม ๆ และมีโอกาสและทางเลือก
ทำงานและสรางงาน

- 39 แผนยอย 3.5 การสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ
1) สงเสริมการมีงานทำของผูสูงอายุใหพึ่งพาตนเองไดทางเศรษฐกิจ และรวมเปน
พลังสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ รวมทั้งสนับสนุนมาตรการจูงใจทางการเงินและการคลัง
ให ผูป ระกอบการมี ก ารจ า งงานที่ เหมาะสมสำหรับ ผูสู งอายุ ตลอดจนจั ดทำหลัก สูต รพั ฒ นาทัก ษะในการ
ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัย สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และสงเสริมทักษะการเรียนรูในการทำงาน
รวมกันระหวางกลุมวัย
3) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ระบบการส ง เสริ ม สุ ข ภาพดู แ ลผู สู ง อายุ พร อ มทั้ ง จั ด
สภาพแวดลอ มให เป นมิตรกับผูสูงอายุ อาทิ สิ่งอำนวยความสะดวกในการใชชีวิตประจำวันที่เหมาะสมกับ
ผูสูงอายุ เมืองที่เปนมิตรกับผูสูงอายุทั้งระบบขนสงสาธารณะ อาคารสถานที่ พื้นที่สาธารณะ และที่อยูอาศัยให
เอื้อตอการใชชีวิตของผูสูงอายุและทุกกลุมในสังคม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู
แผนแมบ ทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒ นาการเรียนรู ประกอบดวย แผนยอย
จำนวน 2 แผน เกี่ย วขอ งกับ สำนัก งานศึกษาธิก ารภาค 17 สำนักงานปลัดกระทรวงศึก ษาธิการ จำนวน
2 แผน
แผนย อ ย 3.1 การปฏิ รู ป กระบวนการเรี ย นรู ที่ ต อบสนองต อ การเปลี่ ย นแปลงใน
ศตวรรษที่ 21
3.1.1 แนวทางการพัฒนา
1) ปรั บ เปลี่ ย นระบบการเรี ย นรู ส ำหรั บ ศตวรรษที่ 21 ประกอบด ว ย 4
แนวทางย อ ย ได แ ก (1) พั ฒ นากระบวนการเรีย นรูในทุ ก ระดั บ ชั้น ตั้ ง แตป ฐมวั ย จนถึ ง อุ ด มศึ ก ษาที่ ใช
ฐานความรูและระบบคิด ในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะใหไดมาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นนำที่ไดรับการยอมรับในระดับ
นานาชาติอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปที่เปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตาม
ประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเนนการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
และการฝกงานในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเนนการเรียนรูที่ผูกกับงาน
เพื่ อวางรากฐานใหมีสถาบันอุดมศึก ษาที่สามารถตอบสนองความตองการของประเทศไดในหลากหลายมิติ
ทั้งในดานการผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่เปนที่ตองการของตลาด การพัฒนาผูประกอบการ
ยุคใหมที่มีศักยภาพในการสรางธุรกิจใหมที่มีใชเทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสูตลาดตางประเทศได
รวมถึ งมี นั ก วิจัย และนวัตกรที่ ส ามารถสรางสรรคผ ลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ มี คุ ณ ภาพ สามารถส งเสริ ม
สนับสนุนการพัฒนาประเทศในดานเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางดี (2) พัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียน
ทุกระดับ การศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสาน
เทคโนโลยีเขากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใชเทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎี การเรียนรูแบบใหมในการพัฒนา
เนื้อ หาและทักษะแบบใหม เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณ ลัก ษณะที่มีชีวิต มีพลวัต
มีปฏิสัมพันธ การเชื่อมตอและมีสวนรวม (3) พั ฒ นาระบบการเรียนรูเชิงบู รณาการ ที่เนนการลงมือปฏิบัติ
มี การสะทอ นความคิด/ทบทวนไตรต รอง โดยเนน การเรียนการสอนที่ เสริมสรางทั กษะชีวิต และสามารถ
นำมาใชตอยอดในการประกอบอาชีพไดจริง และ (4) พัฒนาระบบการเรียนรูที่ใหผูเรียนสามารถกำกับการ
เรียนรูของตนได เพื่อใหสามารถนำองคความรูไปใชสรางรายได รวมถึงมีทักษะดานวิชาชีพและทักษะชีวิต

- 40 โดยใชสื่อผสมอยางหลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับ ของผูเรียน มีเนื้อหาที่ไมยึดติดกับ
ตัวสื่อ เลือกประกอบเนื้อหาไดเอง คนหา แกไข จดบันทึกได เก็บประวัติการเรียนรูอยางเปนระบบ มีระบบ
การประเมินผลการเรียนรูที่รวดเร็วและตอเนื่อง โดยผูเรียนมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงาน
2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม ประกอบดวย 3 แนวทาง
ยอย ไดแก (1) วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารยยุคใหม” ใหเปน “ผูอำนวยการการ
เรีย นรู” มีห ลักสูตรผลิตครูอ าชีวะยุคใหมที่ส อดคลองกับกรอบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานอาชี พ
โดยเนนการเปนผูเชีย่ วชาญและมีประสบการณในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน
(2) ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแตการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขามาเปนครู ปฏิรูประบบ
การผลิตครูยุคใหม โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่สามารถสรางทักษะในการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีครูที่ชำนาญในดานการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ที่ ไดมาตรฐานในระดั บ นานาชาติ ในจำนวนที่ เพี ย งพอต อความตอ งการของ
นักเรียน อีกทั้งยังมีระบบการอบรมและเสริมสมรรถนะครูที่ผานการศึกษาในระบบเดิม หรือครูภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 ที่ยังไมผานการประเมินมาตรฐานในระดับนานาชาติ และ (3) สงเสริมสนับสนุนระบบการ
พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ
ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม โดยผูที่มีใบประกอบวิชาชีพจะตองเปนผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณใน
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน มีความรู ทักษะ และสามารถสรางสมรรถนะ
ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพใหแกผูเรียน และมีอัตรากำลังเพียงพอตอความ
ตองการของสถานศึกษาตามเกณฑมาตรฐานอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
ประกอบดวย 6 แนวทางยอย ไดแก (1) ปฏิรูปโครงสรางองคกรดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ โดยเนนการ
สรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ ตั้งแตระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสรางแรงจูงใจและ
ความรับผิดชอบของหนวยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม (2) จัดใหมีมาตรฐานขั้นต่ำของ
โรงเรียนในทุกระดับ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ
ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ในดานความพรอมของโครงสรางพื้นฐาน อุป กรณการเรียนการสอน การ
บริหารจัดการโรงเรียน จำนวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา จำนวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน
(3) ปรับปรุงโครงสรางการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพการศึกษา มีการปรับปรุงโครงสราง
การศึกษาที่เนนสายอาชีพมากขึ้น มีการเรียนการสอนและการเรียนรูที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหม เกิดทักษะความ
เขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาที่ 3 ทักษะและความรูในการประกอบอาชีพใหม ๆ อยางคลองตัว
เพิ่ มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทางการศึกษาอยางเปนรูปธรรม (4) เพิ่มการมีสวนรวมจากภาคเอกชนใน
การจัดการศึกษา สงเสริมภาคประชาสังคมปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนพื้นที่เรียนรูเชิงสรางสรรคและมี
ชีวิต รวมถึงการเรียนรูและทบทวนทักษะพื้นฐาน ไดแก การอานออก เขียนได คิดเลขเปน โดยระดมทรัพยากร
จากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (5) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาออกจากการประเมิ น คุ ณ ภาพและการรั บ รองคุ ณ ภาพและการกำกั บ ดู แ ลคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
และปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสูการวัดผลในเชิงทักษะที่จำเปนสำหรับศตวรรษที่ 21 มากกวาการวัดระดับ
ความรู และ (6) สงเสริมการวิจัยและใชเทคโนโลยีในการสรางและจัดการความรู การเรียนการสอน และการ
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สถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เพื่อเสริมสรางระบบนิเวศนวัตกรรมที่เขมแข็ง
4) พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต ประกอบดวย 5 แนวทางยอย ไดแก
(1) จัดใหมีระบบการศึกษาและระบบฝกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุน (2) มีมาตรการจูง
ใจและสงเสริมสนับสนุนใหคนเขาสูใฝเรียนรู พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ (3) พัฒนาระบบ
การเรีย นรูชุมชนใหเขาถึงไดทุ กที่ทุกเวลา โดยความรวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสั งคม
(4) พัฒ นาระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัล และดิจิทัลแฟลตฟอรม สื่อ ดิจิทัล เพื่อการศึกษาในทุกระดับ ทุก
ประเภทการศึกษาอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และ (5) พัฒนาโปรแกรมประยุกตหรือสื่อการเรียนรูดิจิทัลที่
มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ผานเทคโนโลยีสมัยใหมได
5) สร า งระบบการศึ ก ษาเพื่ อ เป น เลิ ศ ทางวิ ช าการระดั บ นานาชาติ
ประกอบดวย 5 แนวทางยอย ไดแก (1) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและ
มีความโดดเดนเฉพาะสาขาสูระดับ นานาชาติ มีกรอบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพที่กำหนด
สมรรถนะและทั ก ษะพื้ น ฐานสำหรั บ สาขาอาชี พ ต าง ๆ ที่ ส อดคลอ งกั บ ความต อ งการของอุ ต สาหกรรม
โดยเฉพาะใน 10 กลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย S-curve และ New S-curve เพื่อเปนเครื่องมือในการยืนยัน
และพัฒนาสมรรถนะของแรงงาน และมีกรอบแนวคิดในการคาดการณอุปสงคแรงงานในอนาคตในสาขาอาชีพ
ต า ง ๆ และมีแ นวทางทบทวนและปรับ ปรุงให แ ม น ยำมากขึ้ น เป น ระยะ (2) สรางเครือ ข า ยความรว มมื อ
ทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในระดับ นานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนยวิจัย
ศูนยฝกอบรม และทดสอบในระดับภูมิภาค (3) จัดใหมีการเรียนรูป ระวัติศาสตรชาติไทยและประวัติศาสตร
ทองถิ่น (4) จัดใหมีการเรียนรูประวัติศาสตร ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อน
บานในสถานศึกษา และสำหรับประชาชน และ (5) สงเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของเด็ก เยาวชน
และนักเรียนกับประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเอเชียอาคเนย
แผนยอย 3.2 การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย
3.2.1 แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาและสงเสริมพหุปญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการ
คัดกรองและการสงตอเพื่อสงเสริมการพัฒ นาคนไทยตามพหุปญ ญาใหเต็มตามศักยภาพ สงเสริมสนับสนุน
ครอบครัว ในการเสริมสรางความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งดานกีฬา ภาษาและวรรณกรรม
สุนทรียศิลป สงเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสรางและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปญญา และสงเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแกภาคเอกชน และสื่อ
ในการมีสวนรวมและผลักดัน ใหผูมีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเดนในระดับนานาชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (18) ประเด็น การเติบโตอยางยั่งยืน
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการเติบโตอยางยั่งยืน ประกอบไปดวย แผนยอย
จำนวน 5 แผน เกี่ย วขอ งกับ สำนัก งานศึกษาธิก ารภาค 17 สำนักงานปลัดกระทรวงศึก ษาธิการ จำนวน
2 แผน ดังนี้
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3.3.1 แนวทางการพัฒนา
3) มุ ง เป า สู ก ารลงทุ น ที่ เ ป น มิ ต รต อ สภาพภู มิ อ ากาศในการพั ฒ นา
โครงสรางพื้น ฐานของภาครัฐและภาคเอกชน พัฒ นามาตรการเพื่อขับ เคลื่อนการบริห ารจัดการดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเอื้ออำนวยใหใชมาตรการใหม ๆ ดานเศรษฐศาสตร การเงิน และการคลัง ใน
การส ง เสริม และสนั บ สนุ น จู ง ใจให ภ าคส ว นที่ เกี่ ย วข อ งสามารถลดการปล อ ยก า ซเรือ นกระจกได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ และการปรับตัวรองรับ ผลกระทบและภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศไดอยางมีประสิทธิผล กำหนดใหโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐตองจัดทำการวิเคราะห
และประเมิน ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อออกแบบโครงการใหสอดคลองกับสภาพ
ภู มิ อ ากาศ ในป จ จุ บั น และในอนาคต รวมทั้ ง ความเสี่ ย งจากภั ย พิ บั ติ รูป แบบต า ง ๆ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แผนยอย 3.5 การยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกำหนดอนาคตประเทศ
3.5.1 แนวทางการพัฒนา
1) สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอมและ
คุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี ข องคนไทย โดยปรั บ ปรุง กลไกและพั ฒ นาเครื่อ งมื อ ต าง ๆ ของภาครัฐ ให เอื้ อ ตอ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนทุกภาคสวนใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับการเติบโตที่มคี ุณภาพใน
อนาคตสรางความรู ความเขาใจ การตระหนักรู และการมีสวนรวมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยสอดแทรกในหลักสูตรการศึกษาและ/หรือ
การจัดการเรียนรูตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (20) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ
แผนแมบ ทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครั ฐ
ประกอบดวย แผนยอย จำนวน 5 แผน เกี่ยวของกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จำนวน 4 แผน ดังนี้
แผนยอย 3.1 การพัฒนาบริการประชาชน
3.1.1 แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการใหบริการ
ประชาชน ผูประกอบการและภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการใหมีความสะดวก มีการเชื่อมโยง
หลายหนวยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความตองการของผูรับบริการ รวมทั้ง
อำนวยความสะดวกทางการคา การลงทุน และการดำเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการขั้นตอนการออกใบอนุญาต
ต า ง ๆ การให บ ริก ารจดทะเบี ย นทรัพ ยสิ น ทางป ญ ญาที่ มีป ระสิท ธิภ าพสะดวกรวดเร็ว และสอดคลอ งกั บ
มาตรฐานสากล
2) พัฒนาการใหบริการภาครัฐผานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช
ตั้งแตตนจนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากลอยางคุมคา มีความรวดเร็ว โปรงใส เสีย
คาใชจายนอย ลดขอจำกัดทางกายภาพ เวลา พื้นที่และตรวจสอบได ตามหลักการออกแบบที่เปนสากล เพื่อ
ให บริการภาครัฐเปนไปอยางปลอดภัย สรางสรรค โปรงใส มีธรรมาภิบาลเกิดประโยชนสูงสุด ปรับวิ ธีการ
ทำงาน จาก “การทำงานตามภารกิจที่กฎหมายกำหนด” เปน “การใหบริการที่ใหความสำคัญกับผูรับบริการ”
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การทำงานดวยมือ เปนการทำงานบนระบบดิจิทัลทั้งหมด เชื่อมโยงและบูรณาการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ภาครัฐเขาดวยกันเสมือนเปนองคกรเดียว มีการพัฒนาบริการเดิมและสรางบริการใหมที่เปนพลวัตสอดคลอง
เหมาะสมกับสถานการณและขับเคลื่อนโดยความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจ และผูใชบริการ และเปด
โอกาสใหเสนอความเห็นตอการดำเนินงานของภาครัฐไดอยางสะดวก ทันสถานการณ
แผนยอย 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง
3.2.1 แนวทางการพัฒนา
3) จัดทำงบประมาณตอบสนองตอเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ เพื่อให
งบประมาณ เปนเครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหนวยงาน
ทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร ภารกิจพื้นที่ และภารกิจอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายใหสามารถดำเนินการ
ไดตามเปาหมายของแตละแผนงาน/โครงการ และเปาหมายรวมตามระยะเวลาที่กำหนดไว สอดคลองกั บ
สถานการณและความเรงดวนในแตละชวงเวลา โดยใชเครื่องมือดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมกัน
เพื่อใหเกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอยางยั่งยืน
5) กำหนดให มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารดำเนิ น การตาม
ยุทธศาสตรชาติและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร และภารกิจ
พื้ น ที่ มีการติดตามประเมินผลทั้งกอนเริ่มโครงการ ระหวางดำเนินการ และหลังการดำเนินงาน เป น การ
ติดตามประเมินผลทั้งระบบ ตั้งแตปจจัยนำเขา กระบวนการดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบตอการ
บรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ โดยพัฒนาการเชื่อมโยงขอมูล เพื่อใหสามารถตรวจสอบ และนำไปสูการ
ปรับแนวทาง การดำเนินงานที่เหมาะสมไดอยางตอเนื่อง พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามี
สวนรวมในการติดตามประเมินผล และจัดใหมีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเปาหมายตอ
สาธารณะเปนประจำ รวมทั้งการตรวจสอบ โดยองคกรอิสระตองเปนไปเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
แผนยอย 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
3.4.1 แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาหนวยงานภาครัฐใหเปน “ภาครัฐทันสมัย เปดกวางเปนองคกร
ขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา เทียบไดกับมาตรฐานสากล รองรับ
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซอนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิ จิทั ล การพั ฒ นาให มีก ารนำข อมู ลและข อมูล ขนาดใหญ ม าใช ในการพั ฒ นานโยบาย การ
ตัดสินใจ การบริหารจัดการ การใหบริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานและ
ขอมูลระหวางองคกรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสรางแพลตฟอรมดิจิทัลที่ภาครัฐ
สามารถใชรวมกัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเขาถึงขอมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงขอมูลของหนวยงานภาครัฐ
ใหมีมาตรฐานเดียวกัน และขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนเพื่อใหภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และ
ผูประกอบการสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการขยายโอกาสทางการคาทั้งในประเทศและตางประเทศ
2) กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยูบนขอมูลและหลักฐาน
เชิงประจักษ มุงผลสัมฤทธิ์ มีความโปรงใส ยืดหยุนและคลองตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ขอมูลขนาดใหญ
ระบบการทำงานที่เปนดิจิทัล มาใชในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาขอมูลเปดภาครัฐใหทุกภาคสวน
สามารถเขาถึง แบงปน และใชประโยชนไดอยางเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งนำองคความรูในแบบสหสาขา
วิชาเขามาประยุกตใช เพื่อสรางคุณคาและแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศในการตอบสนองกับสถานการณตาง ๆ
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องคกรแหงการเรียนรู และการเสริมสรางการรับรู สรางความเขาใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองคกร เพื่อสงเสริม
การพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอยางเต็มศักยภาพ
3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสรางองคการและออกแบบระบบการ
บริหารงานใหม ใหมีความยืดหยุน คลองตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองตอบริบทการเปลี่ยนแปลงได
ในทุกมิติ ไมยึดติดกับ การจัดโครงสรางองคการแบบราชการและวางกฎเกณฑมาตรฐานกลางอยางตายตั ว
มีข นาดที่เหมาะสมกับ ภารกิจ ปราศจากความซ้ำซอ นของการดำเนินภารกิจ สามารถปรับ เปลี่ยนบทบาท
ภารกิจ โครงสรางองคการ ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบไดเองอยางเหมาะสมตามสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป เนนทำงานแบบบูรณาการไรรอยตอและเชื่อมโยงเปนเครือขายกับทุกภาคสวน ทั้งนี้ เพื่อมุง
ไปสูความเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบไดกับมาตรฐานระดับสากล
นอกจากนี้ยังมีความเปนสำนักงานสมัยใหม ใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญเพื่อวิเคราะหคาดการณลวงหนา
และทำงานในเชิงรุก สามารถนำเทคโนโลยีอันทันสมัยเขามาประยุกตใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสรางคุณคา
ในการทำงาน
แผนยอย 3.5 การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
3.5.1 แนวทางการพัฒนา
2) เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐใหเปนไป
ตามระบบคุณ ธรรมอยางแทจริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุ คคลที่ มีความรูความสามารถ มี คุณ ธรรม
จริยธรรมและจิตสำนึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรใหสามารถสนองความตองการใน
การปฏิบัติงาน มีความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกงทำงานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและ
เลื่อนระดับตำแหนงของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการ
ปองกันการแทรกแซงและการใชดุลยพินิจโดยมิชอบ การสรางความกาวหนาใหกับบุคลากรภาครัฐตามความรู
ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบั ติงาน และการสรางกลไกใหบุ คลากรภาครัฐ สามารถโยกยายและ
หมุน เวีย นไดอยางคลองตัวเพื่ อประโยชน ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒ นาระบบการจางงานบุคลากรภาครั ฐ
ทุกประเภทใหมีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปตาง ๆ อาทิ การจางงานที่มีลักษณะชั่วคราว ให
เปน เครื่องมือในการบริหารงานในภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบ
คาตอบแทนที่เปนธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคลองกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการกำหนดและพิจารณา
คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของบุคลากรภาครัฐใหมีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจรวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับตลาดการจางงานไดอยางสมเหตุสมผล โดยไมใหเกิดความเหลื่อมล้ำของคาตอบแทนและ
สิทธิประโยชนตาง ๆ ระหวางบุคลากรของรัฐ
3) พั ฒ นาบุ ค ลากรภาครั ฐ ทุ ก ประเภทให มี ค วามรู ค วามสามารถสู ง
มี ทักษะการคิดวิเคราะหและการปรับตัวใหทัน ตอการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒ นาขีดความสามารถ
บุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหม ๆ ทักษะการใชภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะดานดิจิทัล มีทัศนคติ
และกรอบความคิดในการทำงานเพื่อใหบริการประชาชนและอำนวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชา
สังคมเพื่อประโยชนของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดใหการปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุก
และมองไปขางหนา สามารถบูรณาการการทำงานรวมกับภาคสวนอื่นไดอยางเปนรูปธรรม และมีสำนึกในการ
ปฏิบัติงานดวยความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพดวยความเปนธรรม
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สวนตน ตลอดจนสงเสริมใหมีการคุมครองและปกปองบุคลากรภาครัฐที่กลายืดหยัดในการกระทำที่ถูกตองและ
มีพฤติกรรม การปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
4) สรางผูนำทางยุทธศาสตรในหนวยงานภาครัฐทุกระดับอยางตอเนื่อง
และเปนระบบ เพื่อใหผูนำและผูบริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ มีความเขาใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมทั้งระดับทองถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการนำหนวยงาน
และมีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงานเพื่อประโยชนของสวนรวม เปนทั้งผูนำทางความรูและความคิด
ผลักดันภารกิจ นำการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร เปนแบบอยางที่ดีตอผูรวมงานและตอสังคม
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติระยะยาว โดยตองไดรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทางความคิดให
ตนเอง มีความเปนผูประกอบการสาธารณะ เพิ่มทักษะใหมีสมรรถนะที่จำเปน และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะ
ชวยทำใหสามารถแสดงบทบาทของการเปนผูนำการเปลี่ย นแปลง เพื่อสรางคุณคาและประโยชนสุขให แก
ประชาชน
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (21) ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนแม บ ทภายใต ยุ ท ธศาสตรช าติ ประเด็ น การต อ ต า นการทุ จ ริต และประพฤติ มิ ช อบ
ประกอบดวย แผนยอย จำนวน 2 แผน เกี่ยวของกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จำนวน 1 แผน ดังนี้
แผนยอย 3.1 การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.1.1 แนวทางการพัฒนา
1) ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเปนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และ
การปลูกฝงและหลอหลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับ มุงเนนการปรับพฤติกรรม
“คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเปนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะไดวา
สิ่งใดเปนประโยชนสวนตน สิ่งใดเปนประโยชนสวนรวม มีความละอายตอการกระทำความผิด ไมเพิกเฉยอดทน
ตอการทุจริต และเขามามีสวนรวมในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการสงเสริมการสรางวัฒนธรรม
และคานิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนำไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคานิยมที่ยึดประโยชนสาธารณะมากกวา
ประโยชนสวนตน และตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสงเสริมวัฒนธรรม
สุจริตผานหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนตองเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแตระดับ
ปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ใหมีความเปนพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำ
หนาที่ความเปนพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอสวนรวม มีระเบียบ
วินัย และเคารพกฎหมาย
2) สงเสริม การปฏิ บัติหนาที่ของขาราชการและเจา หนาที่ของรั ฐให ม ี
ความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเปดเผย โปรงใส
ถูกตองเปนธรรม ไมคดโกง รูจักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่การงาน การสรางธรรมาภิบ าลในการ
บริหารงาน ตลอดจนการสรางจิตสำนึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกร โดยการ
สนับ สนุนใหขาราชการและเจาหนาที่รัฐเขามามีสวนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ
เพื่ อสงเสริมการมีสวนรวมในการเฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจงเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูแจงเบาะแส

- 46 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (22) ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประกอบดวย
แผนยอย จำนวน 2 แผน เกี่ยวของกับ สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จำนวน 1 แผน
แผนยอย 3.1 การพัฒนากฎหมาย
3.1.1 แนวทางการพัฒนา
1) พั ฒ นากฎหมาย กฎระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ และมาตรการต า ง ๆ
ใหสอดคลองกับบริบทและเอื้อตอการพัฒนาประเทศ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ ทบทวนความจำเปนและความ
เหมาะสมของกฎหมายที่มีอยูทุกลำดับชั้นของกฎหมาย แกไขปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย ยกเลิกกฎหมายที่มี
เนื้ อหาไม จ ำเป น หรือเป นอุป สรรคตอ การพั ฒ นาประเทศ เพื่ อ ให ก ฎหมายชว ยสรางสรรคความเป น ธรรม
ลดความเหลื่อมล้ำ และกระจายความเจริญ ทางเศรษฐกิจและสังคม มีความสอดคลองกับขอตกลงระหวาง
ประเทศที่เปนประโยชนตอประชาชนโดยรวม ใหเอื้อตอการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐในการพัฒ นา
ประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ เอื้อตอการใชนวัตกรรมทั้งในภาครัฐและ
เอกชนใหสอดคลองกับบริบ ทที่เปลี่ยนแปลงไป เอื้อตอการประกอบธุรกิจทั้งในและตางประเทศทั้งในภาค
เกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการทองเที่ยว โดยเฉพาะการกำหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุงแกไข
กฎหมายใหทันสมัยอยูตลอดเวลา รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กำหนด
2) มีวิธีการบัญญัตกิ ฎหมายอยางมีสวนรวม ตองดำเนินการใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ วิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ รวมทั้ง
เป ด เผยผลการรั บ ฟ งความคิ ด เห็ น และการวิ เคราะห ต อ ประชาชน และนำมาประกอบการพิ จ ารณาใน
กระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับและทุกลำดับศักดิ์ใหสอดคลองและเหมาะสม
กับบริบ ทตาง ๆ ที่เปลี่ย นแปลงไป เอื้ออำนวยตอ การบริหารราชการแผนดิน การดำเนินงานของภาครัฐที่
เหมาะสม การพัฒนาประเทศ การใหบริการประชาชน การประกอบธุรกิจ และการแขงขันระหวางประเทศ
3) พั ฒ นาการบั ง คั บ ใช ก ฎหมาย โดยการนำเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และ
นวัตกรรมสมัยใหมมาใชในกระบวนการบังคับใชกฎหมายใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ
และเปนธรรม และกอใหเกิดความคุมคาทางเศรษฐกิจ สามารถกลาวหาและจับกุมผูกระทำผิดไดอยางถูกตอง
และรวดเร็ว รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด และเปนธรรม
4) สง เสริม เทคโนโลยีดิ จิทั ล และนวั ต กรรมในกระบวนการกฎหมาย
สนับสนุนการใชเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒ นากฎหมาย การบังคับใชและการปฏิบัติตามกฎหมาย
เพื่อใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการกระบวนการทางกฎหมายโดย
เพิ่ มชองทางการมีสวนรวมของประชาชนตั้งแตตนจนจบกระบวนการ เพื่อใหกฎหมายเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาประเทศ และมีเนื้อหาเปนไปเพื่อประโยชนสวนรวม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (23) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนแมบ ทภายใต ยุทธศาสตรช าติ ประเด็ น การวิจัย และพั ฒ นานวัตกรรม ประกอบด ว ย
แผนยอย จำนวน 5 แผน เกี่ยวของกับ สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จำนวน 2 แผน ดังนี้

- 47 แผนยอย 3.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานสังคม
3.2.1 แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยการสงเสริมการ
วิจัย พัฒ นาและประยุกตใชนวัตกรรมในการพัฒ นาศักยภาพทรัพ ยากรมนุษ ยของประเทศตลอดทุกช วงวัย
(ปฐมวัย วัยเด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย เพื่อให
ประชาชนไทยมี ทั กษะความรู และเป น กำลั งในการพั ฒ นาประเทศ โดยมีป ระเด็ น การวิจั ยที่ ส ำคัญ อาทิ
โภชนาการและสุขภาวะในชวงปฐมวัย การปลูกฝงความเปนคนดี วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน การพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะที่จำเปนในศตวรรษที่ ๒๑ ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากรทางการศึกษา ครู หลักสูตร
และกระบวนการสอน การสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ ระบบบริการสาธารณสุข และวิทยาศาสตรทางการกีฬา
แผนยอย 3.5 ดานปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
3.5.1 แนวทางการพัฒนา
5) การเพิ่มจำนวนและคุณ ภาพบุ คลากรวิจัย และนวัต กรรม เพื่อ ผลิต
(เชิงปริมาณ) และพัฒนาศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติใหเพียงพอทั้งภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน เพื่อรองรับการเพิ่ม ขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศดวยการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพรอมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

 แผนการปฏิรูปประเทศ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย มาตรา 65 กำหนดให รัฐ จั ด ให มี ยุ ท ธศาสตร ช าติ
เพื่ อ เปนเปาหมายระยะยาวในการพัฒ นาประเทศ ประกอบกับ มาตรา 257 และมาตรา 259 กำหนดให
ทำการปฏิ รู ป ประเทศเพื่ อ วางรากฐานการพั ฒ นาไปสู ป ระเทศที่ มี ค วามสามั ค คี ป รองดอง มี ก ารพั ฒ นา
อยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน
และมีคุณ ภาพชีวิตที่ ดี รวมทั้งมีสว นรวมในการพัฒ นาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิป ไตย
อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข โดยจะต อ งดำเนิ น การปฏิ รู ป อย า งต อ เนื่ อ งในช ว งห า ป ข า งหน า
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดไวในแผนการปฏิรูปแตละดาน คือ 1) ดานการเมือง 2) ดานการบริหารราชการ
แผน ดิน 3) ดานกฎหมาย 4) ดา นกระบวนการยุติ ธ รรม 5) ด านเศรษฐกิ จ 6) ด า นทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อ ม 7) ด า นสาธารณสุ ข 8) ด า นสื่ อ สารมวลชน เทคโนโลยี ส ารสนเทศ 9) ด า นสั ง คม
10) ดานพลังงาน 11) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ภาพรวมแผนการปฏิรูป
ประเทศ : สศช. มีนาคม 2561) 12. ดานการศึกษา และดานตำรวจ มีประเด็นที่เกี่ยวของกับ ภารกิจของ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 7 ดาน ดังนี้
1. แผนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง
การธำรงไวซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุ ข ที่ มี ค วามมั่ น คง มี ค วามชอบธรรม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ก อ ให เกิ ด ประโยชน สุ ข แก
ประเทศชาติ บานเมืองและประชาชน สรางการมีสวนรวม รูจักยอมรับความเห็นที่แตกตางกัน พรรคการเมือง
ดำเนินกิจกรรมโดยเปดเผยและตรวจสอบไดและพัฒนาเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชน ผูดำรงตำแหนง
ทางการเมืองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบตอประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน และ
สรางใหเกิ ดการแกไขปญ หาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธี โดยมีเปาหมายและประเด็นการปฏิรูป ที่
เกี่ยวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

- 48 เป า หมายที่ 1 ให ป ระชาชนมี ความรูค วามเขา ใจที่ ถู ก ต อ งเกี่ ย วกั บ การปกครอง
ระบอบประชาธิป ไตยอันมีพ ระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมทางการเมื อง
รวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐ รูจักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกตางกัน และ
ใหประชาชนใชสิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงำไมวาดวยทางใด
ประเด็นปฏิรูปที่ 1 การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
พันธกิจ ที่ 1 การใหการศึกษาและเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของพลเมือง
กลยุทธที่ 1 การใหการศึกษาและเสริมสรางวัฒ นธรรมทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของพลเมือง
กลยุทธที่ 2 จัดใหมีการใหความรูทางดานการเมืองการปกครอง (Political
Education) วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยฯ
2. แผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน
เป า หมายปรั บ เปลี่ ย นภาครัฐ สู ก ารเป น “ภาครั ฐ ของประชาชนเพื่ อ ประชาชน” ตาม
ยุทธศาสตรชาติที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการของประชาชน อันจะสงผลใหภาครัฐ
ไดรับความเชื่อถือไววางใจจากประชาชน (Public Trust) แผนปฏิรูประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน
กำหนดประเด็นปฏิรูปไว 6 ประการ และกำหนดกลยุทธ แผนงาน ไวในแตละประเด็นปฏิรูป ในสวนของ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวของอยู 5 ประเด็นปฏิรูป
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน กาวสูรัฐบาล
ดิจิทัล
กลยุทธที่ 2 นำระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
แผนงานที่ 1 การพัฒนาหรือนำระบบดิจิทัลมาใชปฏิบัติงานและการบริหาร
ราชการ
เป าหมาย : หน ว ยงานภาครัฐ สามารถดำเนิ น งานตามภารกิ จ ได อ ย างมี
ประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชงาน
กิจกรรม : พัฒนาหรือนำระบบดิจิทัล เพื่อรองรับทำงานตามภารกิจเฉพาะ
ของหนวยงาน พัฒนาหรือนำระบบดิจิทัล เพื่อรองรับงานพื้นฐานของหนวยงาน เชน งานสารบรรณ งานแผนและ
งบประมาณ งานพัสดุ งานบริหารบุคคล เปนตน
กลยุทธที่ 3 บูรณาการขอมูลของหนวยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผนดิน
แผนงานที่ 1 การปรับ ปรุงพัฒ นาการจัดทำ รวบรวมและวิเคราะห ขอมูล
ดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐ
เปาหมาย 1 : หนวยงานของรัฐมี Chief Data Officer ซึ่งมีอำนาจหนาที่ที่
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดจิ ิทัล
กิจกรรม :กำหนดใหมีผูรับผิดชอบหลักในการกำหนดชุดขอมูลสำคัญ การ
จัดทำ การรวบรวม การวิเคราะห และการพัฒนาคุณภาพขอมูลของหนวยงาน (Chief Data Officer)

เปาหมาย 2 : หนวยงานภาครัฐมีการจัดทำขอมูลสำคัญตามมาตรฐานที่
กำหนด และเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานภายนอกได
- 49 กิ จ กรรม : จั ด ทำชุ ด ข อ มูล สำคัญ ของหน ว ยงานให อ ยู ในรูป แบบดิ จิ ทั ล
ที่เปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด
เปาหมาย 3 : หนวยงานภาครัฐมีขอมูลสำคัญที่ใชในการตัดสินใจ และการ
จัดอันดับของประเทศในดานตางๆ
กิจกรรม : ขอมูลสำคัญ ที่เกี่ย วของกับ บริการที่กระทบตอชีวิตและความ
เป น อยูข องประชาชน หรือภารกิจ ของหนว ยงาน, ขอ มูลที่ เกี่ย วขอ งกับ งานสนับ สนุน เชน งานสารบรรณ
งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ ขอมูลกาลังคนภาครัฐ
เปาหมาย 4 : ผูบริหารระดับสูงมีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ทันสมัย สำหรับ
ใชในการตัดสินใจและการบริหารราชการแผนดิน
กิจกรรม : เชื่อมโยงขอมูลสำคัญของตนเขาสูศูนยขอมูลกลางภาครัฐเพื่อให
ผูบริหารระดับสูงสามารถนำไปใชในการตัดสินใจและการบริหารราชการแผนดินไดอยางมีประสิทธิภาพ
แผนงานที่ 3 สนับสนุนให นำขอมูลไปใชป ระโยชนในการบริหารราชการ
แผนดิน การบริการประชาชน และการมีสวนรวมของภาคประชาชน
เปาหมาย 1 : หนวยงานมีผูรับผิดชอบในการรวบรวม จัดการและวิเคราะห
ขอมูล
กิจกรรม : กำหนดใหมี “กลุมงานสารสนเทศ” ที่รับ ผิดชอบการรวบรวม
ขอมู ลจากหนวยงานในสังกัด/ หนวยงานที่เกี่ยวของ และนำขอมูลดังกลาวมาวิเคราะห เพื่อสนับ สนุนการ
ดำเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน
เปาหมาย 2 : บุคลากรภาครัฐมีสมรรถนะดานการบริห ารจัดการขอมูล
การวิเคราะหและนำเสนอขอมูล
กิจกรรม : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในดานการบริหารจัดการขอมูล
การวิเคราะหและนำเสนอขอมูลและการใชประโยชนรวมกัน
ประเด็นปฏิรูปที่ 3 : โครงสรางภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวไดเร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธที่ 1 ปรับ ปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบบริห ารงานของรัฐ และลด/
ละลายความเปนนิติบุคคลของกรม
แผนงานที่ 1 การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองคการ
เปาหมาย : สวนราชการมีการจัดทำแผนปฏิรูปองคการ โดยมีการทบทวน
4 ดาน ไดแก โครงสราง กระบวนงาน บุคลากร และกฎหมาย
กิจกรรม : การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองคการ
แผนงานที่ 2 การปฏิรูประบบราชการ (Government Reform)
เปาหมาย 1 : ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ
กิจกรรม : การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform)
กลยุทธที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและสรางความเขมแข็งของการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
แผนงานที่ 3 ทบทวนและปรับเปลี่ยนการจัดโครงสรางการบริหารราชการ
เปนภาค/เขต ใหสอดคลองกับบทบาทภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบ (Rezoning)

เปาหมาย : ดาเนินการตามแผนได 100%
- 50 กิจกรรม : จัดทำขอเสนอเบื้องตนในการจัดทำโครงสรางการบริหารราชการ
แบบภาค/จังหวัด
ประเด็นปฏิรูปที่ 4 : กำลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพรอมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติ
กลยุทธที่ 1 จัด กำลังคนให ส อดคลองกับ ความจำเปนในการบริก ารสาธารณะที่
สำคัญ และขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
แผนงานที่ 1 วางแผนกำลั งคนให ส อดคล อ งกั บ บทบาทของภาครั ฐ ทิ ศ
ทางการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ
เปาหมาย : กำลังคนที่เหมาะกับ งาน/ชนิด/คุณ ภาพในเวลาที่ตองการ ที่
สอดคลองกับบทบาทของภาครัฐและทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ
กลยุทธที่ 3 พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหมเพื่อสรางความพรอมเชิงกลยุทธใหกับ
กำลังคนภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets)
แผนงานที่ 2 พัฒนาปรับเปลี่ยนทักษะและสมรรถนะกำลังคน เพื่อพรอม
รับการเปลี่ยนแปลงบริบทการจัดการภาครัฐ
เปาหมาย : ภาครัฐมีกำลังคนมีทักษะและสมรรถนะที่ทันตอการเปลี่ยนแปลง
ทันสมัย และเปนสากล
แผนงานที่ 3 เตรียมกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุและ
การเขาสูสังคมผูสูงอายุ
เปาหมาย : ภาครัฐมีแผนและแนวทางในการใชประโยชนกำลังคนสูงอายุที่มี
ศักยภาพ
แผนงานที่ 4 สรา งวั ฒ นธรรม คา นิย ม และอุ ด มการณ ส าหรับ การเป น
เจาหนาที่ภาครัฐยุคใหมอยางตอเนื่อง
เปาหมาย : ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐมีคานิยมและอุดมการณที่กลา
ยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกตองแยกผลประโยชนสวนตนออกจากประโยชนสาธารณะ และดำรงตนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เจ าหน าที่ ข องรัฐมี กระบวนทั ศ น ใหม (New Paradigm)และมี จิต วิญ ญาณการเป น
ผูประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurial Spirit) มีกลไกและมาตรการคุมครองเจาหนาที่จากการใช
อำนาจที่ไมเปนธรรมโดยผูบังคับบัญชา
กิจกรรม : จัดหลักสูตรผูนำคุณธรรมที่เปนตัวอยาง, จัดกิจกรรมที่เนนการ
เปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรมที่เปนรูปธรรม
กลยุทธที่ 4 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใชกำลังคนในสวนราชการและ
หนวยงานของรัฐ (Workforce Audit)
แผนงานที่ 1 พั ฒ นาระบบการติดตามตรวจสอบและประเมิน ผลการใช
กำลังคนในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ (Workforce Audit)
เปาหมาย : รัฐบาลมีสารสนเทศสำหรับการตัดสินใจเพื่อใหการใชกำลังคน
ภาครัฐมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

แผนงานที่ 2 ทบทวนการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล กำลังคน(จำนวน
สายงาน ตำแหนงระดับ) และระบบการโยกยาย แตงตั้งใหสอดคลองกับความจำเปนตามภารกิจและเปนไปตาม
- 51 ระบบคุณธรรม (อาทิ การทบทวนสัดสวนของจำนวนตำแหนงระดับสูง และตำแหนงปฏิบัติใหสอดคลองกับ
ความจำเปน เปนตน)
เปาหมาย : สวนราชการมีสายงานตำแหนง และระดับสอดคลองกับความ
จำเปนของภารกิจภาครัฐ
ประเด็นปฏิรูปที่ 5 ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สราง และรักษาคนดี คนเกงไวใน
ภาครัฐ
กลยุท ธที่ 1 : ดึงดูดผูมีความรูค วามสามารถและมีจิ ตสาธารณะเข ามาทำงานใน
หนวยงานของรัฐ
แผนงานที่ 1 การเพิ่มชองทางและรูปแบบการจางงานเพื่อดึงดูดและจูงใจ
ผูมีความรูความสามารถสูงเขามาปฏิบัติงานในภาครัฐ
เปาหมาย : มีระบบ รูปแบบการจางงาน และชองทางการสรรหาบุคลากร
ภาครัฐที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจ รวมทั้งวิถีการทำงานและการใชชีวิตของคนรุนใหมและผูที่มีความรู
ความสามารถสูง
กิจกรรม : พัฒนาระบบการจางงานและการบริหารทรัพยากรบุคคลคูขนาน
(Dual Tracks) ที่แยกสำหรับผูมีความรูความสามารถสูงเปนการเฉพาะ
แผนงานที่ 2 สรางแรงดึงดูดคนดีคนเกงมาสมัครงานโดยการพัฒนาจุดเดน
ของสวนราชการและหนวยงานของรัฐ เพื่อสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration)
เปาหมาย : สวนราชการมีการพัฒนาจุดแข็งใหเปนแรงดึงดูดและสรางแรง
บันดาลใจใหกับผูสมัครงาน
แผนงานที่ 3 เพิ่มประสิทธิผลและความคลองตัวในการสรรหาและเลือกสรร
บุคลากรเขาสูภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
เป า หมาย : มี ร ะบบการจั ด สอบความรู ค วามสามารถทั่ ว ไปด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส
แผนงานที่ 4 พัฒ นาระบบการสอบวัดความรูความสามารถทั่วไปให เป น
มาตรฐานเดียวกัน สำหรับเจาหนาที่ของรัฐทุกประเภท
เปาหมาย : มีระบบการสอบวัดความรูความสามารถทั่วไป และคุณลักษณะ
การเปนเจาหนาที่ของรัฐที่เปนมาตรฐานเดียวกันของบุคลากรภาครัฐทุกประเภท
กลยุทธที่ 2 สงเสริม จูงใจ และรักษาผูมีความรูความสามารถและมีจิตสาธารณะไว
ในภาครัฐ
แผนงานที่ 1 พัฒนาและสรางความเขมแข็งใหกับระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน(Performance Management System)
เปาหมาย : การประเมินผลการปฏิบัติงานเที่ยงตรง เปน รูป ธรรม และมี
ความเปน ธรรม, มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานมีความเขมขน และสามารถคัดกรองบุคลากรที่ ไมมี
ประสิทธิภาพใหออกจากราชการ

กิ จ กรรม : พั ฒ นาระบบการประเมิ น ผลงานให วั ด ประเมิ น ได อ ย า งเป น
รูปธรรมและมีความเปนธรรม, วางระบบการบริหารและการพัฒนาผูที่มีผลงานไมเปนไปตามความคาดหวังของ
หนวยงาน (Managing Underperformers)
- 52 กลยุ ท ธ ที่ 3 พั ฒ น าขี ด ค วามสาม ารถ และสร า งความ ผู ก พั นต อ องค ก ร
(Engagement) ของบุคลากรภาครัฐ
แผนงานที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับและสายอาชีพ เพื่อสรางการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดอายุการทำงาน
เปาหมาย : เจาหนาที่ของรัฐทุกระดับ (อาทิ เจาหนาที่ใหมระดับมืออาชีพ
นั ก บริห ารระดั บ ต น นั ก บริ ห ารระดั บ กลาง และนั ก บริห ารระดั บ สูง ) ไดรับ การพั ฒ นาอย างต อ เนื่ อ งและ
สอดคลองกับสายอาชีพ ชวงอายุ และพื้นที่ทำงาน
แผนงานที่ 2 พัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมเปนขาราชการ และเจาหนาที่
ภาครัฐยุคใหม
เป า หมาย : หลั ก สู ต รปฐมนิ เทศระหว า งการทดลองงาน (Induction
Training) มีประสิทธิผลในการสรางสมรรถนะและทัศนคติใหมในการทำงานภาครัฐ (New Mindsets)
แผนงานที่ 3 ปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
เปาหมาย : การพัฒนาบุคลากรภาครัฐนาไปสูการปรับปรุงและพัฒนาผล
การปฏิบัติงาน, การลงทุนในการพัฒนาบุคลากรมีความคุมคา
กิจกรรม : พัฒนาระบบการติดตามและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา
บุคลากร (Development Evaluation), เพิ่มประสิทธิภ าพและลดความซ้ำซอนในการพัฒ นาบุ คลากรของ
หนวย/สถาบันฝกอบรมภาครัฐ
กลยุทธที่ 5 สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนงานที่ 2 จั ด ทำมาตรฐานทางจริ ย ธรรมสำหรั บ เจ า หน า ที่ ภ าครั ฐ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
เป าหมาย : ทุ ก องค ก รกลางบริห ารงานบุ ค คลหรื อ หนว ยงานของรัฐ นำ
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจาหนาที่ของรัฐไปใชในการบริหารงานบุคคล
แผนงานที่ 3 ส ง เสริ ม การใช พ ฤติ ก รรมคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมเป น
องคประกอบสำคัญในการบริหารงานบุคคล
เป า หมาย : องค ก รกลางบริ ห ารงานบุ ค คลกำหนดหลั ก เกณฑ ก ารใช
พฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมในการเลื่อนตำแหนง การลดตำแหนง การยายตำแหนง เปนตน
กลยุทธที่ 6 พัฒ นาทางกาวหนาในสายอาชีพและสรางความตอเนื่องในการดำรง
ตำแหนง
แผนงานที่ 3 ส ง เสริ ม การหมุ น เวี ย นบุ ค ลากรในแต ล ะสายอาชี พ ข า ม
หนวยงานในภาครัฐ เพื่อสรางเสริมประสบการณการทางานทั้งในดานกวางและลึก
เปาหมาย : ทุกสายอาชีพมีเสนทางความกาวหนาที่เปดกวาง มีโอกาสและ
ประสบการณทำงานที่ห ลากหลาย ทำใหภ าครัฐสามารถระดมสรรพกำลังความเชี่ยวชาญมาใชประโยชนได
อยางสูงสุด

- 53 ประเด็นปฏิรูปที่ 6 : การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ คลองตัว โปรงใส และมีกลไกปองกันการทุจริต
ทุกขัน้ ตอน
กลยุทธที่ 1 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐใหมี
ความคลองตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แผนงานที่ 2 เชื่ อ มโยงและบู ร ณาการข อ มู ล ระหว า งหน ว ยงาน และ
ผูประกอบการ
เปาหมาย : หนวยงานของรัฐสามารถเชื่อมโยงระบบขอมูลการจัดซื้อจัดจาง
ของตนกับระบบของกรมบัญชีกลางไดอยางมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม : หนวยงานภาครัฐเชื่อมโยงระบบขอมูลของหนวยงานตน และ
ระบบของกรมบัญชีกลาง เพื่อใชในการติดตามการดำเนินงาน
6. แผนการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการรักษา ฟนฟูใหสมบูรณและยั่งยืนเปนรากฐานใน
การพัฒนาประเทศอยางสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม มีการใชประโยชนทรัพยากรที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมและสังคม เกิดความสมดุลระหวางการคุมครองรักษาและการใชประโยชนอยางยั่งยืน รวมทั้งมี
ระบบการบริห ารจั ด การทรัพ ยากรที่ มี ป ระสิ ทธิภ าพบนพื้ น ฐานการมี สวนรว มของภาคสว นตา ง ๆ โดยมี
เป าหมายและประเด็ น การปฏิ รูป ที่ เกี่ ยวขอ งกั บ สำนั ก งานศึก ษาธิก ารภาค 17 สำนั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการ ดังนี้
เป าหมายที่ 1 ระบบบริห ารจัดการมลพิษ ที่ แหลงกำเนิดมีป ระสิทธิภ าพสงผลตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชน
ประเด็น การปฏิรูป ที่ 1 เสริมสรางระบบบริหารจัดการมลพิ ษที่แ หลงกำเนิ ดให มี
ประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ 2 ใหความรูและทักษะกับ ชุมชนและโรงเรียนในการคัดแยกขยะแต ละ
ประเภท รวมทั้งผนวกความรูเรื่องการคัดแยกขยะเขาไปในหลักสูตรการเรียนการสอน
8. แผนการปฏิรูปประเทศดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสรางดุลยภาพระหวางเสรีภาพของการทำหนาที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับ
การกำกับที่มีความชอบธรรม และการใชพื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอยางมีจรรยาบรรณ ดำรงรักษาเสรีภาพของ
การแสดงออก การรับรูของประชาชน ดวยความเชื่อวาเสรีภาพของการสื่อสาร คือ เสรีภาพ ของประชาชนตาม
แนวทางของประชาธิปไตย สื่อเปนโรงเรียนของสังคมในการใหความรูแกประชาชน ปลูกฝงวัฒนธรรมของชาติ
และปลูกฝงทัศนคติที่ดี โดยมีเปาหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวของกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 17
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
เปาหมาย
1. การมุงเนนการสรางดุลยภาพระหวางเสรีภาพของการทำหนาที่ของสื่อบนความ
รับผิดชอบกับการกำกับที่มีความชอบธรรม และการใชพื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอยางมีจรรยาบรรณ ดำรง

รักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรูของประชาชน ดวยความเชื่อวาเสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพ
ของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย
2. สื่อเปนโรงเรียนของสังคม ในการใหความรูแกประชาชน ปลูกฝงวัฒนธรรมของ
ชาติ และปลูกฝงทัศนคติที่ดี
- 54 ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูปการรูเทาทันสื่อของประชาชน
กิจกรรม การจัดสัมมนาเรื่อง “การรูเทาทันสื่อ” ในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัยและ
ในสถานที่ส าธารณะสำหรับ กลุมเปา หมายที่อ ยูนอกสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด อยา ง
ตอเนื่อง
9. แผนการปฏิรูปประเทศดานสังคม
คนไทยมีหลักประกันทางรายไดในวัยเกษียณที่เพียงพอตอการดำรงชีวิตอยางมีคุณภาพและมี
การปรับ เปลี่ย นพฤติกรรมไปสูการมีจิ ตสาธารณะเพิ่ม ขึ้น สั งคมไทยเป นสั งคมแห งโอกาสและไมแ บ งแยก
ภาครัฐมีขอมูลและสารสนเทศดานสังคมที่บูรณาการทุกหนวยงานและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเขาถึงได
และให ชุมชนท องถิ่น มีค วามเขม แข็ง โดยสามารถบริห ารจัด การชุมชนไดดวยตนเอง โดยมีเปา หมายและ
ประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวของกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
เปาหมาย คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูการมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น
ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การมีสวนรวม การเรียนรู การรับรูและการสงเสริมกิจกรรม
ทางสังคม
กิจกรรมที่ 2 สรางพลังแผนดิน
11. แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับการทุจริต มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการของหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน และยกระดับ การบังคับ ใชมาตรการทางวินัยและกฎหมายตอเจาพนักงานของรัฐ โดยมี
เป าหมายและประเด็ น การปฏิ รูป ที่ เกี่ ยวขอ งกั บ สำนั ก งานศึก ษาธิก ารภาค 17 สำนั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการ ดังนี้
เปาหมาย ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับ รูการทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) อยูใน 20 อันดับแรกของโลกในป 2579
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 ดานการปองกันและเฝาระวัง
กลยุทธที่ 1 เรงสรางการรับ รูและจิตสำนึกของประชาชนในการตอตานการทุ จริต
ประพฤติมิชอบ โดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
กิจกรรมที่ 1.9 สรางทัศนคติ ความรูและปลูกฝงเยาวชนในสถานศึกษาทุก
ระดับใหรังเกียจการทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอรรัปชั่นตอประเทศชาติ
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 ดานการปองปราม
กลยุทธที่ 2 ใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูบังคับบัญชา มี
มาตรการเสริมสรางวัฒ นธรรมองคกรในการปองกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบและเป น
ตั ว อย า งในการบริ ห ารงานด ว ยความซื่ อ ตรงและรั บ ผิ ด ชอบ กรณี ป ล อ ยปละละเลยไม ด ำเนิ น การ
ใหถือเปนความผิดวินัยหรือความผิดอาญา
กิจกรรมที่ 2.2 ปลุกจิตสำนึกใหเจาหนาที่ของรัฐมีคุณ ธรรมความซื่อตรง
(Integrity) โดยเนนความซื่อตรงตอหนาที่ (ซื่อสัตยสุจริตตามเปาหมายอยางดีที่สุด) และซื่อตรงตอประชาชน

กลยุทธที่ 3 เสริมสรางหนวยงานตรวจสอบภายในใหเปนกลไกอิสระและมีการเฝา
ระวังการทุจริตในหนวยงาน
- 55 กิจ กรรมที่ 3.3 วางระบบการประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในสว นราชการเปนประจำทุกป และรายงานผลการปฏิบัติตอผูบังคับ บัญ ชาเหนือตนตามระยะเวลาที่
กำหนด
กลยุทธที่ 4 ทำใหการใหสินบนแกเจาหนาทีข่ องรัฐเปนเรือ่ งที่นารังเกียจไมพึงกระทำ
กิ จ กรรมที่ 4.3 พั ฒ นาแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุ ม ภายในที่
เหมาะสมเพื่อใชในองคกรภาครัฐและเอกชนในการปองกันการใหสินบนและการเรียกรับสินบนของเจาหนาที่
ของรัฐในทุกรูปแบบ
12. แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.)
ไดดำเนินการทบทวนบริบทตามขอกำหนดของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของ ขอเสนอการปฏิรูปของสภา
ปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) รวมถึงสภาวการณแนวโนมสำคัญที่สงผลตอ
การศึกษา ความสอดคลองเชื่อมโยงของยุทธศาสตรช าติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560-2579) รวมทั้งรับ
ฟงความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษา เพื่อเปนแนวทางชี้นำที่
สำคัญในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ อันจะนำไปสูการพัฒ นาการศึกษาใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพลด
ความเหลื่อมลาทางการศึกษา และมีศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ
วัตถุประสงคการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาประกอบดวย 4 ดาน 1) ยกระดับคุณภาพของ
การจั ด การศึ ก ษา (enhance quality of education) 2) ลดความเหลื่ อ มล้ ำ ทางการศึ ก ษา (reduce
disparity in education) 3) มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (leverage
excellence and competitiveness) 4) ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร เพิ่ม
ความคลองตัว ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสรางเสริม ธรรมาภิบาล (improve
Efficiency, agility and good governance) ทั้งนี้ วัตถุประสงคขางตนครอบคลุมถึงการเรียนรูตลอดชีวิตดวย
แผนงานเพื่ อบรรลุวัตถุป ระสงคก ารปฏิ รูป การศึกษาประกอบดว ย 7 เรื่อง 29 ประเด็ น
ภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวของกับแผนงานการปฏิรูป
การศึกษาทั้ง 7 เรื่อง รวม 22 ประเด็น ประกอบดวย
เรื่ อ งที่ 1 ก ารป ฏิ รู ป ระบ บ กา รศึ ก ษ าแ ล ะก ารเรี ย น รู โ ด ย รว ม ข อ งป ระเท ศ
โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห งชาติฉ บั บ ใหม แ ละกฎหมายลำดั บ รอง มี 3 ประเด็ น ที่ เกี่ ย วข อ ง และ
ตอบสนองเปาหมายรวม : ตัวชี้วัด ดังนี้
เปาหมายรวม/รายกิจกรรมและตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ
1. ประเทศไทยมีการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษาเปนกลไกสำคัญตอการบริหาร
และจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภ าพอยางเหมาะสมสอดคลองกับ (ราง) พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... :
ตัวชี้วัด มีการจัดทำ แกไข และปรับปรุง (ราง) กฎหมายลำดับรองที่มีความสำคัญ และ (ราง) พ.ร.บ. การศึกษา

ภาคบังคับ พ.ศ. .... ใหสอดคลองกับ (ราง) พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ....ที่มีการกำหนดดำเนินการภายใน
2 ป (ภายใน ป 2564)
2. ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชนมีความรวมมือในการจัดการศึกษา
อยางสมดุล และภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เพิ่มขึ้น : ตัวชี้วัด สัดสวนของการ
จัดการศึกษาในระดับตาง ๆ โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือภาคเอกชน หรือโดยความรวมมือระหวางรัฐ
- 56 กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือภาคเอกชนทั้งในดานสัดสวนของจำนวนผูเรียน จำนวนสถานศึกษา และ
มูลคาของทรัพยากรที่ใชเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญตามเปาหมายระยะสั้น (ภายใน
ป 2564)
3. มีการบูรณาการการดำเนินงานรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของกับ การศึกษาเพื่อ การ
ดำรงชีวิตและการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตในลักษณะเครือขายความรวมมือ : ตัวชี้วัด มีการพัฒนาดัชนี
การศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตของระบบการศึกษาไทย และผลการดำเนินการตามดัชนีมีระดับเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสำคัญ (ภายในป 2564)
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำแนกรายประเด็นที่เกี่ยวของ
ดังนี้ ประเด็นที่ 1.1) การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดทำ แกไข และ
ปรับ ปรุงกฎหมายที่เกี่ยวขอ ง : กิจกรรม การจัดทำ แกไข และปรับ ปรุงกฎหมายให ส อดคลองกับ พ.ร.บ.
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .....
ประเด็นที่ 1.2) การสรางความรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน
เพื่อการจัดการศึกษา : กิจกรรม 1 การจัดทำขอเสนอวาดวย บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัด
การศึกษา กิจกรรม 2 การจัดทำขอเสนอวาดวยการเพิ่มบทบาทของเอกชนในการจัดการศึกษารูปแบบตางๆ
และการกากับ ดูแลที่เหมาะสม กิจกรรม 3 การจัดทำขอเสนอวาดวย แผนความรวมมือในการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย ครอบคลุมการจัดการทางการคลัง และผูจัดการศึกษา กิจ กรรม 4 การจัดทำขอเสนอวาดวย
แนวทางสนับสนุนงบประมาณและงบลงทุนใหสถานศึกษาเอกชนในรูปแบบความรวมมือรัฐและเอกชน สำหรับ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ กิจกรรม 5 การปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกรปกครอง สวนทองถิ่น
ที่ เกี่ย วขอ งกั บ การศึก ษาตามขอเสนอวาดว ยบทบาทขององคก รปกครองสว นทอ งถิ่น ในการจัด การศึก ษา
กิจกรรม 6 การปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยภาคเอกชนตามขอเสนอวาดวยการ
เพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการจัดการศึกษาในรูปแบบตางๆ การกำกับดูแลที่เหมาะสม กิจกรรม 7 การ
จัดทำและขับเคลื่อนตามขอเสนอแนวทางการสรางและเพิ่มสัดสวนของความรวมมือระหวางรัฐ
ประเด็นที่ 1.3) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการ
เรียนรูตลอดชีวิตเพื่อรองรับ การพัฒ นาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต : กิจกรรม 2 การจัด ทำดัชนีการศึก ษา
เพื่ อ การเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต ของการศึ ก ษาไทย (Thailand Lifelong Education Index: TLEI) กิ จ กรรม 3
การบูรณาการการดำเนินงานรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของกับ การศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง และการ
ศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตในลักษณะเครือขายความรวมมือ กิจกรรม 4 ระบบการเทียบเคียง/เทียบโอน
คุณวุฒิทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
เรื่องที่ 2 การปฏิรูป การพั ฒ นาเด็กเล็กและเด็ก วัย เรีย น มี 2 ประเด็น ที่เกี่ย วขอ ง และ
ตอบสนองเปาหมายรวม : ตัวชี้วัด ดังนี้
เปาหมายรวม/รายกิจกรรมและตัวชีว้ ัดที่เกี่ยวของ

1. เด็กปฐมวัย ทั้งเด็กกลุมทั่วไป และกลุมที่มีความตองการจำเปนพิเศษ สามารถเขาถึง และ
ไดรับการดูแลและการศึกษาระดับปฐมวัยอยางเหมาะสม มีคุณภาพ ทั่วถึง และเทาเทียมกัน รวมถึง มีระบบ
คั ดเลือ กเด็ ก เข า เรีย นระดั บ ชั้น ประถมศึ ก ษาป ที่ 1 และการจั ด การเรี ย นรูที่ เหมาะสมกับ ช วงวัย มี ระบบ
ฐานขอมูลที่เอื้อตอการดูแลที่เชื่อมโยงกันไดระหวางหนวยงาน และมีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ มีกลไก
ขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานระหวางกระทรวงและหนวยงานที่เกี่ยวของใหสอดคลองเปนเอกภาพ :
- 57 ตัวชี้วัด รอยละของเด็กปฐมวัยที่สามารถเขาถึง ไดรับ การดูแลและการศึกษาระดับปฐมวัยอยางเหมาะสม
มีคุณภาพ ทั่วถึง และเทาเทียมกัน (ภายในป 2565)
2. พอ แม ผูป กครองและบุคลากรที่ เกี่ยวของปรับ เปลี่ยนกรอบคิด (Mind Set) เกี่ ยวกั บ
ความรูความเขาใจที่ถูกตองในการเตรียมความพรอมกอนการตั้งครรภ การเลี้ยงดู ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย :
ตัวชี้วัด รอยละของพอแม ผูปกครองที่มีความรูความเขาใจที่ถูกตองในการเลี้ยงดู ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
(ภายในป 2565)
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำแนกรายประเด็นที่เกี่ยวของ
ดังนี้
ประเด็นที่ 2.1) การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรูเพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับ
การพัฒนา รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญ ญาให สมกับวัย : กิจกรรม 2 จัดทำแนวทางการ
คัดเลือกเด็กเขาเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ดวยวิธีการที่เหมาะสมกับชวงวัย กิจกรรม 3 จัดทำระบบ
คัดกรอง และกลไกการติดตามและประเมินผลสำหรับเด็กที่มีความตองการจำเปนพิเศษ กิจกรรม 4 การจัดทำ
แนวทางการพั ฒ นาในชว งรอยเชื่อมตอ (transition period) ระหวางวัย 2 - 6 ป กิจ กรรม 5 การจัด ทำ
แผนปฏิบัติการรวมกันระหวางกระทรวงหลัก ๔ กระทรวงที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย กิจกรรม 6 การ
จัดทำขอเสนอแผนปฏิบัติการวาดวยการยกระดับคุณภาพของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและศูนยเลี้ยงเด็ก กิจกรรม 7
การสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนรวมที่สอดคลองกับหลักการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
ประเด็นที่ 2.2) การสื่อสารสังคมเพื่อสรางความเขาใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย : กิจกรรม 1
การสรางความรูความเขาใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เรื่องที่ 3 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มี 2 ประเด็นที่เกี่ยวของ และ
ตอบสนองเปาหมายรวม : ตัวชี้วดั ดังนี้
เปาหมายรวม/รายกิจกรรมและตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ
1. เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพยห รือดอยโอกาสทุกคน มีความเสมอ
ภาคในโอกาสพัฒ นาตนเองตามศักยภาพและเขาถึงการศึกษาที่มีคุณ ภาพ รวมถึงเสริม สรางพัฒ นาครูและ
สถานศึก ษาใหมี ป ระสิทธิภ าพและคุณ ภาพ ตลอดจนวิจัย พั ฒ นาองคค วามรูที่น ำไปใชไดจ ริงเพื่ อ ยกระดั บ
ความสามารถของคนไทยไดอยางยั่งยืน : ตัวชี้วัด 1. รอยละผูขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาสในระบบ
การศึกษาที่ไดรับ การอุด หนุนเงินทุนเพื่อ บรรเทาอุป สรรคการเขาถึงการศึกษาที่สอดคลองกับ ความจำเปน
รายบุคคลจนสำเร็จ การศึกษาและการพัฒ นาไดเต็มตามศัก ยภาพ (มากกวารอยละ 95 ภายในป 2564)
2. ตัวชี้วัดทางการศึกษาของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDG4) ของประเทศไทยมีแนวโนมดีขึ้นสูการ
บรรลุเปาหมายในป 2030 3. ระบบฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ที่เชื่อมโยงและบูรณาการ 6 กระทรวง
เพื่อตรวจสอบความถูกตองแมนยำ และสนับสนุนการวิเคราะหเพื่อใชประโยชนในการสรางความเสมอภาคทาง

การศึกษา (ครอบคลุมขอมูลเด็กเยาวชนผูขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาสมากกวารอยละ 75 ของประเทศ
ภายในป 2564)
2. ครู บุคลากรทางการศึกษา ไดรับ เงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน
เกื้อกูลอื่นที่เหมาะสม โดยใหคำนึงถึงการปฏิบัติงานที่มีความยากลำบาก หรือการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย
หรือหางไกล : ตัวชี้วัด จำนวนครูที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง กระจายตัวออกไปในพื้นที่ที่มีความขาดแคลนครู
(ภายในป 2564)
- 58 กิจกรรมที่เกี่ยวของกับ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำแนกรายประเด็นที่เกี่ยวของ
ดังนี้
ประเด็นที่ 3.1) การดำเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา : กิจกรรม 1 สงเสริม
โอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพื่อบรรเทาอุปสรรคการมาเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษและยากจน ใหมี
ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามศักยภาพ กิจกรรม 4 สนับสนุน
ใหเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษากลับเขาสูระบบการศึกษาและพัฒนาทักษะอาชีพ กิจกรรม 5 สงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู กิจกรรม 6 พัฒนาองคความรูเพื่อการจัดการเชิงระบบเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กิจกรรม 7 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อสรางสังคมแหง
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาทั้งในและตางประเทศ
ประเด็น ที่ 3.3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่หางไกล หรือในสถานศึกษา
ที่ตองมีการยกระดับคุณภาพอยางเรงดวน : กิจกรรม 3 พัฒนาระบบสอบบรรจุและแตงตั้งครู ใหกระจายตัว
ออกไปในพื้นที่ที่มีความขาดแคลนครู
เรื่องที่ 4 การปฏิรูป กลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒ นาผูประกอบวิช าชีพ ครู
อาจารย มี 5 ประเด็นทีเ่ กี่ยวของ และตอบสนองเปาหมายรวม : ตัวชี้วัด ดังนี้
เปาหมายรวม/รายกิจกรรมและตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ
1. มีแผนการผลิตและพัฒนาครูตามความตองการของประเทศ (demand-side financing)
โดยใหมีการจัดแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรการศึกษาระดับชาติและระดับพืน้ ที่ ตลอดจนวางระบบคัดเลือก
และจัดสรรอัตรากำลังครู โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความขาดแคลน และมีการวิเคราะหอัตรากำลังในการผลิตและ
พัฒนาครู เพื่อขอจัดสรรทุนกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา: ตัวชี้วัด มีการบรรจุครูครบตามอัตรา
ที่กำหนดในสถานศึกษา (ภายในป 2567 – 2572)
2. มีระบบขอมูลครู (Teacher Data System) เพื่อรวบรวมขอมูลการผลิต การใช และการ
คาดการณ อัตรากำลังครูในสาขาที่ ขาดแคลน : ตัวชี้วัด ระบบขอมูลครู (Teacher Data System) มีความ
นาเชื่อถือและถูกตองสอดคลองกับสภาพการณจริง อยางนอยรอยละ 80 (ภายในป 2562)
3. มีหนวยงานกลางภายในกระทรวงศึกษาธิการในการบริหารจัดการการพัฒนาทางวิชาชีพ
ใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษา มีระบบและกลไกใหครูมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง มีระบบ
ในการประเมิ น การปฏิ บั ติง านและสมรรถนะหลั ก ก อ นที่ จ ะบรรจุ เป น ครูช ำนาญการ มี ร ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขับเคลื่อนเครือขายครู National Professional Teacher Platform (NPTP) : ตัวชี้วัด 1. รอยละ 100
ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนในการพั ฒนาทางวิชาชีพที่ เหมาะสม (ภายในป 2562) 2. ครูทุกคน
สามารถเขาถึงระบบการพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง (ภายในป 2565) 3. รอยละ 80 ของครูชำนาญการที่
มีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานที่กำหนด (ภายในป 2565) 4. รอยละ 80 ของจำนวนครูทั่วประเทศเขารวมมี

ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศขั บ เคลื่ อ นเครื อ ข า ยครู National Professional Teacher Platform (NPTP)
(ภายในป 2565)
4. มีระบบในการพิ จ ารณาคาตอบแทนที่ เหมาะสม รวมทั้งมีกลไกในการเลื่อนวิท ยฐานะ
ที่ ไดรับ การปรับปรุงใหม และการคงวิทยฐานะของครู : ตัวชี้วัด ครูทุ กคนไดรับ การพิจ ารณาคาตอบแทน
รวมทั้งการเลื่อนและการคงวิทยฐานะตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนด (ภายในป 2564)
5. มีการกำหนดสมรรถนะหลักของผูบริหาร มีมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารในดาน
ตาง ๆ มีระบบการเลื่อนระดับของผูบริหาร โดยพิจารณาถึงผลลัพธที่เกิดขึ้นจากความกาวหนาในการพัฒนา
- 59 สถานศึกษาและการยกระดับคุณภาพของผูเรียนเปนสำคัญ รวมทั้งมีระบบการคงวิทยฐานะใหผูบริหารพัฒนา
ทางวิชาชีพ : ตัวชี้วัด 1. มีขอกำหนดสมรรถนะหลัก และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร (ภายในป
2562) 2. มีแผนอัตรากำลังและการพัฒ นาศักยภาพของผูบ ริหาร มีระบบคัดกรองและพัฒนาผูบริหารที่
นำไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ (ภายในป 2563)
6. มีขอเสนอในการปรับ บทบาทหนาที่และอำนาจของสำนักงาน ก.ค.ศ. และยกรางหรือ
ปรับแกกฎหมายที่เกี่ยวของกับครูและบุคลากรทางการศึกษา : ตัวชี้วัด 1. ดัชนีความเชื่อมั่นของขาราชการครู
ในเรื่องความกาวหนาทางวิชาชีพอยางเปนธรรมบนผลลัพธที่เกิดขึ้นกับผูเรียน(ภายในป 2564) 2. ระบบการเลื่อน
วิทยฐานะเปนไปอยางถูกตองเปนธรรม ตอบสนองตอการพัฒนาของผูเรียน (ภายในป 2564) 3. ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงานของ ก.ค.ศ. (ภายในป 2563) 4. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบังคับใช
กฎหมายที่เกี่ยวของกับครูและบุคลากรทางการศึกษา (ภายในป 2563)
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำแนกรายประเด็นที่เกี่ยวของ
ดังนี้
ประเด็ น ที่ 4.1) การผลิ ต ครู และการคัด กรองครู เพื่ อ ให ได ค รูที่มี คุณ ภาพตรงกั บ ความ
ตองการของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเปนครู : กิจกรรม 2 ในเปาหมายรวมที่ 1 ครูรุนใหมที่ไดรับการ
บรรจุไมนอยกวากึ่งหนึ่งจบการศึกษาโดยผานแผนการผลิตและพัฒนาครู : กิจกรรม 1 ในเปาหมายรวมที่ 2
มีระบบขอมูลครู (Teacher Data System) เพื่อรวบรวมขอมูลการผลิต การใชและการคาดการณอัตรากำลัง
ครูในสาขาที่ขาดแคลน
ประเด็นที่ 4.2) การพั ฒ นาวิช าชีพครู : กิจ กรรม 1 จัด ตั้งหนว ยงานกลางในการบริห าร
จัดการการพัฒ นาทางวิชาชีพใหกับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา : กิจ กรรม 5 จัดทำระบบและกลไกใหม
เพื่ อ ให ค รูมี ก ารพั ฒ นาตนเองหรื อ วิ ช าชี พ อย า งต อ เนื่ อ ง : กิ จ กรรม 10 จั ด ทำระบบในการประเมิ น การ
ปฏิ บั ติ งานและสมรรถนะหลั ก สำหรับ ครูช ำนาญการ : กิ จ กรรม 11 จัด ทำระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ขับเคลือ่ นเครือขายครู National Professional Teacher Platform (NPTP)
ประเด็นที่ 4.3) เสนทางวิชาชีพครูเพื่อใหครูมีความกาวหนาไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เหมาะสม : กิจกรรม 2 แกไขปรับปรุงหลักเกณฑการพิจารณาคาตอบแทน การเลื่อนวิทยฐานะ และการคง
วิทยฐานะของครู
ประเด็นที่ 4.4) การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณ ภาพการจัดการศึกษาใน
สถานศึก ษา : กิ จ กรรม 1 จั ด ทำข อ กำหนดสมรรถนะหลั ก และมาตรฐานการปฏิ บั ติ งานของผู บ ริห าร :
กิจ กรรม 3 จัด ทำแผนอัตรากำลังและการพัฒ นาศักยภาพของผูบ ริห าร : กิจกรรม 4 ระบบคัดกรองและ
พัฒนาผูบริหาร ใหมีสมรรถนะหลักและไดมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร

ประเด็นที่ 4.5) องคกรวิชาชีพครู และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ : กิจกรรม 3 กำหนด
บทบาทหนาที่และอำนาจของ ก.ค.ศ. โดยเนนระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล : กิจกรรม 5 ยกราง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....
เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 มี 5 ประเด็นที่เกี่ยวของ และตอบสนองเปาหมายรวม : ตัวชี้วัด ดังนี้
เปาหมายรวม/รายกิจกรรมและตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ
1. การจัดการศึกษาทุก ระดับ ใชหลักสูตรที่เปน หลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทางการ
จัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน : ตัวชี้วัด จำนวนครูที่มีสมรรถนะในการจัดการ
- 60 เรียนรูเชิงรุก แนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุก และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมุงเนนสมรรถนะ
(ภายในป 2562)
2. ครูมีความรู ความเขาใจสามารถจัดการเรียนรูเชิงรุกได ครูมีความรู ความเขาใจสามารถ
ออกแบบรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนได ศึกษานิเทศกมีความรูความเขาใจสามารถใหคำแนะนำ
หรือ ชว ยเหลือ ครูออกแบบรายวิชาเพิ่ มเติ ม หรือ กิจ กรรมพั ฒ นาผูเรีย น และการนำไปจัด การสอนหรื อจั ด
กิจกรรมใหผูเรียน : ตัวชี้วัด 1. จำนวนครูที่ไดรับการพั ฒ นาให ส ามารถจัดการเรีย นรูเชิงรุกได (ภายในป
2562) 2. จำนวนครูที่ไดรับการพัฒ นาใหสามารถออกแบบรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒ นาผูเรียนได
(ภายในป 2562) 3. จำนวนศึกษานิเทศกที่มีค วามรูความเขาใจสามารถให คำแนะนำหรือ ชว ยเหลือ ครู
ออกแบบรายวิช าเพิ่มเติมหรือกิจกรรมพั ฒ นาผูเรียน และการนำไปจั ดการสอนหรือจัด กิจ กรรมให ผู เรียน
(ภายในป 2562)
3. จัดตั้งคลังชุดการสอนสำเร็จรูปรายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ผาน การคัดกรอง
จากผูเชี่ยวชาญใหครูเขาถึงเพื่อนำไปใชและเรียนรูเพื่อพัฒนาขึ้นเองได สถานศึกษามีรายวิช าเพิ่มเติม หรือ
กิ จ กรรมพั ฒ นาผู เรี ย นที่ พั ฒ นาขึ้ น เอง สอดคล อ งกั บ จุ ด มุ ง หมายของหลั ก สู ต ร ความพรอ ม จุ ดเน น ของ
สถานศึกษา และเกณฑการจบหลักสูตร : ตัวชี้วัด 1. จำนวนชุดการสอนสำเร็จรูปรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรม
พั ฒ นาผูเรีย นที่ผานการคัดกรองจากผูเชี่ย วชาญใหครูเขาถึง เพื่อนำไปใชแ ละเรียนรูเพื่ อพัฒ นา ขึ้นเองได
(ภายในป 2562) 2. จำนวนรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งสถานศึกษาพัฒนาขึ้นใชเอง ที่ผาน
การประเมิน โดยผูเชี่ยวชาญเห็นวาสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร ความพรอม จุดเนน ของสถานศึกษา
และเกณฑการจบหลักสูตร (ภายในป 2562)
4. จัดใหมีศูนยรวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อใหครูและนักเรียนเลือกใชไดอยาง
เหมาะสมกับ สถานการณ ก ารเรียนรู : ตัว ชี้ วัด 1. มี การจัดตั้ งศูน ยรวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึ กษา
(ภายในป 2562) 2. จำนวนสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา (ภายในป 2562)
5. จั ด ให มี ร ะบบเพื่ อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู เชื่ อ มโยงกั บ National Digital Learning
Platform เพื่อเผยแพรแ นวปฏิบั ติที่ดีแ ละแนวปฏิบั ติที่เป นเลิศในการจัดการศึก ษาเพื่อ บรรลุผล ดานการ
เสริมสรางคุณภาพและจริยธรรมใหแกผูเรียน ทั้งในระบบการศึกษา และการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
ปรับปรุงรูป แบบ กิจกรรม และสาระการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหแกผูเรียน :
ตัวชี้วัด 1. มีระบบการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผูเรียนชัดเจน (ภายใน
ป 2565) 2. มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกผูเรียนได
เพิ่มมากขึ้น (ภายในป 2565) 3. มีการจัดสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาที่เอื้อตอการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของผูเรียน (ภายในป 2565)

6. จัดทำจรรยาบรรณ (Code of conduct) ที่มุงสงเสริมการประพฤติปฏิบัติอยางมีคุณธรรม
และจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา : ตัวชี้วัด ครู ผูบริหาร และบุคลากรใน
สถานศึกษาปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (Code of conduct) ที่กำหนด (ภายในป 2563)
7. รว มปรับ ปรุง การทดสอบระดั บ ชาติ และพั ฒ นานาแบบทดสอบให วั ด สมรรถนะตาม
หลักสูตรไดอยางมีคุณภาพ โดยเนนความสอดคลองระหวางสมรรถนะที่คาดหวังตามหลักสูตรกับเครื่องมือ/
ขอคำถามที่ใชวัด ผูเรียนไดรับการจัดสรรโอกาสและไดเขาศึกษาตอดวยดวยวิธีการที่หลากหลาย : ตัวชี้วัด
วิธีการจัดสรรโอกาสและการคัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอที่หลากหลาย มีความเปนธรรม และสามารถลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา (ภายในป 2562)
- 61 8. สถานศึกษาสามารถจัดการศึก ษาไดอ ยางมีคุณ ภาพ ประสิ ทธิภ าพ มีธรรมาภิบ าล
เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง ตามปรัชญาและเปาหมายของสถานศึกษา และมีระบบ
ความรั บ ผิ ด ชอบทางการศึ ก ษา (Educational Accountability) บนพื้ น ฐานสมรรถนะหลั ก ของผู เรี ย น
สถานศึ ก ษามี แ นวปฏิ บั ติ การประกั น คุ ณ ภาพ การประเมิ น คุ ณ ภาพ และการรับ รองคุ ณ ภาพการศึก ษา
เปนระบบที่มีความเชื่อมโยงสอดคลอง ไมสรางภาระตอสถานศึกษาและการปฏิบัติหนาที่การจัดการเรียนของ
ครู สถานศึกษาไดรับ การพัฒ นาคุณ ภาพอยางตอ เนื่อง สามารถสรางความเชื่อ มั่นใหผูมีสวนเกี่ยวขอ งและ
สาธารณชนได และเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษาของครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา :
ตัวชี้วัด 1. มีขอเสนอวาดวยการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยวัดจากรอยละของสถานศึกษาที่มี
การพัฒนาในตัวชี้วัดที่สถานศึกษากำหนด (ภายในป 2562) 2. มีประกาศ/กฎกระทรวง วาดวยหลักเกณฑ
วิธีการ และขอกำหนดดานคุณภาพของการจัดการศึกษาสำหรับการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (ภายในป 2562) 3. สถานศึกษามีความเทาเทียมดานคุณภาพการศึกษามากขึ้น (ภายในป 2563)
9. สถานศึกษาระดับตางๆ มีระบบคุมครองดานความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพอยาง
เหมาะสม มีแอพพลิเคชั่นสำหรับการติดตาม ดูแล คุมครองผูเรียนในสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีศักยภาพในการปฏิบัติตามมาตรการการคุมครองผูเรียนในสถานศึกษา ผูเรียนไดรับการชวยเหลือดูแล
และคุมครองทั้งดานความปลอดภัย สุขภาพและสวัสดิภาพ สถานศึกษามีระบบคุม ครองผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ
: ตัวชี้วัด 1. รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบคุมครองผูเรียน ทั้งดานความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพ
(ภายในป 2562) 2. มีแ อพพลิเคชั่นที่ ครู ผูเรีย น และนัก เรีย น สามารถเขาถึงไดรวดเร็ว ครอบคลุม ทุ ก
สถานศึกษาในทุกพื้น ที่ (ภายในป 2562) 3. จำนวนผูเรีย นที่ไดรับ การบริการดูแลและคุมครอง (ภายใน
ป 2565) 4.รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบคุมครองผูเรียน (ภายในป 2563)
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำแนกรายประเด็นที่เกี่ยวของ
ดังนี้
ประเด็นที่ 5.1) การปรับหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน
เพื่อพัฒนาการเรียนรูเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ : กิจกรรม 2 พัฒนาครูในการจัดการเรียนรูเชิงรุก และการ
วัดประเมินผล เพื่อพัฒนาผูเรียน รวมทั้งการพัฒนาความรู และสมรรถนะดานเนื้อหาสาระที่สอน ดานศาสตร
การสอน ดานการใชสื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรูและการสอน ดานการพัฒนาทักษะแหงศตวรรษที่ 21
และดานบทบาทของครูในยุคใหม : กิจกรรม 3 สนับ สนุนชุดการสอน สื่อ ตัวอยางรายวิช า สนับ สนุ น ชุด
การสอน สื่อ ตัวอยางรายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายวิชาเพิ่มเติม : กิจกรรม 4 จัดใหมีศูนย
รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ประเด็นที่ 5.2) การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม : กิจกรรม 1 จัดทำ
ขอเสนอแนวทางการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
ใหกับ ผูเรียน : กิจกรรม 2 ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมใหแกผูเรียน : กิจกรรม 3 จัดทำจรรยาบรรณ (Code of conduct) ที่มุงสงเสริมการประพฤติปฏิบัติ
อยางมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา
ประเด็นที่ 5.3) การประเมินคุณ ภาพการจัดการศึกษาระดับ ชาติและระบบคัดเลือกเข า
ศึกษาตอ : กิจกรรม 1 จัดทำขอเสนอวาดวยการปรับระบบการทดสอบระดับชาติ : กิจกรรม 2 จัดทำขอเสนอ
ใหมีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการในการจัดสรรโอกาสและการคัดเลือกเขาศึกษาตอและประกาศใช
- 62 ประเด็นที่ 5.4) การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา : กิจกรรม 1 จัดทำขอเสนอวาดวยการ
พัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาผานการประกันคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพ :
กิจกรรม 2 ประกาศ/กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และขอกำหนดดานคุณภาพของการจัด การศึกษา
สำหรับการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา ใหสถานศึกษานำไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา : กิจกรรม 3 จัดสรรงบประมาณ และมีระบบสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาระบบ
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนือ่ ง
ประเด็นที่ 5.5) ระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิการของผูเรียน : กิจกรรม 2 พัฒนา
ระบบการคุมครองผูเรียนในสถานศึกษาที่มีความทันสมัยและรวดเร็ว เพื่อใหครู ผูเรียน และผูปกครอง เขาถึง
ขอมูลและแกไขปญหาฉุกเฉินไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ : กิจกรรม 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีความรูความเขาใจในการใชระบบการคุมครองผูเรีย นในสถานศึกษา : กิจกรรม 4 จัดบริการการดูแ ล
คุมครองผูเรียน ทั้งในดานความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพ ครอบคลุมสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ :
กิจกรรม 5 สงเสริมสนับสนุนระบบการคุม ครองผูเรียนใหมีประสิทธิภาพตอเนื่องและยั่งยืน
เรื่องที่ 6 การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเปาหมายในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา มี 2 ประเด็นที่เกี่ยวของ และ
ตอบสนองเปาหมายรวม : ตัวชี้วัด ดังนี้
เปาหมายรวม/รายกิจกรรมและตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ
1. สถานศึกษาของรัฐมีความเปนอิสระและมีธรรมาภิบาลในการบริห ารและจัดการศึกษา
ครอบคลุม ด า นการบริ ห ารวิ ช าการ ด านการบริ ห ารงบประมาณ ด า นการบริ ห ารงานบุ ค ลากร ดา นการ
บริห ารงานทั่วไป และมีความรับผิดชอบตอคุณภาพของการจัดการศึกษา มีรางกฎหมายที่เกี่ยวของวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษา ทั้งดานการบริหารวิชาการ
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่ว ไป : ตัวชี้วัด มีกฎกระทรวง 2 ฉบับ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและบังคับใชเปนกฎหมาย (ภายในป 2563)
2. กระทรวงศึกษาธิการมีโครงสรางที่แบงแยกอำนาจและหนาที่เพื่อรองรับรูปแบบใหมที่แยก
ความรับ ผิด ชอบในด านนโยบาย (Policy) ดา นกำกั บ ดู แ ลส งเสริม (Regulator) ด านการสนั บ สนุ น ต า ง ๆ
(Supporter) และดานการดำเนินการหรือการปฏิบัตกิ าร (Operator) มุงเนนการกระจายอำนาจ ธรรมาภิบาล
รับผิดชอบตอการสนับสนุนสถานศึกษา และมีบทบาท หนาที่ และอำนาจสอดคลองกับบทบัญญัติในกฎหมาย
วาดวยการศึกษาแหงชาติ : ตัวชี้วัด มีการปรับโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการภายในกรอบเวลาที่กำหนด
(ภายในป พ.ศ.2564)

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำแนกรายประเด็นที่เกี่ยวของ
ดังนี้
ประเด็นที่ 6.1) สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา : กิจกรรม
จัดทำรางกฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการทั้ง 4 ดาน (วิชาการ งบประมาณ บุคคล และ
บริหารงานทั่วไป)
ประเด็นที่ 6.3) การปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ : กิจกรรม จัดทำขอเสนอ
การปรับปรุงบทบาทหนาที่และอำนาจที่สอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษาแหงชาติฉบับใหม
- 63 เรื่ อ งที่ 7 การปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการเรี ย นรู โ ดยการพลิ ก โฉมด ว ยระบบดิ จิ ทั ล
(Digitalization for Educational and Learning Reform) มี 3 ประเด็นที่เกี่ยวของ และตอบสนองเปาหมายรวม :
ตัวชี้วัด ดังนี้
เปาหมายรวม/รายกิจกรรมและตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ
1. มีแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลที่เกิดจากการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในลักษณะ
Social Enterprise และคนทุกชวงวัยนำไปใชอยางแพรหลาย เกิดเครือขายทั่วประเทศและนำไปสูการเรียนรู
ตลอดชี วิ ต และการยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนไทยไปสู ส ากล : ตั ว ชี้ วั ด 1. มี โ ครงสรา งพื้ น ฐานของ
แพลตฟอรมการเรียนรูดว ยดิจิทัล (ภายในป 2563) 2.มีแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลที่เกิดจากการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนในลักษณะ Social Enterprise และคนทุกชวงวัยนำไปใชอยางแพรหลายเกิดเครือขาย
ทั่ว ประเทศ และนำไปสูการเรีย นรูตลอดชีวิตและการยกระดับ คุณ ภาพชีวิตของคนไทยไปสูสากล (ภายใน
ป 2563)
2. มีระบบขอมูลรายบุคคลของผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนวยงาน
และกระบวนการที่ เกี่ ย วข อ งในทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา ทุ ก ระบบการศึ ก ษา สามารถใช ป ระกอบการจั ด สรร
งบประมาณด า นการศึ ก ษาได อ ยา งครอบคลุ ม การจั ด การศึก ษาเพื่ อ คุ ณ วุฒิ ต ามระบบ ระบบข อ มู ล และ
สารสนเทศเพื่อ การบริห ารจัดการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) ซึ่งมี
ฐานขอมูลกลางรายบุคคลที่อางอิงจากเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เปนรูปแบบเดียวกันของทุก
หนวยงานที่จัดการศึกษาทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ และสามารถเชื่อมโยงขอมูลได ประกาศกฎหมาย
การบริหารขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา, จัดโครงสรางองคก รศูน ยขอมูล สารสนเทศดานการศึกษา
แหงชาติ : ตัวชี้วัด 1. รอยละความสำเร็จของฐานขอมูลกลางรายบุคคล ไดแก 1) ผูเรียน 2) ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 3) สถานศึกษา 4) หนวยงานที่เกี่ยวของในทุกระดับการศึกษาและทุกระบบการศึกษา (บังคับ
ใชระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา ภายในป 2562 สวนราชการที่จัดการศึกษาสงมอบขอมูลที่เกี่ยวของ
กับการศึกษาแกศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาแหงชาติ ตามกฎหมายที่กำหนด ภายในป 2565) 2.รอย
ละความสำเร็จของการจัดทำกฎหมายการบริหารขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา (ภายในป 2564)
3. เสริมสรางทักษะการรูดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อของประชาชน กำหนดสมรรถนดานดิจิทัล
และการรูเทาทันสื่อ (Digitaland media literacy) ที่ปรับตามความจำเปนในแตละชวงวัยที่เหมาะสม บูรณาการ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการเสริมสรางสมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อ คูมือความรูเกี่ยวกับสมรรถนะ
ดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อ สำหรับผูปกครอง นักเรียน วัยทำงาน ผูสูงอายุ ดำเนินงานรวมกับศูนยการเรียน
และศูนยดิจิทัลชุมชน ในการพัฒนาทักษะดิจิทัลใหกับประชาชน เนนกลุมผูสูงอายุ นำรอง การประเมินระดับ

สมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อแตละชวงวัย และทบทวนแกไข ปรับปรุง ประชาชนในวัยเรียนและ
ผูสูงอายุมีระดับสมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่ออยูในระดับดีมาก ตัวชี้วัด 1. จัดทำขอเสนอวาดวยการ
เสริมสรางสมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อของประชาชนแลวเสร็จ (ภายใน ป 2562) 2. มีการบูรณาการ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการเสริมสรางสมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อ(ภายในป 2565) 3. รอยละ 60
ของประชาชนในวัย เรียนและผูสูงอายุมีระดั บ สมรรถนะดา นดิจิทั ล และการรูเท าทัน สื่อ อยูในระดับ ดี ม าก
(ภายในป 2565)
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กิจกรรมที่เกี่ยวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำแนกรายประเด็นที่เกี่ยวของ
ดังนี้
ประเด็น ที่ 7.1) การปฏิ รูป การเรีย นรูดว ยดิ จิ ทั ล ผ านแพลตฟอรม การเรีย นรู ด วยดิ จิ ทั ล
แหงชาติ : กิจกรรม 2 นำผลการใชสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมที่ไดรับมาประมวล และดำเนินการผูกรวมและนำมา
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัล : กิจกรรม 3 ขยายเครือขายแพลตฟอรมการ
เรียนรูดวยดิจิทัล โดยการสรางความรวมมือของภาคสวนที่เกี่ยวของ (PPP)
ประเด็นที่ 7.2) ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for Education) : กิจกรรม 1
จัดทำระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data In Education) : กิจกรรม 2 จัดทำกฎหมายการ
บริหารขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา
ประเด็นที่ 7.3) การพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในดานความฉลาดรู
ดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรูสารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรูสื่อ (media literacy)
เพื่อการรูวิธีการเรียนรู (learning how to learn) ในการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่สะทอน
การรูกติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใชสื่อและการสื่อสารบนอินเทอรเน็ต : กิจกรรม 1 จัดทำขอเสนอ
วาดวยการเสริมสรางสมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อของประชาชน : กิจกรรม 2 เสริมสรางสมรรถนะ
ดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อ : กิจกรรม 3 ประเมินสมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อของคนไทย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 สำหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ป ซึ่งเปน
การแปลงยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพื่อเตรียมความพรอมและวางรากฐาน
ในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศที่พัฒนาแลว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดวยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สำคัญ คือ
1) ยึ ด “หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง”เพื่ อ ให เกิ ด บู ร ณาการการพั ฒ นาในทุ ก มิ ติ
อยางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกันและการบริห ารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป น
เงือ่ นไขที่จำเปนสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุงเนนการพัฒนาคน มีความเปนคนที่สมบูรณ สังคมไทยเปนสังคม
คุณภาพ มีที่ยืนและเปดโอกาสใหกับทุกคนในสังคมไดดำเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยูรวมกัน อยางสมานฉันท
ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจาย

ความมั่งคั่งอยางทั่ วถึ งและเป นธรรม เป นการเติบ โตที่เป นมิตรกั บ สิ่ งแวดลอม รักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต คานิยม ประเพณีและวัฒนธรรม
2) ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”มุงสรางคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สำหรับคนไทย
พั ฒ นาคนให มี ความเป น คนที่ ส มบู ร ณ มีวินั ย ใฝ รู มี ค วามรู มี ทั ก ษะ มี ความคิ ดสรา งสรรค มี ทั ศ นคติ ที่ ดี
รับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ
อยางมีคุณภาพ รวมถึงการสรางคนใหใชประโยชนและอยูกับสิ่งแวดลอมอยางเกื้อกูล อนุรักษ ฟนฟูใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม
3) ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทย
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับทีส่ ิบสอง พ.ศ. 2560-2564 วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความ
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มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปน
คติพจนประจำชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4) ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทย ป 2579” ที่เปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ ระยะ
20 ป มาเปนกรอบในการกำหนดเปาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมา ควบคูกับ
กรอบเปาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
5) ยึ ด “หลั ก การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ ล ดความเหลื่ อ มล า และขั บ เคลื่ อ นการ
เจริญเติบโต จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม”
6) ยึ ด “หลั ก การนำไปสู ก ารปฏิ บั ติ ให เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์อ ย างจริง จั งใน 5 ป ที่ ต อ ยอดไปสู
ผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว”
วัตถุประสงค
1. เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย
คานิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกง
ที่มีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการ
เขาถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เขมแข็งพึ่งพาตนเองได
3. เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความ
เขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น สรางความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ
4. เพื่ อ รัก ษาและฟ น ฟู ท รัพ ยากรธรรมชาติ แ ละคุณ ภาพสิ่งแวดล อ มให ส ามารถ
สนับสนุน การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อใหก ารบริห ารราชการแผนดินมีประสิทธิภ าพ โปรงใส ทันสมัย และมี การ
ทำงานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
6. เพื่อ ใหมีการกระจายความเจริญ ไปสูภูมิภาคโดยการพัฒ นาภาคและเมือ งเพื่ อ
รองรับ การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม
7. เพื่อผลักดันใหป ระเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับ ประเทศตางๆ
ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภ าค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมี

บทบาทนำและสรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
เปาหมายรวม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกำหนดเปาหมายรวมการพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบดวย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ
มีความรับผิดชอบและทำประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมี
วิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเปนไทย
- 66 2. ความเหลื่อมล้ำทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เขมแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อยางทั่วถึงและเปนธรรม
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจ
ฐานบริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูป ระกอบการ ผูประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กที่เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการมีระบบ
การผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู
ชั้นสูงใหมๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสู
ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ
5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี
และ เพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย
6. มีระบบบริห ารจัดการภาครัฐที่มีป ระสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได
กระจายอำนาจและมีสวนรวมจากประชาชน
ยุท ธศาสตรการพั ฒนาประเทศ ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ย วของกับ ภารกิจ ของ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 10 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุท ธศาสตรที่ 1 การเสริม สร า งและพั ฒ นาศั ก ยภาพทุ น มนุ ษ ย ให ค วามสำคัญ กั บ การ
วางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เพื่อใหคนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะ
ที่ดีขึ้น คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูและความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมี
สวนรวมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มุงเนนลดป ญ หา
ความเหลื่อมล้ำดานรายไดของกลุมคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมที่แตกตางกัน แกไขปญ หาความยากจน
เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ใหมี
ความเขมแข็ง เพื่อใหชุมชนพึ่งพาตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน เนนให
เศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคสงออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเปนกลไก
สำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชน
มีการขยายตัวอยางตอเนื่องและมาจากความรวมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผูประกอบการเขาสูระบบภาษี
มากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเนนใหเศรษฐกิจ
รายสาขามีการเติบ โตอยางเขมแข็ง ภาคการเกษตรเนนเกษตรกรรมยั่งยืนและใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่ มขึ้ น
มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การทองเที่ยวสามารถทำรายไดและแขงขันไดมากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน มุงเนนการ
รักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสรางความมั่นคงดานน้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำใหมี
ประสิทธิภาพ การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ลดมลพิษและลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและระบบ
- 67 นิเวศ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่ อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความ
สูญเสียในชีวิตและทรัพยสินที่เกิดจากสาธารณภัย
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่นคั่ง
และยั่งยืน เนนในเรื่องการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศ สังคม
มีความสมานฉันท ประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต
มี ความปลอดภั ย ในชีวิตและทรัพ ยสิน มี โอกาสในการศึ กษาและการประกอบอาชีพ ที่ส รางรายไดเพิ่ ม ขึ้ น
ประเทศไทยมี ค วามสัม พั น ธและความรวมมือ ด านความมั่ น คงกับ นานาประเทศในการป องกัน ภั ยคุ กคาม
ในรูปแบบตาง ๆ ควบคูไปกับ การรักษาผลประโยชนของชาติมี ความพรอมตอการรับ มือภัยคุกคาม ทั้งภั ย
คุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ และแผนงานดานความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคลองกับนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจ ริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาล ในสังคมไทย เรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจัง โดยมุงเนนในเรื่อง
การลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ
รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ ของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น การปรับ คะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหอ ยูในระดับ ที่ดีขึ้น และการลดจำนวนการ
ดำเนินคดีกับผูมิไดกระทำความผิด
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส มุงเนนในเรื่องการลด
ความเขมของการใชพลังงานและลดตนทุนโลจิสติกสของประเทศ การพัฒนาระบบขนสงทางรางและทางน้ำ
เพิ่ มปริมาณการเดิน ทางดวยระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับ ปริม าณ
ผูโดยสารของทาอากาศยานในกรุงเทพมหานครและทาอากาศยานในภูมิภาค การเพิ่มความสามารถในการ
แขงขัน ดานโลจิสติกสและการอำนวยความสะดวกทางการคา การพัฒนาดานพลังงานเพื่อเพิ่มสัดสวนการใช
พลั งงานทดแทนต อ ปริม าณการใชพ ลังงานขั้ น สุ ด ท า ย และลดการพึ่ งพาก าซธรรมชาติ ในการผลิ ต ไฟฟ า
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาดานสาธารณูปการ (น้ำประปา)
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิท ยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เนนการเพิ่ ม
ความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีของประเทศ และการเพิ่ มความสามารถในการประยุ กตใช

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มุงเนนในเรื่องการลดชองวาง
รายไดระหวางภาคและมีการกระจายรายไดที่เปนธรรมมากขึ้น การเพิ่มจำนวนเมืองศูนยกลางของจังหวัด
เปนเมืองนาอยูสำหรับคนทุกกลุมในสังคม พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมและการเพิ่มมูลคาการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน
ยุท ธศาสตรที่ 10 ความร ว มมื อ ระหว า งประเทศเพื่ อ การพั ฒ นา มุ งเน น ในเรื่ องการมี
เครือขายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใชประโยชนไดเต็มศักยภาพ การเพิ่ ม
ระบบหวงโซมูลคาในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเปนฐานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุ น
ที่สำคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาสวนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจ
- 68 ในอนุภูมิภาคใหครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต และประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนา
ที่สำคัญทั้งในทุกระดับ

 ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือในชวงแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564
มีวัตถุประสงคเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา เชิงพื้นที่ ตามศักยภาพและภูมิสังคมของแตละภาค
ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) สำหรับเปนแนวทาง
ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไปสู การปฏิบัติในพื้นที่และเปนแนวทางใหจังหวัดและกลุมจังหวัดใช
เปนกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำป ตลอดจนหนวยงานและภาคีการพัฒนาทั้ง
ในสวนกลาง ภูมิภาคและทองถิ่น นำไปใชในการจัดทำแผนระดับพื้นที่ที่มีความสอดคลองกับ
ทิศทางการ
พัฒนาภาค โดยมีเปาหมายเชิงยุทธศาสตรภายใตทิศทางการพัฒนาภาค 6 ภาค คือ
ภาคเหนือ : พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุม
อนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง
ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร : พัฒ นากรุงเทพมหานครสูม หานครทันสมัย และภาค
กลางเปนฐานการผลิตสินคาและบริการที่มีมูลคาสูง
ภาคตะวันออก : ฐานเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน
ภาคใต : ภาคใตเปนเมืองทองเที่ยวพักผอนตากอากาศระดับโลกเปนศูนยกลางผลิตภัณฑ
ยางพาราและปาลมน้ำมันของประเทศและเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการคาการลงทุนกับภูมิภาคอื่นของโลก
ภาคใตชายแดน : เปนแหลงผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สำคัญของประเทศ
และเปนเมืองชายแดนเชื่อมโยงการคาและการทองเที่ยวกับพื้นที่ภาคใตและการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซียและ
สิงคโปร
โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 สำนัก งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดเสนอโครงการเพื่ อ
ขอรับงบประมาณในแผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค ภายใตเปาหมายเชิงยุทธศาสตรทิศทางการพัฒ นา
ภาคเหนือ ที่เกี่ยวของ ดังนี้

ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการทองเที่ยวและธุรกิจบริการตอเนื่องใหมีคุณภาพ สามารถ สราง
มูลคาเพิ่มอยางยั่งยืน และกระจายประโยชนอยางทั่วถึง รวมทั้งตอยอดการผลิตสินคาและบริการ ที่มีศักยภาพ
สูงดวยภูมิปญญาและนวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ ๒ ใช โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภ าค GMS
BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค
ยุทธศาสตรที่ ๓ ยกระดับ เปนฐานการผลิตเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย เชื่อ มโยง
สูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สรางมูลคาเพิ่มสูง
ยุท ธศาสตรที่ ๔ พั ฒ นาคุณ ภาพชี วิต และแก ไขป ญ หาความยากจน พั ฒ นาระบบ ดู แ ล
ผูสูงอายุอยางมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝมือแรงงานภาคบริการ
ยุทธศาสตรที่ ๕ อนุรักษและฟนฟูปาตนน้ำใหคงความสมบูรณ จัดระบบบริหาร จัดการน้ำ
อยางเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรใหทั่วถึง ปองกันและแกไขปญหามลพิษหมอกควัน อยางยั่งยืน
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 แผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ระยะ 20 ป (พ.ศ.25602579)
วิสัยทัศน (Vision)
เปนศูนยกลางการเชื่อมโยง เศรษฐกิจ สังคม และบริการของภูมิภาคสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
(Regional Linkage Center for Economic Social and Services to Stability Prosperity Sustainability)
พันธกิจ (Mission)
1. ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจบนฐานการสรางมูลคาเพิ่มจากนวัตกรรม
2. การอนุรักษ ฟนฟูและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงานเพื่อเป น
รากฐาน ในการพัฒนา
3. เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม วัฒนธรรมและยกระดับความเปนอยูเพื่อหนุนเสริมการ
เติบโตอยางยั่งยืน
๔. พัฒนาแหลงทองเที่ยวและการจัดการทองเที่ยวที่หลากหลายบนฐานเศรษฐกิจสรางสรรค
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร (Goal)
1. พัฒนาผลิตภาพทางการเกษตรมูลคาสูงใหมีความสอดคลองกับความตองการของตลาด
ภายใตมาตรฐานความปลอดภัยและมีความยั่งยืน
2. สรางแหลงทองเที่ยวใหม และพัฒนาการทองเที่ยวที่มีศักยภาพใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน มี
มูลคาสูงบนฐานนิเวศน ประวัติศาสตร และกิจกรรมสันทนาการ
3. เปน ศูน ยก ลางการเชื่อมโยงโครงขายการขนสงคมนาคมและระบบโลจิสติกสจ ากกลุ ม
ภาคเหนือ ตอนลาง 1 สูภูมิภาคและอาเซียน
4. อนุรักษ ฟนฟูและจัดการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงานอยาง
ยั่งยืนบนฐานความสมบูรณของระบบนิเวศน
5. เป น ศู น ย ก ลางเสริ ม สร า งเศรษฐกิ จ ฐานความรู แ ละเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถ ในการแขงขันและเพิ่มรายไดของภาคเหนือตอนลาง

6. เปนเมืองที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบบูรณาการอยูรวมกันอยาง
มีดุลยภาพและยั่งยืน
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร (Strategic Issue) มี 6 ยุ ท ธศาสตร ซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ ภารกิ จ ของ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. พั ฒ นาอุตสาหกรรมเกษตรอัจ ฉริย ะ อาหารปลอดภัยบนความตอ งการของตลาดและ
สงเสริม ระบบตลาดอยางยั่งยืน
2. สรางสรรคการทองเที่ยวและบริการมูลคาสูงบนฐานนิเวศนและประวัติศาสตร
3. ยกระดับโครงขายการขนสงคมนาคมและระบบโลจิสติกสจากกลุมภาคเหนือตอนลาง 1
สูภูมิภาคและอาเซียน
4. อนุรักษ ฟนฟูและจัดการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงานอยาง
ยั่งยืน
5. เสริมสรางเศรษฐกิจฐานความรูและเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
6. เสริมสรางความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวติ แบบบูรณาการและหลากหลายมิติ
2. เปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด (ระยะ 5 ป)

 แผนพั ฒ นากลุ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนล า ง 1 (พ.ศ. 2561-2565)
ฉบับทบทวน ป 2564
เปาหมายการพัฒนา
“ศูนยกลางความเจริญและการพัฒนาสี่แยกอินโดจีน”
พันธกิจ (Mission)
1. ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจบนฐานการสรางมูลคาเพิ่มจากนวัตกรรม
2. การอนุ รัก ษ ฟ น ฟู แ ละการจั ดการทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ่ง แวดล อ มและพลั งงานเพื่ อ เป น
รากฐาน ในการพัฒนา
3. เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม วัฒนธรรมและยกระดับความเปนอยูเพื่อหนุนเสริมการเติบโต
อยางยั่งยืน
4. พัฒนาแหลงทองเที่ยวและการจัดการทองเที่ยวที่หลากหลายบนฐานเศรษฐกิจสรางสรรค
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด
1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมฯ แบบปริมาณลูกโซ (รอยละ)
2. สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ
(รอยละ)
3. จำนวนฟารมที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้น (รอยละ)
4. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมฯ เฉลี่ยตอหัว เพิ่มขึ้น (รอยละ)
5. อัตราการเพิ่มของรายไดจากการจำหนายสินคา OTOP (รอยละ)
6. สัด สว นมูลค าผลิตภั ณ ฑ มวลรวมสาขาการขนส ง สถานที่ เก็ บ สิ น คา และการคมนาคมต อ
ผลิตภัณฑ มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ (รอยละ)
7. รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น (รอยละ)
8. สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมดานการทองเที่ยวตอผลิตภัณฑมวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณ
ลูกโซ (รอยละ)

9. อั ต ราการขยายตั ว ของผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมภาคบริ ก าร (นอกเหนื อ จากบริ ก ารภาครั ฐ )
แบบปริมาณ ลูกโซ (รอยละ)
10. สัดสวนพื้นที่ปาไมตอพื้นที่กลุมจังหวัด (รอยละ)
11. ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง (รอยละ)
12. จำนวนจุดความรอน (Hotspot) ลดลง (รอยละ)
13. รายไดครัวเรือนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (รอยละ)
14. สัดสวนคนจนดานรายจาย (รอยละ)
15. อัตราพึ่งพิง (รอยละ)
ประเด็นการพัฒนาของกลุมจังหวัด
1. พั ฒ นาเกษตรปลอดภั ย เกษตรอั จ ฉริย ะ อาหารแปรรู ป และอุ ต สาหกรรมสรา งสรรค
เพิ่มมูลคา และยกระดับสูมาตรฐานระดับสากล
วัตถุประสงค
พัฒ นาอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะอาหารปลอดภัยบนความตองการของตลาดและ สงเสริม
ระบบตลาดอยางยั่งยืน
เปาหมาย
1. พั ฒ นาผลิ ต ภาพ ภาคเกษตร อาหารแปรรูป และอุ ต สาหกรรมการเกษตรมู ล ค า สู ง ให มี
ความสอดคลองความตองการของตลาดภายใตมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐาน การผลิตระดับสากล
2. ภาคเกษตร อาหารแปรรูปและภาคอุตสาหกรรมอัจฉริยะขับเคลื่อนอยางสรางสรรค โดยใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
3. สร า งมู ล ค า รายได จ ากการเครื อ ข า ยเกษตรอุ ต สาหกรรม ทั้ ง ขนาดเล็ ก กลางใหญ
กลุมภาคเหนือตอนลาง 1
ตัวชี้วัด :
1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมฯ แบบปริมาณลูกโซ (รอยละ)
2) มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมฯเฉลี่ยตอหัวเพิ่มขึ้น (รอยละ)
3) อัตราการเพิ่มของรายไดจากการจำหนายสินคา OTOP (รอยละ)
4) สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรตอผลิตภัณฑมวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณ ลูกโซ
(รอยละ)
5) จำนวนฟารมที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้น (รอยละ)
6) รอยละของพื้นที่เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย และเกษตรแปลงใหญที่มีมูลคาสูงและ
การไดรับรองมาตรฐาน
7) รอยละของผลิตภาพและคุณภาพผลิตภัณฑเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย อาหารแปรรูป
ที่เพิ่มขึ้นและภาคอุตสาหกรรมที่มีการบริหารจัดการที่ดีและไดรับรองมาตรฐาน
8) จำนวนโครงการสงเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีพื้นฐานที่สงเสริมการเกษตรเพิ่มมูลคาสูง
9) จำนวนโครงการสงเสริมผลิตภัณฑเกษตรปลอดภัยเขาสูตลาดเพิ่ม มากขึ้นเพื่อใหเปน ตลาด
การเกษตรที่มีศกั ยภาพสูง

2. พัฒนาโครงขายคมนาคมขนสง โลจิสติกสและระบบโซอุปทาน สูศูนยกลางอินโดจี นและ
ภูมิภาค RCEP
วัตถุประสงค
เปน ศูนยกลางการเชื่อมโยงเครือขายการคา โครงขายการขนสงคมนาคมและระบบ โลจิสติกส
จากกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 สูภูมิภาคและอาเซียน
เปาหมาย
1. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 เปน ศูน ยกลาง (Hub) การเชื่อ มโยงโครงขายโลจิสติ ก ส
และระบบโซอุปทาน ของอินโดจีน และภูมิภาค RCEP เพื่อยกระดับการคา การลงทุนและสรางรายได
2. พั ฒ นาระบบการคมนาคมขนส งในกลุ ม จั ง หวั ด และการเชื่ อ มโยงกั บ ภู มิ ภ าคอื่ น ๆ และ
ตางประเทศสูมาตรฐานระดับสากล
ตัวชี้วัด
1) สั ด ส ว นมู ล ค า ผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมสาขาการขนส ง สถานที่ เก็ บ สิ น ค า และการคมนาคม
ตอผลิตภัณฑมวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ (รอยละ)
2) จำนวนโครงการพัฒ นาศูน ยกลางระบบโลจิสติกสและยกระดับ เสนทางคมนาคมเชื่อมโยง
กับโลจิสติกสและ Supply Chain
3) รอยละของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบคมนาคมขนสงใหมีมาตรฐานที่ นานาชาติ
ยอมรับและเปนสากล
4) ยกระดับเมืองศูนยกลางการลงทุนดานโลจิสติกส
3. พั ฒ นาการบริห ารทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ ม และพลังงานสะอาด ตลอดจน
อนุรักษ ฟนฟูอยางเปนระบบและยั่งยืน
วัตถุประสงค
อนุรักษฟนฟูและจัดการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงาน อยางยั่งยืนบน
ฐานความสมบูรณของระบบนิเวศ
เปาหมาย
1. สรางการบริห ารจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการอนุรักษพ ลังงานทดแทน
อยางเปนระบบและมีความยั่งยืนบนฐานความสมบูรณของระบบนิเวศน
2. พัฒนาการบริหารจัดการน าของกลุมจังหวัดอยางเปนระบบเพื่อรองรับแกไขปญหาภัยแลง
และอุทกภัย
3. พัฒนาการบริหารจัดการขยะที่ไดมาตรฐานและครบวงจร
4. การจัดการฝุนควัน คุณภาพอากาศ และผลกระทบจากไฟปาในเขตภาคเหนือตอนลาง
ตัวชี้วัด
1) สัดสวนพื้นที่ปาไมตอพื้นที่กลุมจังหวัด (รอยละ)
2) ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง (รอยละ)
3) จำนวนจุดความรอน (Hotspot) ลดลง (รอยละ)
4) รอยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ปาไม
5) รอยละขยะมูลฝอยที่ไดรับการจัดการอยางถูกตองและมีตามหลักวิชาการ
6) รอ ยละที่ เพิ่ ม ขึ้ น ของการจั ด การสภาพแวดล อ มและการใช พ ลั ง งานทดแทนในเขตเมื อ ง
และเขตทองเที่ยว
7) รอยละความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ

8) รอยละการบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแลง
4. พั ฒ นาขีด ความสามารถการแขงขันดานเศรษฐกิจ การคาการลงทุน บนฐานการพั ฒ นา
นวัตกรรมและดิจิทัล และศูนยกลางการทองเที่ยวการบริการบนฐานนิเวศ วัฒ นธรรม ประวัติศาสตรแ ละ
มรดกโลก
วัตถุประสงค
พัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจนวัตกรรมและดิจิตอล สรางแหลง ทองเที่ยวใหม
และพัฒ นาการทองเที่ย วที่มีศักยภาพใหมีคุณ ภาพอยางยั่งยืนมีมูลคาสูงบนฐานนิเวศ ประวัติศาสตร และ
กิจกรรมสันทนาการ
เปาหมาย
1. สงเสริมสินคาและบริการเศรษฐกิจสรางสรรคการคาการลงทุนใหเติบโตยั่งยืน
2. พัฒนาอาชีพและธุรกิจบนฐานเทคโนโลยีนวัตกรรมและดิจิทัล
3. เป น ศู น ยก ลางเสริ มสรางเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ฐานความรูน วั ต กรรมและวัฒ นธรรม เพื่ อ เพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแขงขันและเพิ่มรายได
4. เชื่ อ มโยงเครื อ ข า ยนวั ต กรรมและการศึ ก ษา พร อ มดำเนิ น การถ า ยทอดความรู ทั้ ง ใน
และตางประเทศ
5. สงเสริมการสินคาและบริการ การสงออก การคาชายแดน
6. พัฒนาและสรางแหลงทองเที่ยวใหมรองรับการทองเที่ยวมูลคาสูงบนเชิงนิเวศน สุขภาพ และ
ประวัติศาสตรมรดกโลก และอุตสาหกรรมไมซ
7. สรางมูลคารายไดจากการทองเที่ยวกลุมภาคเหนือตอนลาง1
ตัวชี้วัด
1) รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น (รอยละ)
2) สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมดานการทองเที่ยวตอผลิตภัณฑมวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณ
ลูกโซ (รอยละ)
3) อั ต ราการขยายตั ว ของผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมภาคบริก าร (นอกเหนื อ จากบริ ก ารภาครั ฐ )
แบบปริมาณลูกโซ (รอยละ)
4) จำนวนรอยละผูประกอบการที่อยูในฐานตลาด Digital Market และ Startup
5) อัตราการยกระดับสินคาและมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพและระบบสอบยอนกลับ ที่ มี
ประสิทธิภาพ
6) อัตราของการเพิ่มเศรษฐกิจฐานความรูและเศรษฐกิจดิจิทัล
7) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัด
8) จำนวนรอยละชุมชนที่ไดรับการพัฒนายกระดับสินคาและบริการสูตลาดที่มีศักยภาพ
9) อัตราของการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑและบริการดานนวัตกรรม
10) รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยวทัง้ ภาคสินคาและภาคการใหบริการ
11) จำนวนการพัฒ นานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ อยกระดับ มาตรฐานแหลงท องเที่ ย วและ
มรดกโลก
12) จำนวนการพัฒนากิจกรรมประกอบการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ

5. นอมนาศาสตรพระราชาพัฒนาคนทุกชวงวัย ยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข
สรางสังคมสุขยั่งยืนและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
วัตถุประสงค
เปน เมืองที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบบูรณาการ อยู รวมกันอยางมี
ดุลยภาพและยั่งยืน
เปาหมาย
1. ประชาชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพยสิน
บูรณาการการอยูรวมกันอยางมีดุลยภาพและยั่งยืนโดยนำแนวพระราชดำริมา สูการปฏิบัติ
2. พัฒนาคนทุกชวงวัย ดานคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุขที่มีมาตรฐาน
3. สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามไดรับการสืบทอด สืบสาน และ การมี
จิตสาธารณะ
ตัวชี้วัด
1) รายไดครัวเรือนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (รอยละ)
2) สัดสวนคนจนดานรายจาย (รอยละ)
3) อัตราพึ่งพิง (รอยละ)
4) รอยละของสถานศึกษาและสถานบริการสาธารณสุขที่ไดรับมาตรฐาน
5) อัตราการเขาถึงการใหบริการและสวัสดิการขั้นพื้นฐานจากภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพ
6) ระดับดัชนีความสุขของประชาชนในกลุมจังหวัด
7) จำนวนโครงการส งเสริม พั ฒ นา ระบบการศึกษาการสาธารณสุข และการสรางเครื อ ข า ย
นวัตกรรมของกลุมจังหวัด
ความเชื่อมโยงของแผนงานโครงการตามกรอบแนวคิด (Value Chain) ของแตละประเด็น
การพัฒนา
หวงโซคุณคา (Value chain) ของแตละประเด็นการพัฒนา ประกอบดวย
1) มุ ง เน น การพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น และป จ จั ย พื้ น ฐานที่ จ ำเป น การมุ ง เป น ศู น ย ก ลาง
การเชื่อมโยงโครงขายการขนสงคมนาคมและระบบโลจิสติกสจากกลุมภาคเหนือตอนลาง 1 สูภูมิภาคตาง ๆ
ทั่วโลก
2) มุงเปาเปนเมืองที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแบบบูรณาการ รวมกัน
พิจารณาใหครอบคลุมคุณภาพชีวิตของประชาทุกชวงวัย
3) ยกระดั บ และพั ฒ นาขี ด ความสามารถทางเศรษฐกิ จ สรา งมู ล คา เพิ่ ม ด ว ยการพั ฒ นาและ
สรางนวัตกรรมที่เหมาะสมเชิงพื้นที่ เสริมสรางเศรษฐกิจฐานความรู
4) พัฒนาผลิตภาพทางการเกษตรตาง ๆ ใหมีความสอดคลองกับความตองการของตลาด ภายใต
มาตรฐานความปลอดภั ย ระดั บ สากล โดยที่ ไ ม ล ะเลยการอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู แ ละการจั ด การใช ป ระโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงานอยางยั่งยืน
5) พั ฒนาและสงเสริมการตลาดในรูป แบบที่ห ลากหลาย เชื่อมความสัมพันธกับ ตลาดใหมที่มี
ศักยภาพ รวมสรางชองทางการตลาดดวยเทคโนโลยีและสงเสริมการทองเที่ยวและการเปนเครือขาย ทองเที่ยว
มูลคาสูงบนฐานนิเวศและประวัติศาสตร
6) สรางพันธมิตรทางเศรษฐกิจและสังคม และวัฒนธรรม กับประชาคมโลก การพัฒนา เครือขาย
ความรวมมือผานองคกรตาง ๆ และสรางกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธอยางตอเนื่อง

ปจจัยความสำเร็จของการพัฒนา (Key Success Factors: KSF)
1. การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาทั้ ง ด า นเศรษฐกิ จ การเมื อ งการปกครอง ศิ ล ปะวั ฒ นธรรม
และสิ่งแวดลอม ตองมีการรวมมือทุกภาคสวนอยางตอเนื่องและใชเทคโนโลยีหรือ platform เขามาชวยในการ
ดำเนินงานเพื่อใหไดประสิทธิภาพและรับมือตอการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
2. การพั ฒ นาเชิงนวัตกรรมอยางมีสว นรว มทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึ กษา และภาค
ประชาชน จะตองดำเนินภายใตความเขมขน และกรอบเวลาที่เรงดวน เพื่อใหไดการแกปญ หาที่ตอบโจทย
และเกิดการพัฒนาเชิงสังคมรวมกับเศรษฐกิจ เปนหัวใจของการสรางและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสูเศรษฐกิจ
มูลคาสูง อยางยั่งยืน
3. การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพมนุษยจะตองดำเนินการใหครบทุกชวงวัย เพราะเปน ปจจัย
หลัก ในการขั บ เคลื่ อ นประเทศให ได ขี ด ความสามารถในการแข งขั น ที่ สู ง ขึ้ น โดยตรง และเป น แนวทางสู
ความยั่งยืนดานตาง ๆ ในอนาคต
4. การเชื่อมโยงเครือ ขา ยและสรางความสัมพัน ธในระดับ ภูมิภ าคจะช วยใหเกิดการกระจาย
และสรางโอกาสทางการคาการลงทุนที่มีศักยภาพอยางสูงโดยเฉพาะการเชื่อม LIMEC เขาสู One belt one
road ทำใหเกิดการเคลื่อนยายทั้งทุน แรงงาน เทคโนโลยี และโอกาสการพัฒนารวมระดับโลกตอไป
แนวทางการพั ฒ นา กลุ มจั งหวั ด ภาคเหนื อ ตอนเหนื อ ล าง 1 ประกอบด ว ย 5 จั งหวั ด คื อ
พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ สุโขทัย และเพชรบูรณ มีศักยภาพเปนแหลงผลิตทางการเกษตร คือ ขาว ขาวโพด
เลี้ย งสัตว ออยโรงงาน มันสำปะหลัง ถั่ว เหลือง และไม ผลที่จั งหวัด อุตรดิตถ นอกจากนี้ ยังเป น ศูน ย กลาง
เชื่ อมโยงกับ ประเทศเพื่อนบาน ตามแนวพัฒ นา East-West Economic Corridor โดยมีพิษ ณุโลกเปน เมื อง
ศู น ย ก ลางความเจริญ รองรับ การเป น ศูน ยก ลางบริก ารสี่แ ยกอิ นโดจี น มีแ หล งท อ งเที่ ย วที่เป น มรดกโลก
เชิงประวัติศาสตรสุโขทัยและศรีสัชนาลัย แหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงนิเวศ และประเพณีวัฒนธรรม
ที่เปนเอกลักษณ สำหรับบริการพื้นฐานมี โครงขายคมนาคมทั้งการขนสงทางอากาศ ทางบก ทางรถไฟที่จะ
สนับ สนุนการขนสงผูโดยสารและสินคา มีแหลงเก็บ กักน้ำขนาดใหญ 3 แหง คือ เขื่อ นภูมิพล จังหวัดตาก
เขื่ อ นแควนอ ยบำรุงแดน จังหวัด พิ ษ ณุ โลก และเขื่อ นสิ ริกิติ์ จังหวัด อุ ต รดิ ตถ รวมทั้ งมีส ถาบั นการศึก ษา
ระดับ อุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนา ทรัพยากรมนุษยและองคความรูในการพัฒ นาพื้นที่ ทิศทางการ
พั ฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 จะมุงเนนการเสริมจุดแข็งที่มีศักยภาพทางการเกษตร การคาการ
ลงทุน และการทองเที่ยว โดยตอยอดการ พัฒนาดวยฐานความรูและเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และการสรางมูลคาเพิ่มใหผลผลิตเดิม พรอมทั้งแกไขจุดออนดานการผลิต ทรัพยากรมนุษย และการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการ ใชโอกาสดานศักยภาพที่ตั้งที่สามารถเชื่อมโยงระหวางภาคและ
เชื่ อ มโยงการพั ฒ นาตามแนว North-South Economic Corridor และ East-West Economic Corridor
และประตูเชื่อมโยงชายแดนสาธารณรัฐแหง การพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้
(1) สนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มของฐานการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป และ
ยกระดับเปนฐานการผลิตเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย มุงเนนใหภาคเกษตรและอุตสาหกรรม เปนฐาน
การสรางรายไดใหกับ กลุมจังหวัดฯ ไดอ ยางยั่งยืน โดยสนับ สนุนแนวทางการผลิตเกษตรปลอดภัย เกษตร
อินทรีย และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม พัฒนาระบบ Supply ChainLogistics ส
าหรับ สินคาเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป สิน คาเกษตรที่มีป ระสิทธิภ าพสนับ สนุนการพั ฒ นา การผลิ ต
พลั งงานทดแทนจากพื ช รวมถึ งสนั บ สนุ น ให มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ด า นการเกษตร และ
อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรดวยนวัตกรรมและใหตรงกับความตองการของตลาด

(2) พัฒนาเพื่อเปนศูนยกลางการคา การบริการ เชื่อมโยงภายในกลุมจังหวัดภาคและ ประเทศใน
กลุมอาเซียน และเพิ่มการใชโอกาสจากเขตการคาชายแดน ใหความส าคัญ กับ การสรางโอกาส ใหเกิดการ
ขยายตัว และการเชื่อมโยงทางการคาและการบริการภายในกลุมจังหวัด ภาค และกับประเทศ เพื่อนบาน โดย
พั ฒ นาสิ่ งอ านวยความสะดวก และระบบ Logistics เพื่ อ สนั บ สนุ น การค า และการบริก าร โดยมี จั งหวัด
พิษณุโลกเปนศูนยกลางการคมนาคมเชื่อมโยงสนับสนุนธุรกิจการบริการใหมที่มีศักยภาพ อาทิ ธุรกิจบริการ
สุขภาพ ธุรกิจโลจิสติกสและการกระจายสินคา เพื่อเปนแหลงรายไดใหมของกลุมจังหวัดพัฒนา ศักยภาพของ
ผูประกอบการ และบุคลากรในพื้นที่กลุมจังหวัด เพื่อใหพรอมรองรับการเปนศูนยกลาง การบริการสี่แยกอินโด
จีน และเสริมสรางความรวมมือในระดับพื้นที่เพื่อขยายการคาชายแดน
(3) สรางคุณคาการทองเที่ยวและผลิตภัณฑทองถิ่นของกลุมจังหวัด ตอยอดการผลิตสินคา และ
บริการที่มีศักยภาพสูงดวยภูมิปญญาและนวัตกรรม โดยการฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว ของกลุม
จังหวัดใหเป นเอกลักษณ และเปนที่รูจัก ของนักทองเที่ยวทั้ งชาวไทยและตางชาติ สงเสริมพั ฒ นา ดานการ
บริห ารจัดการการทองเที่ยวทั้งการพัฒ นาและเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว การตลาดและบุคลากร สรางความ
ปลอดภัยและมาตรฐานของการทองเที่ยวดานที่พัก อาหาร และการเดินทาง รวมทั้งความปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพ ยสิ น ของนั ก ท อ งเที่ ย ว รวมถึ งการพั ฒ นาองค ความรู การศึก ษาวิจั ย เพื่ อ สร างคุ ณ คา และ มูล คา ของ
ทรัพยากรการทองเที่ยว และผลิตภัณฑทองถิ่น ดวยนวัตกรรมและสงเสริมการท างานรวมกัน กับเครือขายภาคี
ตางๆ เพื่อสรางใหเกิดการขับเคลื่อนในกลุมจังหวัดอยางตอเนื่อง
(4) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนที่มุงเนนการสรางความสมดุลของระบบนิเวศ ปู
องกันและแกไขปญหามลพิษหมอกควันอยางยั่งยืน โดยใหความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรแหลงน า และ
การบริหารจัดการน าใหทั่วถึงและเปนระบบ เพิ่มสมรรถนะแหลงกักเก็บน าเดิม และแหลงกักเก็บน าใหม
ตามศักยภาพและความจ าเปนของพื้นที่ สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรดิน น า ปุาไม โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน ตลอดจนพัฒนาระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ทั้งดินถลม ภัยแลง และอุทกภัย มุงเนนการปูองกัน การ
เกิดไฟปุาและปญหาฝุุนควัน ซึ่งเปนปญหาที่สงผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชน
(5) พัฒนาคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผูสูงอายุอยางมีสวน รวม
ของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝมือแรงงานภาคบริการ มีการเตรียมความพรอมเขาสูสังคม ผูสูงอายุ
เพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดี ในการรองรับการเขาสูสังคมผูสูงอายุโดยมีการวางมาตรการสรางศักยภาพ การพึ่งพา
ตนเองใหผูสูงอายุและระบบสังคมมั่นคงธุรกิจ บริการ และนวัตกรรมดูแลผูสูงอายุและสรางความ เขมแข็งใหกับ
สถาบันครอบครัวและชุมชน สรางอาชีพและกิจกรรม เพื่อใหชุมชนเขามามีบทบาทในการจัด สวัสดิการไดอยาง
ยั่งยืนและเปนโครงขายการคุมครองของสังคมใหกับผูสูงอายุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะน าไปสูการสรางและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกับผูสูงอายุ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เปาหมายที่ 4
สรางหลักประกันใหการศึกษามีคุณ ภาพอยางเทาเทียมและครอบคลุม และสงเสริมโอกาสในการเรียนรู
ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน
ประเทศไทยไดรวมรับรองเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :
SDGs) ในการประชุมสุดยอดสหประชาชาติสมัยสามัญ (UN General Assembly) ครั้งที่ 70 ณ กรุงนิวยอรก
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า เมื่ อ วั น ที่ 25 กั น ยายน 2558 ซึ่ ง ประกอบด ว ย 17 เป า หมาย (Goals) 169
เปาประสงค (Targets) มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2558-2573 (ค.ศ. 2015 - ค.ศ. 2030) และ
ประเทศไทยไดมีการดำเนินการ เพื่อกำหนดและจัดทำกรอบแนวทางตามกลไกติดตามเปาหมายการพัฒ นา
ที่ยั่งยืน เพื่อใหเกิดกลไกการติดตามผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรม โดยแตงตั้งคณะกรรมการเพือ่ การพัฒนาที่

ยั่งยืน (กพย.) โดยมีนายกรัฐมนตรี เปนประธาน และคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (กพย.) 3 คณะ
เปาหมายที่ 4 เปนเปาหมายดานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเปนผูรับผิดชอบหลักเพียง
กระทรวงเดี ย วและมี ห น ว ยงานอื่ น มี บ ทบาทเป น หน ว ยงานสนั บ สนุ น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนดานการศึกษาเพื่อรับ ผิดชอบ (1) กำหนด
นโยบายและอำนวยการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษา (2) กำหนดเปาหมายและตัวชี้วัด
การพัฒ นาที่ยั่งยืนในเปาหมายที่ 4 และเปาหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับดานการศึกษา ที่สอดคลองกับ บริบ ท
การศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศ (3) จัดทำ Roadmap การขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนา
ที่ ยั่งยืน ในเปาหมายที่ 4 (4) ใหคำปรึกษาและกำหนดกรอบการติดตามประเมิน และการรายงานผลการ
ดำเนิ น งานการขั บ เคลื่อ นเป าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ง ยืน ในเป า หมายที่ 4 และเป า หมายอื่ น ที่ เกี่ ย วขอ งกั บ
การศึ ก ษา และ (5) ทำหน า ที่ ก ำกั บ ติ ด ตามการดำเนิ น การขั บ เคลื่ อ นเป าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ง ยื น ด า น
การศึกษาของสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนไปตาม Roadmap
ตั ว ชี้ วั ด เป าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ด านการศึ ก ษา เป า หมายที่ 4 สรา งหลั ก ประกั น ให
การศึกษามีคุณภาพอยางเทาเทียมและครอบคลุม และสงเสริมโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับทุกคน
ประกอบดวย เปาประสงค 10 ขอ (ขอมูล : เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดเปาหมายการ
พั ฒ นาที่ ยั่ งยื นดา นการศึ ก ษา ในสว นของประเทศไทย SDG 4 National Indicators วัน ที่ 7-8 สิงหาคม
2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพมหานคร) และจำแนกเปน 2 สวนคือ (1) สวนที่เปนตัวชี้วัดระดับโลกที่
ทุกประเทศจะตองรายงาน และ (2) สวนที่กำหนดตัวชี้วัดทดแทนและตัวชี้วัดเพิ่มเติม เพื่อใหสอดคลองกั บ
ความเปนไปไดในการเก็บขอมูลในประเทศและการจัดทำฐานขอมูลของประเทศที่มีอยูแลว รวมทั้งมอบหมาย
ผูรับผิดชอบในการดำเนินการในแตละประเด็นดวย
ภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีสว น
เกี่ยวของกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปาหมายที่ 4 สรางหลักประกันใหการศึกษามีคุณภาพอยางเทา
เทียมและครอบคลุม และสงเสริมโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับทุกคน (SDG4) ใน 6 เปาประสงค
ดังนี้
เปา ประสงคที่ 4.1 (SDG 4.1) : สรางหลักประกัน วาเด็กชายและเด็กหญิ งทุกคนสำเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เทาเทียม และไมมีคาใชจาย นำไปสูผลลัพธทางการ
เรียนที่มีประสิทธิผล ภายในป พ.ศ.2573 ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้
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การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test: NT) ระดับ ป. 3 ผานเกณฑที่กำหนด :
ตัวชี้วัดทดแทน : คาเปาหมาย รอยละ 50 ภายในป พ.ศ. 2565 (สพฐ. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สช. :
หนวยรวมสนับสนุน)
4.1.4) อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา ตัวชี้วัดเพิ่มเติม : คาเปาหมายไว
ที่รอยละ 100 ภายในป พ.ศ. 2564 (สกศ. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / ศทก. : หนวยสนับสนุน)
4.1.5) อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา ตัวชี้วัดเพิ่มเติม : คาเปาหมาย
ระดับ มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 100 มัธยมศึก ษาตอนปลายรอ ยละ 80 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ. :
หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / ศทก. : หนวยสนับสนุน)

4.1.6 อัตราการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวชี้วัด
เพิ่มเติม : คาเปาหมายระดับประถมศึกษา รอยละ 100 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 100 สวนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ รอยละ 90 สายอาชีว ศึกษา รอยละ 80 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ. :
หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / ศทก. : หนวยสนับสนุน)
เปาประสงคที่ 4.2 (SDG 4.2) : สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเขาถึงการ
พัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในป 2573
เพื่อใหเด็กเหลานั้นมีความพรอมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้
4.2.1 รอยละของเด็กอายุต่ำกวา 5 ป ที่มีพัฒ นาการทางดานสุขภาพ การเรียนรู
และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย ตัวชี้วัดหลัก : คาเปาหมาย รอยละ 92 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ. :
หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก สสช. และ UNICEF สธ. / สป. : หนวยสนับสนุน)
4.2.2 อั ต ราการเข า เรี ย นปฐมวัย (อย า งน อ ย 1 ป ก อ นถึ ง เกณฑ อ ายุ เข า เรี ย น
ประถมศึกษา) ตัวชี้วัดหลัก : คาเปาหมาย รอยละ 90 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ., สสช.: หนวยจัดเก็บขอมูล
หลัก / สป. : หนวยรวมสนับสนุน)
เปาประสงคที่ 4.3 (SDG 4.3) : สรางหลักประกันใหชายและหญิงทุกคนเขาถึงการศึกษา
ระดับ อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในราคาที่สามารถจายได ประกอบดวยตัวชี้วัด
ดังนี้
4.3.1 อัตราการเขาเรียนของเยาวชนและผูใหญ ทั้งในระบบนอกระบบการศึกษา
ตัวชี้วัดหลัก ประกอบดวยตัวชี้วัดยอยตอไปนี้
4.3.1.1 อั ต ราการเข า เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ประเภท
อาชีวศึกษา ตัวชี้วัดยอยเทียบตัวชี้วัดทดแทน : คาเปาหมาย สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
อาชีวศึกษา : สายสามัญศึกษา 45 : 55 ภายในป พ.ศ. 2564 (สกศ., ศทก. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สป. :
หนวยรวมสนับสนุน)
4.3.1.2 อั ต ราการเขา เรีย นระดับ อุ ด มศึก ษา ตัว ชี้วัด ยอ ยเที ยบตั วชี้วั ด
ทดแทน : คาเปาหมาย ระดับอนุปริญญา ประเภทอาชีวศึกษา 60 ระดับอุดมศึกษา 50 ภายในป พ.ศ.2564
(สกศ., ศทก. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก)
4.3.1.3 จำนวนผูเรียนการศึกษานอกระบบระดับ ปวช. ตัวชี้วัดทดแทน :
คาเปาหมายระหวางกำหนด (ศทก. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / กศน. : หนวยสนับสนุน)
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ภายใตตัวชี้วัดหลัก : คาเปาหมายระหวางกำหนด (สศก., ศทก. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สป. : หนวยรวม
สนับสนุน)
เปาประสงคที่ 4.7 (SDG 4.7) : สรางหลักประกันวาผูเรียนทุกคนไดรับความรูและทักษะที่
จำเปน สำหรับสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอยางยั่งยืนและการมีวิถี
ชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหวางเพศ การสงเสริมวัฒนธรรมแหงความสงบสุข และไมใช
ความรุนแรง การเปนพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีสวนรวมของ
วัฒนธรรมตอการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในป 2573 ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้

4.7.1 มีการดำเนินการเกี่ยวกับ (i) การศึกษาเพื่อความเปนพลเมืองโลก และ (ii)
การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงความเสมอภาคทางเพศ และสิทธิมนุษยชน ซึ่งถูกใหความสำคัญ
ทุ ก ระดั บ ใน (a) นโยบายการศึ ก ษาของประเทศ (b) หลั ก สู ต ร (c) ระดั บ การศึ ก ษาของครู แ ละ (d) การ
ประเมินผลนักเรียน ตัวชี้วัดหลัก (สป. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก)
เปาประสงคที่ 4.A (SDG 4.A) : สรางและยกระดับอุปกรณและเครื่องมือทางการศึกษา
ที่ออนไหวตอเด็ก ผูพิการ และเพศภาวะ และใหมีสภาพแวดลอมทางการเรียนรูที่ปลอดภัย ปราศจากความ
รุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้
4.A.1 สัดสวนของโรงเรียนที่มีการเขาถึง (a) ไฟฟา (b) อินเทอรเน็ตที่ใชในการเรียน
การสอน (c) เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอน (d) โครงสรางพื้นฐานและวัสดุอุปกรณที่ไดรับการ
ปรับใหเหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกาย ตัวชี้วัดหลัก (ศทก.สป. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก /
สป. : หนวยรวมสนับสนุน)
เป า ประสงคที่ 4.C (SDG 4.C) : เพิ่ ม จำนวนครูที่ มีคุ ณ วุฒิ รวมถึง การดำเนิ น การผ าน
ทางความรวมมือระหวางประเทศในการฝกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒ นา โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศ
พัฒนานอยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนาที่เปนเกาะขนาดเล็ก ภายในป 2573 ตัวชี้วัดที่กำหนด ประกอบดวย
4.C.1 สั ด ส ว น ของครู ใ นระดั บ (a) ก อ นป ระถม ศึ ก ษ า (b) ป ระถม ศึ ก ษ า
(c) มัธยมศึกษาตอนตน และ (d) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา) ที่
อยางนอ ยไดรับ การอบรมครู (เชน การฝก อบรมการสอน) ทั้งกอนประจำการ (Pre-Service) หรือ ระหวาง
ประจำการ (In-Service) ในระดับ/เกณฑมาตรฐานของประเทศ ตัวชี้วัดหลัก : คาเปาหมาย 100 (สกศ., สป. :
หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก)
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เปนแผนที่วางกรอบเปาหมายและทิศทางการจัด
การศึกษาของประเทศ โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาค ในการ
ศึกษาที่มีคุณ ภาพ พัฒ นาระบบการบริห ารจัด การศึกษาที่มีประสิทธิภ าพ พัฒ นาคนใหมีสมรรถนะ ในการ
ทำงานที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตาม
แผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสำคัญ ในการจัดการศึกษาประกอบดว ย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน
(Education for All) หลั ก การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ความเท า เที ย ม และทั่ ว ถึ ง (Inclusive Education)
หลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยง (Sufficiency Economy) และหลัก การมี ส ว นรว มของสั งคม (All For
Education) อีกทั้งยึดตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030)
ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนชวงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร
- 73 ของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได และวิกฤติดานสิ่งแวดลอม โดยนำยุทธศาสตรชาติมาเปน
กรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวติ อยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอยาง
เปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี และ
รวมมือผนึกกำลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่ อ นำประเทศไทยก า วขา มกั บ ดัก ประเทศที่มี รายไดป านกลาง และความเหลื่ อ มล้ ำ
ภายในประเทศลดลง
ยุทธศาสตรแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของ
กับภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เปาหมาย
1. คนทุ ก ช ว งวั ย มี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. คนทุกชวงวัยในเขตพัฒ นาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่พิเศษไดรับ
การศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ
3. คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม
แนวทางการพัฒนา
1. พั ฒ นาการจัด การศึก ษาเพื่ อ เสริม สรา งความมั่ น คงของสถาบั น หลั กของชาติแ ละการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต
3. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูงพื้น ที่
ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชน
ชายขอบ และแรงงานตางดาว)
4. พัฒ นาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปองกัน ภัยคุกคามในรูปแบบใหม
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูป แบบตางๆ ยาเสพติด ภัย พิบัติจ ากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม
ภัยจากไซเบอร เปนตน
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสราง ขีดความ
สามารถในการแขงขันของประเทศ
เปาหมาย
1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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เฉพาะดาน
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. สงเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน
3. ส ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ สร า งองค ค วามรูแ ละนวั ต กรรมที่ ส ร า งผลผลิ ต และ
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
เปาหมาย
1. ผู เรีย นมี ทั ก ษะและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของพลเมื อ งไทยและทั ก ษะและคุ ณ ลั ก ษณะ
ที่จำเปนในศตวรรษที่ 21
2. คนทุก ชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ
3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรได
อยางมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
4. แหล ง เรี ย นรู สื่ อ ตำราเรี ย น นวั ต กรรมและสื่ อ การเรี ย นรู มี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจำกัดเวลาและสถานที่
5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
6. ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล
7. ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย
2. สงเสริมและพั ฒ นาแหลงเรียนรู สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ใหมีคุณ ภาพ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจำกัดเวลาและสถานที่
3. สรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานิย มของคนไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่
พึงประสงค
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา

- 75 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
เปาหมาย
1. ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย

3. ระบบขอ มูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกตอง เปนป จจุบัน
เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย
3. พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเขาถึงได
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาหมาย
1. คนทุ ก ชว งวัย มี จิ ต สำนึ ก รัก ษ สิ่ งแวดล อ ม มี คุณ ธรรม จริย ธรรม และนำแนวคิ ด ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
2. หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิต ที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
2. สงเสริมและพัฒ นาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3. พัฒนาองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรม ดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เปาหมาย
1. โครงสราง บทบาทและระบบการบริห ารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจนและ
สามารถตรวจสอบได
2. ระบบการบริห ารจั ด การศึ กษามี ป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผลส งผลตอ คุณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
3. ทุ ก ภาคส ว นของสั งคมมี สว นรว มในการจั ด การศึก ษาที่ต อบสนองความต อ งการของ
ประชาชนและพื้นที่
4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ ที่แตกตางกัน
ของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกำลังแรงงานของประเทศ
5. ระบบบริห ารงานบุ คคลของครู อาจารย และบุค ลากรทางการศึกษามีค วามเปนธรรม
สรางขวัญกำลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ
- 76 แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา

4. ปรั บ ปรุ ง กฎหมายเกี่ ย วกั บ ระบบการเงิ น เพื่ อ การศึ ก ษาที่ ส ง ผลต อ คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562 - 2565)
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562 - 2565) ไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพื่อเปนแผนหลักของชาติที่เปนกรอบ
ทิศทางการดำเนินการปองกัน แจงเตือน แกไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธำรงไว ซึ่งความมั่นคงแหงชาติ
กรอบแนวคิดนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562 - 2565)
รวม 7 กรอบแนวคิด ชุดที่ 1) ขอกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติ
สภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2560 ชุดที่ 2) นอมนำ
ศาสตรพระราชาเปนหลักการทำงานดานความมั่นคง ชุดที่ 3) การใหความสำคัญกับความมั่นคงแบบองครวม
(Comprehensive Security) ชุดที่ 4) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ แผนระดับ ชาติแ ละยุทธศาสตรข อง
หนวยงานที่เกี่ยวของ ชุดที่ 5) ประชารัฐ ชุดที่ 6) ความมั่นคงภายในประเทศ ชุดที่ 7) การรักษาดุลยภาพ
สภาวะแวดลอมระหวางประเทศและความสัมพันธระหวางไทยกับนานาประเทศ
วิสั ย ทั ศ น “มี เสถีย รภาพภายในประเทศ มี ศัก ยภาพในการลดภั ย ข า มเขตพรมแดนไทย
มีบทบาทสรางสรรคในภูมิภาคและประชาคมโลก”
นโยบายความมั่นคงแหงชาติ ประกอบดวย 16 นโยบาย
นโยบายที่ 1 : เสริมสรางความมั่น คงของสถาบัน หลักของชาติแ ละการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
นโยบายที่ 2 : สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ
นโยบายที่ 3 : ปองกันและแกไขการกอเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต
นโยบายที่ 4 : จัดระบบการบริห ารจัดการชายแดนเพื่ อปองกันและแกไขป ญ หา
ขามพรมแดน
นโยบายที่ 5 : สรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ
นโยบายที่ 6 : ปกปอง รักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล
นโยบายที่ 7 : จัดระบบ ปองกัน และแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง
นโยบายที่ 8 : เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความมั่นคงภายใน
นโยบายที่ 9 : เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
นโยบายที่ 10 : เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
นโยบายที่ 11 : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นโยบายที่ 12 : เสริมสรางความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
นโยบายที่ 13 : พัฒ นาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติเพื่อเสริมสรางความมั่ นคง
ของชาติ
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นโยบายที่ 15 : พัฒนาระบบงานขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 16 : เสริมสรางดุลยภาพในการดำเนินความสัมพันธระหวางประเทศ

แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ ประกอบดวย 19 แผน
1. แผนการเสริมสรางความมัน่ คงของมนุษย
2. แผนการขาวกรองและการประเมินสถานการณดานความมั่นคง
3. แผนการเสริม สรางความมั่ น คงของสถาบั น หลั กของชาติ ภ ายใต การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
4. แผนการพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ
5. แผนการพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ
6. แผนการสรางความสามัคคีปรองดอง
7. แผนการปองกันและแกไขปญหาการกอเหตุรนุ แรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
8. แผนการบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง
9. แผนการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
10. แผนการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
11. แผนการเสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต
12. แผนการรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
13. แผนการรักษาความมั่นคงทางทะเล
14. แผนการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ
15. แผนการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงทางไซเบอร
16. แผนการรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ
17. แผนการรักษาความมั่นคงทางพลังงาน
18. แผนการรักษาความมั่นคงดานอาหารและน้ำ
19. แผนการรักษาความมั่นคงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ภารกิจสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวของนโยบาย
และแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) จำนวน 6 แผน ดังนี้
1. แผนการเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย รองรับทุกนโยบายความมั่นคงแหงชาติ
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต มีสวน
รวมและมีความพรอมเผชิญปญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปญหาดานความมั่นคง
ตัวชี้วัด (1) ระดับการเสริมสรางความสามัคคีของคนในชาติ
(2) ระดับ การมี สว นรว มของหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน องคก รปกครองส ว น
ทองถิ่นองคกรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานดานความมั่นคง
มีกลยุทธ 6 ขอ สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวของในกลยุทธที่ 5 ของแผน : สงเสริมการเรียนรูประวัติศาสตรช าติไทย ปลูกฝงวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น คานิยมที่ดีงาม ความภูมิใจในชาติ การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี โดยการเรียนการสอนทั้งใน
ระบบและนอกระบบสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในดานความมั่นคง
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ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รองรับนโยบายที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร สถาบันพระมหากษัตริยภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดรับการธำรงรักษาดวยการปกปอง เชิดชู เทิดทูน อยางสมพระเกียรติ
ตัวชี้วัด
(1) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย
(2) ระดับความเขาใจของทุกภาคสวนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย
มีกลยุทธ 4 กลยุทธ สำนัก งานศึกษาธิการภาค 17 สำนั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวของ จำนวน 2 กลยุทธ ไดแก
(2) สงเสริมทุกภาคสวนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในตางประเทศใหตระหนักรูและเขาใจถึง
บทบาทและคุณ คาของสถาบันพระมหากษัตริยในฐานะศูนยรวมจิตใจของชาติ รวมถึงสรางความเขาใจถึง
หลักการ เหตุผล และความจำเปนในการพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย
(3) นำศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน รวมถึงขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแบบอยางที่ทรงวางรากฐานไว พรอมทั้ง
เผยแพรผลการดำเนินงานใหแพรหลายเปนที่ประจักษทั้งในและตางประเทศ
10. แผนการปองกันและปราบปรามยาเสพติด รองรับนโยบายที่ 5 : สรางเสริมศักยภาพ
การปองกันและแกไขปญ หาภัยคุกคามขามชาติ และนโยบายที่ 8 : เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกัน
ความมั่นคงภายใน
เป า หมายเชิ ง ยุ ท ธศาสตร การแพรร ะบาดของยาเสพติ ด ลดลง และสั ง คมไทยมี ค วาม
ปลอดภัยจากยาเสพติด
ตัวชี้วัด
(1) ระดับความสำเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
(2) ระดับความสำเร็จของกลไกความรวมมือระหวางประเทศในการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด
มีกลยุทธ 5 กลยุทธ สำนัก งานศึกษาธิการภาค 17 สำนั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
เกี่ยวของ จำนวน 1 กลยุทธ ไดแก
(4) รณรงค ให เด็ก เยาวชน ผูใชแ รงงาน และประชากรกลุ ม เสี่ ย ง ตระหนัก รูถึ งโทษของ
ยาเสพติด เพื่อปองกันการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการเฝาระวัง
และแกไขปญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ โดยใชกลไกประชารัฐ
11. แผนการเสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต รองรับนโยบายที่ 9 : เสริมสราง
ความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร หนวยงานภาครัฐมีระบบปองกันและแกไขการทุจริต รวมทั้ง
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ
ตัวชี้วัด
(1) คาดัชนีชี้วัดการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย
(2) ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการตอตานการทุจริต
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เกี่ยวของ จำนวน 1 กลยุทธ ไดแก

(4) รณรงค ให ค วามรู แ ก ทุ ก ภาคส ว นถึ งภั ย ทุ จ ริ ต เพื่ อ สร า งค า นิ ย มต อ ต า นและปฏิ เสธ
การทุจริต
19. แผนการรักษาความมั่นคงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รองรับนโยบาย
ที่ ๑๑ : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร การบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่ อเปน
รากฐานการพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืน
ตัวชี้วัด
(๑) ระดับ ความสำเร็จ ในการบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอม เพื่อเป น
รากฐานการพัฒนาอยางสมดุล
(๒) ระดับ ความสำเร็จ ในการจั ดการสิ่งแวดลอมให มีคุณ ภาพและสามารถปอ งกัน หรือ ลด
ผลกระทบตอชุมชนจากการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
ระดับสากลและพันธกรณีของไทย
มีก ลยุทธ 6 กลยุทธ สำนัก งานศึกษาธิการภาค 17 สำนั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวของ จำนวน 1 กลยุทธ ไดแก
(๒) เสริมสรางใหทกุ ภาคสวนมีจิตสำนึกและตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ในการมีสวนรวม
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมั่นคงและยั่งยืนตามแนวทางประชารัฐ
นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)
นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
2562 โดยไดกำหนดนโยบายไว 12 ดาน นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง มีนโยบายที่เกี่ยวของกับ ภารกิจของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
นโยบายหลั ก 12 ด า น เกี่ ย วข อ งภารกิ จ สำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 17 สำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 10 เรื่อง
นโยบายหลักที่ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
1.1 สืบสาน รักษา ตอยอดศาสตรพระราชาและโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปนหลักสำคัญ ในการบำบัด ทุกข และบำรุงสุขใหป ระชาชน และพั ฒ นา
ประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งสงเสริมการเรียนรูหลักการทรงงาน การนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการ
และการพั ฒ นาประเทศ เพื่ อ ประโยชน ในวงกวาง รวมทั้งเผยแพรศ าสตรพ ระราชาและหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียงไปสูเวทีโลกเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอยางยั่งยืน
1.2 ตอยอดการดำเนินการของหนวยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราชทานตาม
แนวพระราชดำริใหเปนแบบอยางการบำเพ็ญ สาธารณประโยชน ในพื้นที่ตาง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
แกไขปญหาใหแกประชาชน และพัฒนาความเปนอยูของประชาชน โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้ง
ของหนวยงานในพระองค หนวยงานราชการ ภาคเอกชน และชุมชน
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เปนจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจ เพื่อประชาชน ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระมหากษัตริยทุกพระองคเพื่อกอใหเกิดการมีสวนรวมอยางถูกตองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ในบริบทของไทย
นโยบายหลักที่ 2 การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุข
ของประเทศ
2.2 ปลูกจิตสำนึก เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีความเปนชาติไทย การมีจิตสาธารณะและการมี
สวนรวมทำประโยชนใหประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติ ความสามัคคีปรองดองและความเอื้อเฟอเผื่อแผ
ระหวางกันของประชาชน โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝงวินัยของคนในชาติหลักคิดที่ถูกตอง
สรางคานิยม “ประเทศไทยสำคัญที่สุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม ปรับสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาใหเอื้อตอการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
2.4 สรา งความสงบและความปลอดภั ย ตั้ งแตร ะดั บ ชุ ม ชน โดยกำหนดให ห น ว ยงานที่
เกี่ยวของเฝาระวัง ดูแล และรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความสงบสุขของ
ประชาชน และปญหายาเสพติดในระดับชุมชนและหมูบานอยางตอเนื่อง และสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวม
กับภาครัฐในการสรางความปลอดภัยในพื้นที่
2.5 แกไขปญ หายาเสพติดอยางจริงจังทั้งระบบ ดวยการบังคับใช กฎหมายอยางเครงครัด
ปราบปรามแหลงผลิตและเครือขายผูคายาเสพติด โดยเฉพาะผูมีอิท ธิพลและเจาหนาที่ข องรัฐ ที่เกี่ย วของ
อยางเด็ดขาด ปองกันเสนทางการนำเขาสงออกโดยรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน การลดจำนวนผูคาและผูเสพ
รายใหม และใหความรูเยาวชนถึงภัยยาเสพติดอยางตอเนื่อง รวมทั้งฟนฟูดูแลรักษาผูเสพผานกระบวนการ
ทางสาธารณสุข
นโยบายหลักที่ 4 การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก
4.1 สรางบทบาทที่สรางสรรคของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก ดำเนินความสัมพันธทางการทูต
กับ ประเทศในภูมิภาคตาง ๆ และในเวที โลกอยางสมดุลและมีเสถียรภาพ บนพื้นฐานของหลักการการไวเนื้ อ
เชื่อใจกัน การเคารพซึ่งกันและกัน และการสรางผลประโยชนรวมกัน เนนย้ำความสำคัญของการเปนหุนสวน
ยุท ธศาสตรก ารพั ฒ นาและสงเสริมบทบาทที่สรางสรรคของไทยในประชาคมโลก รวมทั้ งมีบ ทบาทในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาภายใตเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ
4.2 เสริมสรางความเปนปก แผนของอาเซียน ทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒ นธรรม โดยเฉพาะภายใตการเปน ประธานอาเซียนของไทย ผลักดันใหเกิดความรวมมือ ที่เป นรูป ธรรม
ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน และระหวางอาเซียนกับ ประเทศคูเจรจา เพื่อใหเกิดการพัฒ นาอยางยั่งยืน
ตามแนวคิด “รวมมือ รวมใจ กาวไกล ยั่งยืน” และเปนแกนกลางของอาเซียนในการสนับสนุนใหเกิดสันติสุข
และความเจริญกาวหนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค
4.3 สงเสริมความสัมพัน ธทางเศรษฐกิจ และวัฒ นธรรม ภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ
เพื่ อ นนำไปสูก ารแสวงหาโอกาสทางการคา การลงทุน องคความรูแ ละนวัตกรรมกับ ประเทศที่มีศักยภาพ
ในภู มิภ าคตาง ๆ ของโลก อาทิ ยุ โรป ตะวัน ออกกลาง เอเชี ยใต และสนับ สนุนการขยายธุร กิจ ในสาขาที่
ผู ป ระกอบการไทยมี ศั ก ยภาพ ส งเสริม ความรว มมื อ ทางวั ฒ นธรรมของไทย ด ว ยการส งเสริม เอกลัก ษณ
อัตลักษณ ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสรางการรับรูที่กวางขวางมากขึ้นในเวทีโลก
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5.3 พัฒนาภาคเกษตร

5.3.3 พั ฒ นาองค ก รเกษตรกรและเกษตรกรรุ น ใหม โดยเพิ่ ม ทั ก ษะการ
ประกอบการและพัฒนาความเชื่อมโยงของกลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ ในทุกระดับ โดยเฉพาะ
ดานการตลาด การคาออนไลนระบบบัญชีเพื่อขยายฐานการผลิตและฐานการตลาดของสถาบันเกษตรกรให
เข มแข็ง มีความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งการพัฒ นาเกษตรกรรุนใหมไปสูเกษตรกรอัจ ฉริยะ เพื่อการ
พัฒนาภาคเกษตรไดอยางมั่นคงตอไปในอนาคต
5.4 พัฒนาภาคการทองเทีย่ ว
5.4.5 สงเสริมให เกิดการกระจายรายไดจ ากธุรกิจท องเที่ ยวสูชุม ชน โดยพั ฒ นา
เครือขายวิสาหกิจใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหวางธุรกิจหลัก ธุรกิจรอง ธุรกิจสนับสนุน
และการพัฒนาเชื่อมโยงในเชิงกลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพ รวมทั้งพัฒนาทักษะและองคความรูของทองถิ่น ชุมชน
และสถาบันการศึกษา เพื่อสนับสนุนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและทำธุรกิจการทองเที่ยวในพื้นที่ใหมากขึ้น
อาทิ การพัฒนายุวมัคคุเทศก
5.8 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม
นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค
6.1 สงเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย
6.1.1 พั ฒ นาเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวั น ออกอยา งต อ เนื่ อ ง โดยพั ฒ นาระบบ
โครงสรางพื้นฐานที่ทันสมัยใหเปนไปตามเปาหมาย พัฒนาพื้นที่โดยรอบใหเปนเมืองมหานครการบิน ศูนยกลาง
ทางการแพทย ข องเอเชี ย และเมื อ งอั จ ฉริย ะที่ มีค วามน า อยู และทั น สมั ย ระดับ นานาชาติ ยกระดั บ ภาค
การเกษตรใหเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คมนาคม ดิจิทัล วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและเรง
พัฒนาบุคลากร รวมทั้งทบทวนกฎระเบียบ เพื่อรองรับและสงเสริมอุตสาหกรรมเปาหมายที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง
อยางโปรงใสและเปนธรรม
6.1.2 สงเสริมการพั ฒ นาพื้ น ที่ระเบี ย งเศรษฐกิจ ภาคใต และการพั ฒ นาจั งหวั ด
ชายแดนภาคใตโดยพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงและโลจิสติกส เพื่อเพิ่มชองทางการสงออกสินคาทาง
ทะเลของประเทศและของภาคใต โดยเฉพาะการสงออกไปยังเอเชียใตพัฒนาการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวใน
พื้นที่ฝงอันดามันกับฝงอาวไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรจากทรัพยากร
ในพื้นที่และประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งใหความสำคัญกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม และ
การพัฒนาเมืองนาอยู
6.1.3 เพิ่มพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแหงใหมในภูมิภาค อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจ
หลั กเชิ งพื้ น ที่ ในภาคเหนื อ และภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ พื้ น ที่ เศรษฐกิจ ฐานชี ว ภาพ และพื้ น ที่ที่ มีความ
ไดเปรียบเชิงที่ตั้งที่สามารถพัฒนาเปนฐานอุตสาหกรรมในอนาคต โดยพัฒนาใหสอดคลองกับศักยภาพและ
โอกาสของพื้นที่ สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของในการยกระดับรายได
และคุณ ภาพชีวิต ของประชาชนในพื้ นที่ รวมทั้งการจัดการผลกระทบที่อ าจมี ตอทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดลอม
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โดยสนับสนุน และยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใชเทคโนโลยีสูงขึ้น สอดคลองกับศักยภาพของ

พื้ นที่และเปนมิต รกับ สิ่งแวดลอม ทบทวนการใหสิทธิป ระโยชนดานการลงทุนใหเหมาะสมกับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจตามศักยภาพพื้นที่พัฒนาเมืองชายแดนใหมีความนาอยู รวมทั้งใชเทคโนโลยีสนับสนุนการดูแลดาน
ความมั่นคงและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ และสงเสริมใหภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของเขา
มามีสวนรวมในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
6.2 สงเสริมและเรงรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนาอยูทั่วประเทศ โดยมุงเนนไปที่การพัฒนา
เมื อ งศู น ย ก ลางทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ ได แ ก กรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑล จั ง หวั ด เชี ย งใหม
นครราชสีมา ขอนแกน เมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต ภายใตแนวคิดการขับเคลื่อน
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะและเมืองนาอยูที่มีระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โครงสรางพื้นฐานทางสังคม และพื้นที่สีเขียว
ที่เพียงพอ กระตุนใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ พรอมทั้งสงเสริมใหเกิดการจางงานในพื้นที่
นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
8.1 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
8.1.1 จัดใหมีระบบพัฒ นาเด็กแรกเกิดอยางตอเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนใหมีโอกาส
พั ฒ นาตามศักยภาพ เพื่อสรางคนไทยที่มีพัฒ นาการเต็มตามศักยภาพผานครอบครัวที่อบอุนในทุกรูป แบบ
ครอบครัว เพื่อสงตอการพัฒนาเด็กไทยใหมีคุณภาพสูการพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการใหความชวยเหลือที่
คำนึงถึงศักยภาพของครอบครัวและพื้นที่ เตรียมความพรอมการเปนพอแม ความรูเรื่องโภชนาการและสุขภาพ
การอบรมเลี้ยงดูก ารสงเสริมพัฒ นาการเด็ก ปฐมวัยผานการใหบ ริการสาธารณะที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะการ
ยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศใหไดมาตรฐาน และพัฒ นาศักยภาพของบุคลากรทาง
การศึกษาและผูดูแลเด็กปฐมวัยใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
8.1.2 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคำนึงถึงพหุปญญาที่หลากหลายของเด็ก
แตละคนใหไดรับการสงเสริมและพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ ผานการออกแบบการจัดการเรียนรูที่เชื่อมโยง
กับระบบโรงเรียนปกติที่เปนระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน
8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม
8.2.1 ปรับ รูป แบบการเรีย นรูแ ละการสอนเพื่ อพั ฒ นาทั กษะ และอาชี พ ของคน
ทุกชวงวัยสำหรับ ศตวรรษที่ 21 โดยปรับ โครงสรางหลักสูตรการศึกษาใหทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีและ
การเรียนรูผานประสบการณจริงเขามามีสวนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก
การผลิตและพัฒนาครูที่นำไปสูการมีครูสมรรถนะสูง เปนครูยุคใหมที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสราง
ความรูสรางวินัย กระตุน และสรางแรงบันดาลใจ เปดโลกทัศนมุมมองของเด็กและครูดวยการสอนในเชิงแสดง
ความคิดเห็นใหมากขึ้น ควบคูกับหลักการทางวิชาการ
8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผูเรียนทั้ง
ในสวนฐานความรูและระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความตองการของประเทศในอนาคต
และเป น ผู เรี ย นที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ได จ ริง และสามารถกำกั บ การเรี ย นรู ข องตนเองได รวมถึ ง มี ทั ก ษะด า น
ภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรูได มีความพรอมทั้งทักษะความรูทักษะ
อาชีพ และทักษะชีวิตกอนเขาสูตลาดแรงงาน
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8.5.1 สง เสริม การวิจัยและพั ฒ นานวัตกรรมเพื่ อ ขจัด ความเหลื่อ มล้ ำ และความ
ยากจน ยกระดับ คุณ ภาพชีวิตของประชาชน โดยมุงเน นการพั ฒ นานวัต กรรมเชิ งสังคมและนวัตกรรมใน
เชิงพื้นที่ที่สามารถชวยแกปญหาความเหลื่อมล้ำ สรางโอกาสสำหรับผูดอยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิต
ผู สู งวัย ควบคู ไปกั บ การพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย ให พ รอ มสำหรับ โลกยุ ค ดิจิ ทั ล และอุ ตสาหกรรม 4.0 ตามความ
เหมาะสมไดอยางเปนรูปธรรม โดยระยะแรกจะใหความสำคัญกับการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานสุขภาพ
ของประชาชนอยางครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
8.6 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย
8.6.1 มุงเนนการพัฒ นาโรงเรียนควบคูกับ การพัฒ นาครู เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริ ห ารจั ด การศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ บนพื้ น ฐานการสนั บ สนุ น ที่ ค ำนึ ง ถึ ง ความจำเป น และศั ก ยภาพของ
สถาบันการศึกษาแตละแหง พรอมทั้งจัดใหมีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ และสรางระบบวัดผล
โรงเรียนและครูที่สะทอนความรับ ผิดชอบตอผลลัพธที่เกิดกับผูเรียน คืนครูใหนักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม
จำเป น รวมถึงจัดให มีระบบฐานขอมู ลเพื่ อการพั ฒ นาทรัพยากรมนุษ ย โดยการเชื่อมโยงหรือ สงตอ ขอ มู ล
ครอบครัวและผูเรียนระหวางหนวยงานตาง ๆ ตั้งแตแรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดชวงชีวิต ตลอดจนพัฒนา
ชองทางใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
8.6.2 พัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูผานระบบดิจิทัล พรอมทั้งสงเสริมใหมีการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสรางสรรคที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอนออนไลนแบบเปดที่หลากหลาย
เพื่ อสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับชวงวัย ตลอดจนพัฒ นาแหลงเรียนรูและ
อุทยานการเรียนรูสำหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และสงเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสม
สำหรับผูที่เขาสูสังคมสูงวัย
8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยบูรณาการการดำเนินงานระหวางหนวย
จัดการศึกษากับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มุงเนนกลุมเด็กดอยโอกาสและกลุมเด็กนอกระบบ
การศึกษา ปรับ เปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณ ให สอดคลอ งกับ ความจำเป นของผูเรียนและลัก ษณะพื้ น ที่
ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยง จับคูระหวางโรงเรียนขนาดใหญที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียน
ขนาดเล็ก เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการสงเสริมใหภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการ
ออกแบบการศึกษาในพื้นที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแตไมมีทุนทรัพ ยเปนกรณีพิเศษ ตลอดจนแกไข
ปญหา หนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสรางหนี้กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา และทบทวนรูปแบบ
การใหกูยืมเพื่อการศึกษาที่เหมาะสม
8.6.4 พัฒ นาทักษะอาชีพทุกชวงวัย โดยกำหนดระบบที่เอื้อตอการพัฒ นาทักษะ
และเพิ่มประสิทธิภาพของทุกชวงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิ
วิช าชีพ โดยมีก ลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทีย บโอนความรูแ ละประสบการณห นวยการเรียนที่ชัดเจน
สงเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพดานกีฬาใหสามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ การกำหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน
การจัดใหมีระบบที่สามารถรองรับความตองการพัฒ นาปรับปรุงทักษะอาชีพ ของทุกชวงวัย เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนสายอาชีพ ใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโนมความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีในอนาคต
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8.6.5 สงเสริมหลักคิดที่ถูกตอง โดยสอดแทรกการปลูกฝงวินัย และอุดมการณที่
ถูกตองของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และ
กติกาของสังคมเขาไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคูไปกับการสงเสริมกลไกสรางความเขมแข็งของ
สถาบันครอบครัวในทุกมิติอยางเปนระบบและมีป ระสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาใหเอื้อตอการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผูละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทาง
สังคม ตลอดจนสงเสริม ใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ
8.7 จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เนนออกแบบหลักสูตร
ระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะตาง ๆ ที่ใชในการดำรงชีวิตประจำวัน และทักษะอาชีพของคนทุกชวงวัย
ในพื้นที่และชุมชนเปนหลัก พรอมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนา เปนรูปแบบธนาคารหนวยกิต ซึ่งเปนการเรียน
เก็ บหนวยกิตของวิชาเรียนเพื่อใหผูเรียนสามารถ เรียนขามสาขาวิช าและขามสถาบันการศึกษาหรือทำงาน
ไปพรอมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพื่อสรางโอกาสของคนไทยทุกชวงวัยและทุกระดับสามารถ
พัฒนาตนเองทั้งในดานการศึกษาและการดำรงชีวิต การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
9.4 สรางหลักประกันทางสังคม ที่ครอบคลุมดานการศึกษา สุขภาพ การมีงานทำที่เหมาะสม
กั บ ประชากรทุ ก กลุ ม มี ก ารลงทุ น ทางสั ง คมแบบมุ ง เป า หมาย เพื่ อ ช ว ยเหลื อ กลุ ม คนยากจนและกลุ ม
ผูดอยโอกาสโดยตรง จัดใหมีระบบบำเหน็จบำนาญหลังพนวัยทำงาน ปฏิรูประบบภาษีใหสงเสริมความเสมอ
ภาคทางสั งคม สร า งความเสมอภาคทางการศึ ก ษาผ านกลไกกองทุ น เพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา
และยกระดับคุณภาพการศึกษา ผานการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงคุมครองแรงงานทั้งในระบบและนอก
ระบบใหไดรับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน ไดรับรายไดสวัสดิการและสิทธิป ระโยชนที่
เหมาะสมแกการดำรงชีพ
นโยบายหลักที่ 10 การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อสรางการ
เติบโตอยางยั่งยืน
10.5 แกไขปญ หากาซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยมุงเนนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก สรางสังคมคารบอนต่ำและปลอดฝุนละอองขนาด ไมเกิน 2.5
ไมครอน กำหนดมาตรการควบคุมการเผาพื้นที่เพื่อทำการเพาะปลูก ปรับปรุงการบริหารจัดการ ภัยพิบัติ
ทั้งระบบ และการสรางความรูความเขาใจของประชาชน ในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความเสียหายจาก
ภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการลงทุนในโครงสราง
พื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชนที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนา
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อมุงสูเปาหมาย
ตามพันธกรณีระหวางประเทศที่ไทยเขารวมและใหสัตยาบันไว
10.8 แกไขปญหาการจัดการขยะและของเสียอยางเปนระบบ โดยเริ่มจากการสงเสริมและให
ความรูในการลดปริมาณขยะในภาคครัวเรือนและธุรกิจ การนำกลับมาใชซ้ำ การคัดแยกขยะตั้งแตตนทาง เพื่อ
ลดปริมาณและตนทุนในการจัดการขยะของเมือง และสามารถนำขยะกลับมาใชประโยชนไดโดยงาย รวมทั้ ง
พัฒนาโรงงานกำจัดขยะและของเสียอันตรายที่ไดมาตรฐาน
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นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
11.1 พัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม โดยพัฒนาใหภาครัฐมี
ขนาดที่เหมาะสม มีการจัดรูปแบบองคกรใหมที่มีความยืดหยุนคลองตัว และเหมาะสมกับบริบทของประเทศ
รวมทั้งจัดอัตรากำลังเจาหนาที่ของรัฐใหสอดคลองกับโครงสรางหนวยงานและภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไป
พัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่รัฐใหสามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอ ยางทัน ท ว งที พรอ มทั้ งปรับ เปลี่ย นระบบการบริห ารราชการแผน ดิน ให เกิด ความเชื่อ มโยง
สอดคลองกัน ตั้งแตขั้นวางแผน การนำไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล การปรับปรุงการทำงานใหมีมาตรฐาน
สูงขึ้น และปรับปรุงโครงสรางความสัมพันธระหวางราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาคและ สวนทองถิ่น
11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติอนุญาตของทางราชการที่มีความสำคัญตอการประกอบ
ธุรกิจและดำเนินชีวิตของประชาชนใหเปนระบบดิจิทัล และสามารถเชื่อมโยงขอมูลตอเนื่องกันตั้งแตตนจนจบ
กระบวนการ พรอ มทั้ ง พั ฒ นาโปรแกรมออนไลน เพื่ อ ให ป ระชาชนสามารถเข าถึ งบริ ก ารของภาครัฐ ได
อยางทันทีและทุกเวลา
11.3 พัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญในการบริหารราชการแผนดินที่มีระบบการวิเคราะหและ
แบงปนขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได เพื่อใหเกิดการใชประโยชนขอมูลขนาดใหญในระบบบริการ
ประชาชนที่เปนไปตามความตองการเฉพาะตัวบุคคลมากขึ้น
11.4 เปดเผยขอมูลภาครัฐสูสาธารณะ โดยหนวยงานของรัฐในทุกระดับตองเปดเผยและ
เชื่อมโยงขอมูลซึ่งกันและกัน ทั้งในระหวางหนวยงานของรัฐดวยกันเอง และระหวางหนวยงานรัฐกับประชาชน
เพื่ อใหทุกภาคสวนมีความเขาใจถึงสถานการณ และแนวทางการแกไขปญ หาตาง ๆ ของประเทศที่มีความ
ซับซอน ปรับเปลี่ยนใหเปนการทำงานเชิงรุก เนนการยกระดับไปสูความรวมมือกันของทุกภาคสวนอยางจริงจัง
แสวงหาความคิดริเริ่มและสรางนวัตกรรม โดยมีการคาดการณสถานการณวิเคราะหความเสี่ยงและผลกระทบที่
คาดวาจะเกิดขึ้นไวลวงหนา เพื่อใหสามารถเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน ในดานตาง ๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
11.5 สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสรางความเชื่อมั่น ศรัทธา
และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาขาราชการ บุคลากร และเจาหนาที่ของรัฐอยางจริงจัง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยน
กระบวนการทางความคิดใหคำนึงถึงผลประโยชนของชาติ และเนนประชาชนเปนศูนยกลาง พรอมกับยึดมั่นใน
หลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล มีสมรรถนะและความรูความสามารถพรอมตอการปฏิบัติงาน ดำเนิ นการ
ปรับปรุงสวัสดิภาพชีวิตความเปนอยู ตลอดจนสรางขวัญกำลังใจและความผูกพันในการทำงาน
11.7 ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อตอการทำธุรกิจและการใชชีวิตประจำวัน
11.7.1 ปรับ ปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให บริการ การอำนวยความสะดวก
ตนทุนคาใชจาย กฎหมาย กฎ และระเบียบตาง ๆ ของภาครัฐ ใหสามารถ สนับสนุนและเอื้อตอการประกอบ
ธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงบริบทตาง ๆ โดยครอบคลุมกระบวนการ
ตั้งแตจัดตั้งธุรกิจจนถึงการปดกิจการ พรอมทั้งกำกับและสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐปฏิบัติตามและบังคับใช
กฎหมายอยางเครงครัด ยุติธรรม เสมอภาค เทาเทียม ถูกตองตามหลักนิติธรรม และเปนไปตามปฏิญญาสากล
ตลอดจนเรงรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐใหมีความเชื่อมโยงกัน
อยางไรรอยตอ เพื่อใหประชาชนสามารถติดตอราชการไดโดยสะดวก รวดเร็ว โปรงใส และตรวจสอบได
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นโยบายหลั ก ที่ 12 การป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต และประพฤติ มิ ช อบ และ
กระบวนการยุติธรรม
12.1 แกไขปญ หาทุจ ริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให มีม าตรการและระบบเทคโนโลยี
นวัตกรรมที่ชวยปองกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอยางจริงจังและเขมงวด รวมทั้งเปนเครื่องมือในการ
ติดตามการแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอยางเปนระบบ พรอมทั้งเรงสรางจิตสํานึกของคนในสังคมให
ยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต ถูกตอง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคสวนใหเขามามีสวนรวมในการปองกั น
และเฝาระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ
นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง เกี่ยวของภารกิจสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 5 เรื่อง
นโยบายเรงดวนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต โดยตอยอด
อุตสาหกรรมเปาหมายและวางรากฐานการพัฒนาภายใตแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิ จ สีเขี ย ว ดึง ดูดการลงทุ น ของภาคเอกชนในเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวัน ออก เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษ
เมืองอัจฉริยะ และการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานที่ทันสมัย รวมทั้งวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสาร
ไรสายในระบบ 5G ควบคูไปกับการพัฒ นาทักษะของผูป ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอม และชุมชน
ในการเขาถึงตลาดในประเทศและตลาดโลก ผานแพลตฟอรมพาณิช ยอิเล็กทรอนิกสและการใชป ระโยชน
ของเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม ในการใหบริการสาธารณสุขและการศึกษาทางไกล การสรางผูประกอบการ
อัจฉริยะทั้งในสวนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม เกษตรกร รวมถึงผูประกอบการยุคใหม พรอมทั้ง
สงเสริมการใชปญญาประดิษฐเพื่อเปนฐานในการขับเคลื่อนประเทศดวยปญญาประดิษฐในอนาคต
นโยบายเรงดวนที่ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 โดยสรางแพลตฟอรมการเรียนรู
ใหม ในระบบดิ จิ ทั ล ปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการเรี ย นรู มุ ง สู ร ะบบการเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี
ด า นวิ ศวกรรม คณิ ตศาสตร โปรแกรมเมอรแ ละภาษาตา งประเทศ ส งเสริม การเรีย นภาษาคอมพิ ว เตอร
(Coding) ตั้งแต ระดับ ประถมศึก ษา การพั ฒ นาโรงเรียนคุณ ภาพในทุ กตำบล สงเสริม การพัฒ นาหลั ก สู ต ร
ออนไลนของสถาบันการศึกษาตาง ๆ เพื่อแบงปนองคความรูของสถาบันการศึกษาสูสาธารณะ เชื่อมโยงระบบ
การศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สรางนักวิจัยใหมและนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศ สรางความรูความเขาใจการใชเทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลนและโครงขายสังคมออนไลน
ของคนไทย เพื่อปองกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอรและสามารถ
ใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการกระจายขอมูลขาวสารที่ถูกตอง การสรางความสมานฉันท และความสามัคคี
ในสังคม รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมที่จำเปนในการดำเนินชีวิต
นโยบายเรงดวนที่ 8 การแกไขปญ หาทุจ ริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้ งฝ า ย
การเมือง และฝายราชการประจำ โดยเรงรัดการดำเนินมาตรการทางการเมืองควบคูไปกับ มาตรการทาง
กฎหมายเมื่อพบผูกระทำผิดอยางเครงครัด นำเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการเฝาระวัง การทุจริตประพฤติ
มิ ช อบอยางจริงจั งและเข มงวด และเรงรัดดำเนิน การตามขั้นตอนของกฎหมาย เมื่ อพบผูกระทำผิด อยา ง
เครงครัด เพื่อใหภาครัฐปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุด พรอมทั้งใหภาคสังคม ภาคเอกชน
และประชาชนเขามามี สวนรวมในการปองกันและเฝาระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ
นโยบายเรงดวนที่ 9 การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นที่ชายแดน
ภาคใต โดยเรงรัดการแกไขปญหายาเสพติดโดยใหความสำคัญกับกระบวนการมีสว นรวมจากทุกภาคสวน และ
การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด รวมถึงการรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและประเทศ ทุกภูมิภาค
- 87 -

ปราบปรามแหลงผลิตและเครือขายผูคายาเสพติด ทั้งบริเวณชายแดนและพื้นที่ภายใน ฟนฟูดูแลรักษาผูเสพ
ผานกระบวนการทางสาธารณสุข สรางโอกาส สรางอาชีพ รายได และการยอมรับของสังคมสำหรับผูที่ผานการ
ฟนฟูและเรงสรางความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยนอมนำยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ
เขาถึง พัฒ นา” เปนหลักในการดำเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน ทั้งในดาน
การศึ ก ษา เศรษฐกิ จ และสังคมที่ ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของประชาชนในพื้ น ที่ เรงรัด การให ค วาม
ชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากความไมสงบ รวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับเจาหนาที่ของรัฐใน
พื้นที่ โดยใหเปนการแกไขปญหาภายในของประเทศดวยกฎหมายไทยและหลักการสากล
นโยบายเรงดวนที่ 10 การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน โดยมุงสูความเปนรัฐบาล
ดิจิทัล ที่โปรงใสตรวจสอบไดพัฒนาระบบจัดเก็บและเปดเผยขอมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติ และ
อนุญาตของทางราชการที่สำคัญใหเปนระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคลเพื่อลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่
รัฐ ลดภาระคาใชจายของประชาชน ลดขั้นตอนที่ยุงยากเกินความจำเปน ลดขอจํากัดดานกฎหมายที่เปนปญหา
อุป สรรคตอ การทำธุรกิจ และการดำรงชีวิตของประชาชน แก ไขกฎหมายที่ไมเป น ธรรม ลาสมัย และเป น
อุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ ผานการทดลองใชมาตรการดานกฎระเบียบตาง ๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูและ
ขับเคลื่อนการใหบริการในทิศทางที่ตรงกับความตองการของประชาชนและภาคธุรกิจ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนงาน
บูรณาการ 15 แผนงาน
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดจัดทำขึ้น
เพื่ อ ใหส วนราชการใชเปน แนวทางในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณ โดยกำหนดไว 6 ยุทธศาสตร และ
รายการคาดำเนินการภาครัฐ โดยไดกำหนดแผนงานบูรณาการ 14 แผนงาน ภายใตยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ (สำนักงบประมาณ : 13 ธันวาคม 2561) ตอมาคณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 20
สิงหาคม 2562 มีมติเห็นชอบที่สำนักงบประมาณเสนอเรื่อง ขอเพิ่มเติมแผนงานบูรณาการตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จากเดิมเห็นชอบแผนงานบูรณาการไวแลว จำนวน 14 แผนงาน ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และมอบหมาย นายวิษ ณุ เครือ งาม รองนายกรัฐ มนตรี เป น ประธานคณะกรรมการจัด ทำ
งบประมาณรายจายบูรณาการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (สำนักงบประมาณ : 20 สิงหาคม 2562) ดังนั้น แผนงานบูรณาการ ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 รวม 15 แผนงานบูรณาการ ดังนี้
1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
2. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
4.แผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการทองเที่ยว
5.แผนงานบูรณาการพัฒนาผูประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
สูสากล
6.แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
7.แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
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8.แผนงานบูรณาการพัฒนาดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส
9.แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
10. แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
11. แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
12. แผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก
5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
13. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
14. แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
15. แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ) ไดประกาศนโยบายและจุดเนน
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีสาระสำคัญ ดังนี้
หลักการ
1. ใหความสำคัญ กับ ประเด็นคุณ ภาพและประสิทธิภ าพในทุกมิติ ทั้งผูเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ขาราชการพลเรือน และผูบริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเปน
การศึกษาตลอดชีวิต
2. บู ร ณาการการทำงานร ว มกั น ระหว า งส ว นราชการหลั ก องค ก ารมหาชนในกำกั บ ของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหมีความคลองตัว รวมทั้งหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
ภูมิภาคใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันได เพื่อดำเนินการปฏิรูปการศึกษารวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ
ระดับกอนอนุบาล
เนนประสานงานกับสวนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพรอมผูเรียนในดานสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ
ระดับอนุบาล
เนนสรางความรวมมือกับพอแม ผูปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่
สำคัญดานตาง ๆ เชน ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะการรูจักและ
ประเมินตนเอง
ระดับประถมศึกษา
มุ ง คำนึ ง ถึ ง พหุ ป ญ ญาของผู เรี ย นรายบุ ค คลที่ ห ลากหลายตามศั ก ยภาพ ด ว ยจุ ด เน น ดั ง นี้
1. ปลูกฝง ความมีระเบี ย บวินัย ทัศ นคติที่ถูก ตอ ง โดยใช กระบวนการลูก เสือ และยุว กาชาด
2. เรียนภาษาไทย เนนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาอื่น
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม) เนนเพื่อการสื่อสาร
4. เรียนรูดวยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรูจากประสบการณ
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จริงหรือจากสถานการณจำลองผานการลงมือปฏิบัติ และเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูดวย
การจัด การเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นใหมากขึ้น
5. สรางแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding)
7. พั ฒ นาครูให มี ค วามชำนาญในการสอนภาษาอั ง กฤษ และภาษาคอมพิ ว เตอร (Coding)
8. จัดใหมีโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับ สภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนใหเอื้อตอการสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
ระดับมัธยมศึกษา
มุงตอยอดระดับประถมศึกษา ดวยจุดเนน ดังนี้
1. จัดการเรียนรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร (STEM) และ
ภาษาตางประเทศ (ภาษาที่สาม)
2. จัดการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อสรางทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสูการสรางอาชีพ และการมีงานทำ
เชน ทักษะดานกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเปนมัคคุเทศก
ระดับอาชีวศึกษา
มุงจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำและสรางนวัตกรรมตามความตองการของพื้นที่ชุมชน ภูมิภาค
หรือประเทศ รวมทั้งการเปนผูประกอบการเอง ดวยจุดเนน ดังนี้
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ใหผูเรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสำหรับใชในการประกอบอาชีพ
3. เรียนรูการใชดิจิทัล เพื่อใชเปนเครื่องมือสำหรับหาชองทางในการสรางอาชีพ
4. จัดตั้งศูนยประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
มุงสรางโอกาสใหประชาชนผูเรียนที่สำเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทำ ดวยจุดเนน ดังนี้
1. เรียนรูการใชดิจิทัล เพื่อใชเปนเครื่องมือสำหรับหาชองทางในการสรางอาชีพ
2. จัดทำหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสำหรับผูที่เขาสูสังคมสูงวัย
การขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ
1. ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตองปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใชงบประมาณเปนรายไตรมาส รวมทั้งใชจายงบประมาณใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
2. จัดทำฐานขอมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหครบถวน ถูกตอง ทันสมัย
3. ใชเทคโนโลยีและดิจิทัลเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานทั้งระบบ เนนการเรียนรูและการบริหาร
จัดการ
4. ปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการใหเกิดความคลองตัว หากติดขัดในเรื่องขอกฎหมาย
ใหผูบริหารระดับสูงรวมหาแนวทางการแกไขรวมกัน
5. ใหหนวยงานระดับกรมกำหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากำลังตามความ
ตองการจำเปนใหแกหนวยงานในพื้นที่ภูมิภาค
6. ใชกลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดำเนินงานรวมกับหนวย
จัดการศึกษา
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7. เรงทบทวน (ราง) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... โดยปรับปรุงสาระสำคัญใหเอื้อตอ
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
8. ในระดับพื้นที่หากเกิดปญหาขอติดขัดการปฏิบัติงาน ตองศึกษา ตรวจสอบขอมูล /ขอเท็จจริง
ที่เกิดขึ้น เชน จำนวนเด็กในพื้นที่นอยลง ซึ่งจำเปนตองมีการควบรวมโรงเรียน ใหพิจารณาสื่อสารอธิบายทำ
ความเขาใจที่ชัดเจนกับชุมชน
9. วางแผนการใชอัต รากำลั งครู โดยเฉพาะครูระดับ อนุบ าล และครูระดับ อาชีวศึก ษา ให มี
ประสิทธิภ าพ และจัดทำแผนการประเมินครูอยางเปน ระบบ รวมทั้งจัดทำหลักสูตรการพัฒ นาครูให มีองค
ความรูและทักษะในดานพหุปญญาของผูเรียน
10. ให ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด จั ด ทำแผนการจั ด การศึ ก ษาของแต ล ะจั ง หวั ด นำเสนอต อ
คณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
11. ใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหนาที่ตรวจราชการ
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) ดังนี้
วิสัยทัศน
ผูเรีย นทุกชวงวัย ไดรับ การพัฒ นาในทุกมิติใหเปนคนดี คนเกง มีคุณ ภาพพรอมขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับและประเภทเทียบเทาระดับสากล
2. สรางความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
4. ผลิต พัฒนาและสรางเสริมศักยภาพกำลังคนใหมีความพรอมรองรับการพัฒนาประเทศ
ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ
5. วิจัยและพัฒนา เพื่อสรางองคความรู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
ยุทธศาสตร
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
4. การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

- 91 เปาประสงค
1. ผูเรีย นไดรับ การพั ฒ นาและปลูก จิ ตสำนึก ที่ถูก ตอ งเกี่ ย วกั บ ความมั่น คง และรูเทาทั น การ
เปลี่ยนแปลง รูปแบบใหม
2. กำลังคนมีทักษะ สมรรถนะ สอดคลองกับความตองการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ
ตามยุทธศาสตรชาติ
3. องคความรูสิ่งประดิษ ฐ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถนำไปใชป ระโยชนเชิ ง
สาธารณะหรือเชิงเศรษฐกิจ
4. ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับการศึกษาและการเรียนรูที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
5. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมีทักษะที่จำเปนใน
ศตวรรษที่ 21
6. ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความ
เปนครูมีสมรรถนะสูงสอดคลองกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
7. ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพอยางทั่วถึง เสมอภาคและ
เหมาะสมกับชวงวัย
8. ผูเรีย นมีจิตสำนึกรักษ สิ่งแวดลอ ม นอ มนำแนวคิดตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ย ง
สูการปฏิบัติ
9. ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบ าล ทันสมัย สนับสนุนการจัด
การศึกษาที่หลากหลายตอบสนองความตองการของผูเรียนและการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ
กลยุทธภายใตยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
1. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสรางเสริมโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษา การพัฒนา
ทั กษะการสรางอาชีพ และการใชชีวิตในสังคมพหุ วัฒ นธรรมในเขตพั ฒ นาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใตและในพื้นที่พิเศษ
3. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม
(ยาเสพติด การคามนุษย ภัยจากไซเบอร ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม ฯลฯ)
ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 การผลิ ต และพั ฒ นากำลั ง คนการวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ สร า งขี ด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
1. ผลิตและพัฒ นากำลังคนใหมีทักษะ สมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและการ
พัฒนาประเทศ
2. พัฒนาทักษะและสมรรถนะของกำลังแรงงานใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
ความกาวหนาของเทคโนโลยี และรองรับการถายทอดเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรทั้งภายในและตางประเทศเพื่อสรางความเขมแข็งของ
กระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน
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การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติและแกไขปญหาสังคม
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
1. ยกระดับ คุณ ภาพการศึกษา โดยพัฒ นาและปรับ ปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
กิจกรรมเสริมทักษะในรูป แบบที่ห ลากหลายเหมาะสมในแตละชวงวัย และสอดคลองกับทักษะที่จำเป นใน
ศตวรรษที่ 21
2. พั ฒ นาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนในทุกระดับ และประเภท
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความกาวหนาทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3. ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครู อาจารย อยางเปนระบบและสอดคลองกับ ความตองการ
ในการจัดการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา
4.สรางเสริมและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีคุณลักษะที่พึงประสงค มีความเปน
พลเมือง และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
1. เพิ่มโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาและการเรียนรูที่มีคุณภาพตอบสนองความตองการ
ผูเรียนทุกชวงวัยและผูที่มีความตองการจำเปนพิเศษ
2. ระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับและประเภทการศึกษา
3. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย
4. พัฒ นากระบวนการจัดทำระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ และระบบการ
รายงานผลของฐานข อ มู ล โดยเชื่ อ มโยงข อ มูล การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และประเภทการศึ ก ษาที่ เป น เอกภาพ
เปนปจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน
5. เรงสรางระบบการเทียบโอนความรูและประสบการณใหเกิดผลเปนรูปธรรม
6. พัฒนาแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับความสนใจ
และวิถีชีวิตของผูเรียนทุกกลุม เปาหมาย และสามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1. สงเสริมและสนับสนุนการสรางจิตสำนึกและพฤติกรรมรักษสิ่งแวดลอมของคนทุกชวงวัย ในการ
ดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูการปฏิบัติ
2. สงเสริม สนับสนุนและพัฒ นากระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ กับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3. สร างเครื อ ข ายความร ว มมือ กั บ ภาคส ว นต า ง ๆ ในการอนุ รัก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
1. เรงสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษาและสรางเครือขาย/
ความเปนภาคีหุนสวนกับองคกรทั้งภายในและตางประเทศ รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาทั้งในระดับสวนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/
จังหวัด ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

- 93 3. ปรั บ ปรุ งกลไกและการบริ ห ารจั ด การองค ก รให ทั น สมั ย เหมาะสมต อ การเปลี่ย นแปลง
คลองตัว มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับทบทวนการจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป)
สำนั ก งานปลั ด กระทรวงศึ กษาธิ การได ก ำหนดสาระสำคั ญ ของแผนปฏิ บั ติ ราชการประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับทบทวนการจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป)
ดังนี้
วิสัยทัศน
การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผูเรียนไดรับการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมี
คุณภาพและมีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21
พันธกิจ
1. ส งเสริ ม สนั บสนุ น การบริห ารและจั ดการศึ กษาแบบบู รณาการ ทุ กระดั บ ทุ กพื้ นที่ อย างมี
ประสิทธิภาพ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
2. สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัยใหสอดคลองกับทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21
3. สงเสริม สนับสนุนการสรางโอกาส และความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาอยางทั่วถึ ง
ตามศักยภาพ ของผูเรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
4. สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่สงผลตอการพัฒนาทักษะที่จำเปนของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
คานิยม TEAMWINS
T = Teamwork การทำงานเปนทีม
E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทำงาน
A = Accountability ความรับผิดชอบ
M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย
W = Willful ความมุง มัน่ ตั้งใจทำงานอยางเต็มศักยภาพ
I = Improvement การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ
N = Network and Communication การเปนเครือขายที่มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน
S = Service Mind การมีจิตมุงบริการ
เปาประสงครวม
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
2. ผู เ รี ย น ได รั บ การศึ ก ษ าและเรี ย น รู ต ลอดชี วิ ต ที่ มี คุ ณ ภ าพ และมี ทั ก ษ ะที่ จ ำเป น
ในศตวรรษที่ 21
3. ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและเสมอภาค

4. ข า ราชการ ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ศั ก ยภาพ ที่ ส ง ผลต อ การพั ฒ นาทั ก ษะ
ที่จำเปนของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
- 94 ตัวชี้วัดเปาประสงครวมและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดเปาประสงครวม
1. จำนวนระบบงานที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใชในการบริหารจัดการ
2. รอยละคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามเกณฑ ITA (Integrity &
Transparency Assessment)
3. จำนวนกฎหมายและกฎหมายระดับรอง (กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ)
ที่เกี่ยวของกับการศึกษาไดรับการจัดทำและปรับปรุงแกไขรองรับ พ.ร.บ.
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ….
4. รอยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 50 ขึ้นไป จากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้น
5. รอยละคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษา
นอกระบบ (N-NET) แตละระดับ/สาระการเรียนรูผานเกณฑ
6. รอยละคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนที่มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และความเปน
พลเมือง เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา
7. ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ป) มีจำนวนปการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
8. จำนวนผูเรียนชั้นอนุบาล 1-3 ที่เขาถึงการศึกษาปฐมวัยตอกลุมอายุเด็กปฐมวัย
9. รอยละของขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษากลุมเปาหมาย
ไดรบั การพัฒนาและนำไปใชในการปฏิบัติงาน

คาเปาหมาย
ไมนอยกวา 4 ระบบ :
(กพร. สช. กศน.
สำนักงาน ก.ค.ศ.)
รอยละ 85 ขึ้นไป
: (ศปท.)
ไมนอยกวา 3 ฉบับ :
(สน. สช. กศน.
สำนักงาน ก.ค.ศ.)
รอยละ 50 :
(สช.)
รอยละ 45 ขึ้นไป :
(กศน.)
รอยละ 3 :
(สนย.)
เพิ่มขึ้นเปน 9.9 ป :
(กศน.)
(สช.,ศทก.)
รอยละ 80 :
(สอ. กศน. สช. สคบศ.
สำนักงาน ก.ค.ศ.)

ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคณ
ุ ภาพ
4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
5. เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร
1. ผูเรียนมีศกั ยภาพที่สอดคลองเหมาะสมกับการเสริมสรางความมั่นคงในแตละบริบท

2. ผูเรียน ขาราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะและความสามารถที่สนอง
ความตองการของตลาดแรงงานและการแขงขันของประเทศ
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ในศตวรรษที่ 21
4. ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง และเสมอภาค ดวยรูปแบบที่หลากหลาย
5. หน วยงานและสถานศึกษามีกิจ กรรมสงเสริมการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตที่เป นมิ ตรกับ
สิ่งแวดลอม
6. หนวยงานทั้งในสวนกลางและภูมิภาค มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ผูรับบริการ สะดวก รวดเร็ว โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธภายใตประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ
1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับทุกกลุมเปาหมาย เพื่อเสริมสรางความสามัคคี
ปรองดอง ความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติและความรูความเขาใจวัฒนธรรม การเมือง การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
1.2 ยกระดับคุณภาพ สงเสริมโอกาสการเขาถึงการศึกษาและพัฒนาอาชีพในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และ
พื้นที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว)
1.3 เสริมสรางกลไกการปองกันแกไขปญหายาเสพติด หรือภัยคุกคาม ในรูปแบบใหม
ที่สงผลกระทบตอความมั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ
กลยุทธ
2.1 เสริมสรางทักษะกำลังแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
ในพื้นที่และภูมิภาค (อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ทองเที่ยว โครงสรางพื้นฐาน ผูประกอบการยุคใหม)
2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับทักษะการใชภาษาตางประเทศ
2.3 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ
กลยุทธ
3.1 พั ฒ นาหลั กสู ตร เนื้ อหาสาระ สื่ อและนวั ตกรรม กระบวนการจั ดการเรี ยนรู
การวัด ประเมินผล ใหสอดคลองกับสังคมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
3.2 สงเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
จิตสาธารณะ และความเปนพลเมือง
3.3 พั ฒ นาคนทุ กชว งวัยให มีทั กษะการเรียนรู ทัก ษะอาชีพ ทัก ษะชีวิตสามารถ
อยูรวมและทำงานรวมกับผูอื่นภายใตการเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21

3.4 พั ฒ นาศั กยภาพครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษาที่ ส งผลตอ การพั ฒ นาทั กษะ
ที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ดวยรูปแบบที่หลากหลาย
3.5 สงเสริมกระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการองคความรูแบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็ม
ทวิศึกษา)
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กลยุทธ
4.1 เพิ่ ม และกระจายโอกาสทางการศึ ก ษาในระบบ นอกระบบ และการศึ ก ษา
ตามอัธ ยาศัย ให ผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการเรีย นรูไดอยางหลากหลาย ครอบคลุม ทุก พื้ นที่ และ
กลุมเปาหมาย
4.2 พัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุทธ
5.1 สงเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสรางจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม
และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
5.2 พั ฒ นาองค ค วามรู งานวิ จั ย ด า นการเสริ ม สร า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
6.1 พัฒนาและสงเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการบริหารราชการ
และใหบริการประชาชน
6.2 พัฒ นาระบบฐานขอมูลของจังหวัด ภาค และฐานขอมูลกลางดานการศึกษา
ใหเปนเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เปนปจจุบันและทันตอการใชงาน
6.3 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และบูรณาการเชื่อมโยง
ทุกระดับ ทุกพื้นที่ และพัฒนาภาคีเครือขายดานการศึกษา
6.4 เรงรัด ปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับใหสอดคลองและ
เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
6.5 ปรับ ปรุงโครงสรา งและอำนาจหนาที่ ของหนว ยงานให เหมาะสมเอื้อตอการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
6.6 สงเสริมคุณธรรมความโปรงใส และสรางเครือขายตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ
6.7 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให
ปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ
คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิก าร (ราชกิจจานุ เบกษาเลม 134 ตอนพิเศษ 96 ง หนา 16 และหน า 134 วันที่ 3
เมษายน 2560)
“ขอ 5 ใหมีสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวนสิบแปดภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด เพื่อปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทำหนาที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอำนวยการ

สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบรวมมือและบูรณาการกับหนวยงาน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
และหนวยงานอื่นหรือภาคสวนที่เกี่ยวของในพื้นที่นั้น ๆ และใหมีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้
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กับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการดำเนินงานตามขอ 3 (1) นโยบายและ
ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาดานอื่น ๆ ในพื้นที่
รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแตละพื้นที่
2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานวิชาการ การวิจัย
และพัฒนา
3) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมิน ผลการดำเนิ นงานของสำนั กงานศึกษาธิก าร
จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
5) ประสานการบริหารงานระหวางราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคใหเกิดการพัฒนาอยาง
บูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีสวนรวมและประโยชนและประโยชนสุขของประชาชน
เปนหลัก
6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย”

